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Spiritualitatea ortodoxã, potrivit Sfinþilor Pãrinþi rãsãriteni, pe autoritatea cã-
rora îºi întemeiazã învãþãturile sale, vorbeºte despre mai multe moduri sau
trepte ale împãrtãºirii credinciosului cu Hristos, potrivit intensitãþii eforturilor
ascetice ale sale.

Sfântul Nicodim Aghioritul, sintetizând aceste moduri ale cunoaºterii ºi u-
nirii cu Hristos, vorbeºte despre douã forme generale de împãrtãºire cu Hristos
sau de primire a Lui în sufletul credincios: duhovniceºte sau mintal ºi tainic sau
euharistic. Dezvoltând aceastã idee, acelaºi Sfânt Pãrinte face referire la o îm-
pãrtãºire gradatã a creºtinului cu Hristos, prin contemplarea tainelor lui Dum-
nezeu din naturã ºi din viaþã, prin lectura în duh de rugãciune a Sfintei Scripturi
ºi a scrierilor duhovniceºti ale Sfinþilor Pãrinþi, prin auzirea ºi conºtientizarea
citirilor ºi cântãrilor Sfintei Liturghii, prin rugãciune ºi prin Sfintele Taine ºi,
dintre acestea, în mod deplin, prin Sfânta Împãrtãºanie. Se poate constata,
astfel, cã împãrtãºirea duhovniceascã sau mintalã este una mijlocitã, echivalând
mai mult cu o meditare neîncetatã la scopul vieþii creºtine – unirea cu Hristos,
în Duhul Sfânt, în timp ce unirea tainicã sau sacramentalã desãvârºeºte aceastã
stare duhovniceascã, realizând unirea realã, nemijlocitã, cu Hristos Cel euha-
ristic. 

Vom încerca, în cele ce urmeazã, sã prezentãm câteva dintre reperele esen-
þiale ale acestei învãþãturi duhovniceºti, cu adânci implicaþii pentru viaþã, nu
numai pentru cea lumeascã ºi trecãtoare, ci mai ales pentru viaþa cea veºnicã
ºi fericitã. 

1. Unirea duhovniceascã sau mintalã cu Hristos 
    ºi mijloacele ei de împlinire

1.1.  Cunoaºterea lui Dumnezeu din raþionalitatea creaþiei 
        sau din raþiunile dumnezeieºti ale lucrurilor

Spiritualitatea ortodoxã, în mod deosebit prin sfântul Maxim Mãrturisitorul,
la care aflãm cea mai înaltã dezvoltare a acestei idei, învaþã cã lumea, ca întreg,
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precum ºi fiecare lucru ºi fiinþã care o alcãtuieºte, poartã înscrise în fiinþa lor
o raþiune dumnezeiascã, un gând divin, în care sunt cuprinse, deopotrivã, atât
modul creãrii lor, precum ºi scopul sau vocaþia pentru care au fost create. Sau,
cu alte cuvinte, atunci când a creat lumea, Dumnezeu a înscris în fiecare din
cele create o raþiune divinã, potrivit cãreia, prin actualizarea ei, lucrul sau per-
soana respectivã sã ajungã sã-ºi descopere ºi sã lucreze ascendent vocaþia crea-
turalã – mântuirea sau fericirea veºnicã. Fiecare existenþã deci ºi lumea ca
întreg nu sunt opere ale hazardului sau ale întâmplãrii, ci au o raþionalitate inte-
rioarã dumnezeiascã, duhovniceascã. Dacã ar dezvolta-o pe aceasta, atât omul,
ºi prin el ºi lumea, ºi-ar atinge scopul creãrii lor, desãvârºirea în Domnul. 

Ideea fundamentalã a spiritualitãþii rãsãritene este deci cã 

lucrurile ascund în ele raþiuni divine, ca tot atâtea raze ale Logosului sau ale
Raþiunii supreme. Cel ce le descoperã din lucruri, suie pe firul lor la cunoaº-
terea lui Dumnezeu ºi aceastã cunoaºtere trebuie sã anticipeze cunoaºterea
Lui directã .1

În ideea de raþionalitate a lumii, în general, ºi a tuturor elementelor ce o
alcãtuiesc, sunt cuprinse legãturile ºi relaþiile fireºti, originare dintre lucruri.
Numai Dumnezeu existã de la sine ºi prin sine. Creaþia ºi lucrurile ei existã în
virtutea unei legi interne, manifestatã sub forma unei legãturi interioare între
ele. Fiecare lucru creat existã pentru ºi prin altul. Sensul fiecãruia se lumineazã
prin altul. La baza creaþiei stã aceastã raþionalitate, aceastã intercondiþionare.
Fiecare lucru are un sens propriu, o cauzã ºi o finalitate proprie, dar acestea nu
sunt înþelese ca ultima realitate, ci în strânsã legãturã cu raþiunile celorlalte
lucruri. Toate lucrurile, împreunã cu raþiunile sãdite în ele, au menirea de a par-
ticipa, alãturi de om, la epectaza cãtre desãvârºire.

Pãrinþii spiritualitãþii vorbesc despre lume ca despre un ecou al iubirii divine
creatoare. Tot ceea ce existã poartã pecetea acestei iubiri suprafiinþiale, covâr-
ºitoare, a lui Dumnezeu. Lucrurile ºi fiinþele ce alcãtuiesc lumea dau mãrturie
despre un Creator Atotînþelept ºi iubitor. Fiecare dintre ele ºi lumea ca întreg,
poartã înscrisã în fiinþa ei o raþionalitate, un sens mai înalt decât simpla exis-
tenþã materialã sau biologicã, un sens dumnezeiesc, duhovnicesc, o raþiune su-
perioarã. Cel duhovnicesc descifreazã în tot ºi în toate aceste ecouri ale iubirii
lui Dumnezeu, chemând spre iubire ºi dãruire deplinã. Întreaga creaþie este, în

 D. STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã. Ascetica ºi mistica, IBMBOR, Bucureºti 1991,1

166.
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fiinþa ei, un mediu de reflectare, de strãvedere a transcendenþei . Acest caracter2

de simbol ºi aceastã structurã simbolicã a lumii este exprimatã de Pãrinþii filo-
calici în învãþãtura despre raþionalitatea ei. 

Creaþia ºi lucrurile ei existã în virtutea unei legi interioare, manifestatã sub
forma unei legãturi interioare între ele. Fiecare lucru creat existã pentru ºi prin
altul. Sensul fiecãruia este de a fi suport pentru altceva mai înalt. La baza
creaþiei stã aceastã intercondiþionare. Fiecare lucru are un sens propriu, o cauzã
ºi o finalitate proprie, dar acestea nu sunt înþelese ca ultimã realitate, ci în le-
gãturã cu raþiunile celorlalte lucruri. 

Aºadar, lumea în ansamblul ei, precum ºi fiecare lucru creat de Dumnezeu
au o raþionalitate, au fost create cu un scop ºi spre o anumitã finalitate. Scopul
general al creaþiei, dat încã de la facerea ei, îl constituie înãlþarea ei, cu ajutorul
omului, pânã la treapta de suport pentru duhovnicesc, de cadru optim al mân-
tuirii.

Precum lumea, în ansamblul ei are vocaþia de a urca spre îndumnezeire prin
om, la fel, fiecare din elementele ce o alcãtuiesc, trebuie sã serveascã drept aju-
tor pentru om în dobândirea mântuirii ºi a îndumnezeirii. Creaþia ºi omul au,
prin voinþa divinã, o vocaþie solidarã. Descifrând creaþia, omul se înalþã pe sine
pe treptele spiritualului, ale duhovnicescului, atrãgând dupã sine ºi antrenând
lumea într-un dinamism creºtin al desãvârºirii, al îndumnezeirii.

Raþiunile divine sunt manifestãri ale voinþei dumnezeieºti creatoare, iubi-
toare, ideile lui Dumnezeu, modele virtuale sau paradigme ale lucrurilor .3

Raþiunile prime, naturale, ale lucrurilor ce alcãtuiesc creaþia, au fost, în acelaºi
timp, raþiuni divine, duhovniceºti. Raþiunile particulare ºi inferioare trebuie sã
fie suport pentru cele generale, superioare ºi spirituale ºi toate trebuie sã ducã
spre Raþiunea supremã, Logosul dumnezeiesc.

Astfel, sfântul Maxim, ºi urmând lui, întreaga teologie ºi spiritualitate orto-
doxã, fac mai multe distincþii sau nuanþãri, în ceea ce priveºte ideea de raþiuni
divine. Se vorbeºte, la modul general, mai întâi de o raþiune ontologicã a unui
lucru sau fiinþe, înþeles ca „temeiul care susþine în existenþã, defineºte sau dã
semnificaþie specificã (Bedeutung) unei unitãþi din creaþie” .4

La modul particular, sfântul Maxim distinge raþiunile naturale sau prime ale
lucrurilor în care sunt cuprinse scopurile lor naturale, originare ºi, totodatã, sunt

 Dumitru STÃNILOAE, „Simbolul ca anticipare ºi temei al posibilitãþii icoanei”, StTeol 72

(1957) 438.

 Dumitru STÃNILOAE, „Dinamica creaþiei în Bisericã”, Ort. 29 (1977) 283.3

 Dumitru STÃNILOAE, „Creaþia ca dar ºi Tainele Bisericii”, Ort. 28 (1976) 21, nota 6.4
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date scopurile lor finale. Raþiunile naturale au fost prin creaþie raþiuni divine,
pentru cã ele au fost date de Dumnezeu. Lumea în totalitatea ei avea ºi poartã
în sine raþiunile particulare ale lucrurilor, care, prin legãturile interioare ale lor,
duc la raþiunile generale .5

Raþiunile inferioare trebuie sã fie suport pentru cele superioare, spirituale ºi
toate acestea trebuie sã ducã, asemenea unei piramide, cãtre Raþiunea supremã,
Raþiunea divinã sau Logosul dumnezeiesc. 

Raþiunea mai generalã e ca un vârf de piramidã faþã de raþiunile particulare.
Pe mãsurã ce ne ridicãm prin raþiuni tot mai generale în cunoaºterea ºi acti-
vitatea noastrã, devenim mai virtuoºi ºi ne apropiem de Raþiunea supremã cea
mai generalã. Raþiunea cea mai generalã a fiinþei noastre cautã sã le subordo-
neze unei raþiuni generale mai înalte care îmbrãþiºeazã mai multe fiinþe ºi
lucruri, iar Raþiunea cea mai generalã este Logosul divin . 6

Raþiunile lucrurilor sunt nu simplu materiale, ci duhovniceºti, îmbogãþindu-
se ºi spiritualizându-se una pe alta, prin legãtura dintre ele.

Raþiunile inferioare nespirituale ale creaþiunii sunt implicate în Dumnezeu în
raþiunile treptelor spirituale ale creaþiunii. Ierarhia existenþelor create implicã
o încordare a treptelor inferioare în cele superioare. Treptele inferioare sunt
o condiþionare pentru treptele superioare, iar treptele superioare au menirea
sã spiritualizeze pe cele inferioare sau prin participarea lor la spiritualitatea
de care sunt capabile sã le îndumnezeiascã ºi pe acelea. Toate treptele exis-
tenþei create participã în ultimã analizã la Raþiunea divinã cea una. Pe mãsurã
ce creaturile participã mai mult la Dumnezeu, treptele inferioare ale lor sunt
mai luminate de cele superioare ºi, în ultimã instanþã, îndumnezeite de Lo-
gosul divin .7

 Pãrintele Stãniloae, interpretându-l pe sfântul Maxim, vorbeºte despre un abis nesfârºit5

al raþionalitaþii, în sensul cã „raþionalitatea fiinþei spirituale este infinitã în Dumnezeu, iar în

om e însetatã ºi capabilã de o înaintare în infinit”. Cf. Dumitru STÃNILOAE, Studii de Teologie

Dogmatica Ortodoxã, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova 1991, 273.

 MAXIM  MÃRTURISITORUL, „Rãspunsuri cãtre Talasie”, în Filocalia sau culegere din6

scrierile Sfinþilor Pãrinþi care ne aratã cum se poate omul curãþi, lumina ºi desãvârºi, III,

Harisma, Bucureºti 1994 , 465, nota 17.2

 MAXIM  MÃRTURISITORUL, Ambigua. Tâlcuiri ale unor locuri cu multe ºi adânci înþelesuri7

din sfinþii Dionisie Areopagitul ºi Grigorie Teologul, IBMBOR, Bucureºti 1983, 81.
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Prin intermediul acestor raþiuni sãdite în lucruri, Dumnezeu Se aflã într-o
legaturã interioarã cu lumea, cu creaþia . Toate raþiunile lucrurilor sunt fixate8

ferm în Raþiunea supremã. Ea cunoaºte pe toate înainte de facerea lor, în însuºi
adevãrul lor, ca pe unele ce sunt toate în El ºi la El. Aceste raþiuni existã în El,
dar sunt aduse efectiv la existenþã la timpul potrivit, dupã voinþa atotînþeleaptã
a Creatorului. Deosebirea este cã „Fãcãtorul existã pururea în mod actual, pe
când fãpturile existã în potenþã, dar actual încã nu” . Raþiunile lucrurilor, ale9

tuturor celor ce sunt ºi vor fi în mod subzistent ºi substanþial, preexistã în
Dumnezeu, aflându-se în El în chip neclintit. Cãci nu e nici una din existenþe
a cãrei raþiune sã nu preexiste în chip sigur în Dumnezeu.

Pentru sfântul Maxim Mãrturisitorul ºi apoi pentru întreaga spiritualitate
rãsãriteanã, creaþia ºi Dumnezeu se aflã, aºadar, prin intermediul omului, într-o
miºcare continuã, cãutându-se una pe Altul. Dumnezeu coboarã prin energiile
ºi lucrãrile Sale în lume, ceea ce stimuleazã, din partea omului, o dorinþã de
înãlþare, de ridicare cãtre lumea celor spirituale ºi cãtre Dumnezeu. Dumnezeu
Se aflã într-o stare de permanentã dãruire, de coborâre ºi chenozã voluntarã
jertfitoare ºi iubitoare, dupã cum ºi omul se aflã într-o stare de urcuº perma-
nent, într-o continuã epectazã cãtre îndumnezeire. Prin om, creaþia este chematã
sã participe la plinãtatea naturii divine, cãci prin ea însãºi tinde spre împãrãþia
lui Dumnezeu.

Prin pãcat, omul s-a înstrãinat de creaþia încredinþatã lui de cãtre Dumnezeu
spre conducere într-o direcþie duhovniceascã. Mai mult chiar, „ceaþa pãcatului”
sau „peretele patimilor”, despre care vorbesc Pãrinþii duhovniceºti, au dus la
slãbirea facultãþilor spirituale ale omului, au întunecat puterea omului de a se-
siza aceste raþiuni prime. Pãcatul aºazã pe ochii sufletului o negurã, omul
nemaiputând cunoaºte raþiunile naturale, divine, juste, ale lucrurilor ce alcã-
tuiesc creaþia. Prin pãcat ºi prin actualizarea lui în patimã, omul ajunge sã subi-
ectivizeze raþiunile obiective ale lucrurilor, conferindu-le înþelesuri pãtimaºe,
menite sã astâmpere acea iubire pãcãtoasã de sine ºi de plãcere pentru sine.
Prin aceste raþiuni pãtimaºe sau subiective, pãcãtosul acoperã raþiunile mai
adânci, mai „spirituale” ale lucrurilor, vãzându-se numai latura materialã ºi de
utilitate trupeascã a acestora (...) Lumea devine exclusiv materialã ºi utilã sau

 Cf. Dumitru POPESCU , Ortodoxie ºi contemporaneitate, Bucureºti 1996, 204: „Lumea nu8

este autonomã, fiindcã vine de la Dumnezeu ºi se întoarce la Dumnezeu, care pãstreazã o

legãturã cu creaþia, prin energiile necreate, fiindcã altfel lumea s-ar întoarce în neantul din care

a fost scoasã la lumina de cãtre Creator”.

 MAXIM  MÃRTURISITORUL, „Rãspunsuri cãtre Talasie...”, 83.9
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utilizabilã exclusiv trupeºte. Pentru cel pãtimaº, lumea îºi pierde bogãþia sa
originarã de sensuri, se sãrãceºte în sensuri ºi înþelesuri, devine unilateralã ºi
fãrã reliefuri ºi contururi duhovniceºti, manifestându-se doar în exacerbãri ºi
explozii ale sensibilului. Ea devine un „conþinut material consumabil, un zid
impenetrabil, nestrãbãtut de nici o luminã de dincolo” . Pe acestea, omul le10

depãºeºte prin ascezã.
Pentru desãvârºirea sa, omul are deci nevoie sã redescopere semnificaþia au-

tenticã a lumii ºi a lucrurilor ce o alcãtuiesc. Contemplarea în duh a lumii este,
prin urmare, absolut necesarã în urcuºul duhovnicesc. 

Creaþia sau zidirea, atunci când este contemplatã duhovniceºte, oferã cunoº-
tinþa binelui. Înþeleasã deformat, trupeºte, ea oferã cunoºtinþa rãului. De aceea,
la adevãrata contemplaþie, omul nu ajunge decât în urma unui efort ascetic, a
unei lucrãri ascetice, al cãrui scop principal este spiritualizarea, înduhovnicirea
materiei, a trupului ºi a simþurilor. Aceasta presupune o lucrare neîncetatã de
curãþire de gânduri ºi înþelesuri pãtimaºe, de pazã a minþii, pentru a ajunge la
contemplare. Aceastã contemplare presupune ascezã, curãþire, pentru cã sen-
surile autentice nu se descoperã decât minþilor ºi sufletelor curãþite de patimi.
Ea are la bazã „frica lui Dumnezeu prin fapte” . Mintea curãþitã ajunge la11

întrevederea sensurilor ºi raþiunilor reale, fundamentale, prime ºi ultime ale
lucrurilor, precum ºi la legãtura lor cu Raþiunea supremã. În aceastã stare de
restaurare ontologicã a firii, toate fãpturile lui Dumnezeu, contemplate de noi
prin fire, cu ajutorul cuvenitei ºtiinþe ºi cunoºtinþe ne vestesc în chip ascuns ra-
þiunile dupã care s-au fãcut ºi ne descoperã prin ele scopul aºezat de Dumnezeu
în fiecare fãpturã. Raþiunile simple devin în mintea contemplativului raþiuni
duhovniceºti, înalte.

Prin lucrarea asceticã, eliberatoare de pãcat ºi de patimi, omul reuºeºte sã
unifice aceste sensuri, uneºte omul ºi lumea, îndreptându-le cãtre Logosul di-
vin, arhetipul lor etern. Aceste raþiuni prime se descoperã ºi devin tot mai acce-
sibile credinciosului pe mãsura spiritualizãrii lui, a dobândirii ºi lucrãrii virtu-
þilor. Progresul în descifrarea cu cunoaºterea tot mai bunã a acestora este legat
indisolubil de progresul ascetic . Evagrie Monahul vorbeºte despre un progres12

 Dumitru RADU , Trãirea creºtinã. Curs pentru doctoranzii în Teologie. 1994-1995, 39.10

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 281.11

 Cf. S. TACHE, „Teologia Logosului la sfântul Maxim Mãrturisitorul”, StTeol 29 (1977)12

516-527.
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real în descifrarea acestor raþiuni, pe mãsura progresului nostru ascetic. Raþiu-
nea supremã se descoperã, potrivit lui, doar în starea de rugãciune .13

Lumea este pedagog cãtre Hristos . Sensul spiritual al creaþiei este de a fi14

treaptã spre desãvârºire, prin contemplarea ei dumnezeiascã. Cunoaºterea ºi
contemplarea în duh a creaþiei descoperã caracterul ei de simbol. Aceastã cu-
noaºtere a lui Dumnezeu prin intermediul creaþiei este o cunoaºtere raþionalã,
simbolicã, analogicã, dar premisã a contemplaþiei spirituale. Ea ne duce la înþe-
legerea fundamentelor lumii, a raþionalitãþii ei, la sesizarea sensului ei de
simbol ºi de etapã spre lumea cereascã. Prin raþiunile sãdite în fiinþa ei, lumea
este chematã sã se înduhovniceascã, sã se pnevmatizeze, sã devinã mediu cris-
talin de reflectare a spiritualului. Creaþia este chematã, potrivit sfântului Maxim
Mãrturisitorul, sã redevinã Bisericã, aºa cum a fost în starea primordialã, loc
de întâlnire între Dumnezeu – Arhiereul cel veºnic – ºi om – preotul ei. 

1.2.  Cunoaºterea lui Dumnezeu, din împrejurãrile concrete ale vieþii.       
             Providenþa, cale pozitivã a apropierii de Dumnezeu; 

         judecata, cale negativã a cunoaºterii iubirii Sale

Prin Întruparea Sa, Mântuitorul a venit în maximã apropiere de omul pe care
a vrut sã-l conducã spre culmile sfinþeniei. Spre acestea, spune sfântul Maxim,
Dumnezeu ne conduce pe douã cãi: prin Providenþã sau pe cale pozitivã ºi prin
Judecatã sau pe cale negativã.

Pe calea pozitivã, Dumnezeu îl cheamã pe om la desãvârºire, la sfinþenie,
prin darurile cu care îi binecuvânteazã viaþa duhovniceascã, prin sãvârºirea
binelui ºi sesizarea raþionalitaþii creaþiei.

Pe cale negativã sau prin Judecatã, omul Îl cunoaºte pe Dumnezeu prin pri-
varea pedagogicã, iconomicã de aceste daruri, prin insuccesele, necazurile,
bolile, suferinþele personale sau ale celor apropiaþi, care trezesc în fiinþa noastrã
responsabilitatea ºi încãlzesc rugãciunea cãtre Dumnezeu . Aceastã cunoaºtere15

este palpitantã, apãsãtoare, dureroasã, este o cale mai dramaticã de cunoaºtere
a lui Dumnezeu, Creatorul ºi Proniatorul nostru. 

Cele douã cãi se îmbinã. La cunoaºterea lui Dumnezeu prin darurile Sale,
deci la plãcerea în suflet sau la bucuria duhovniceascã se ajunge prin îndelungi

 EVAGRIE MONAHUL, „Cuvânt despre rugãciune”, în Filocalia..., I, 111.13

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 166.14

 Dumitru STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã pentru Institutele teologice, I, Editura15

IBMBOR, Bucureºti 1978, 140.
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osteneli ºi încercãri. Tot aºa, în judecata lui Dumnezeu se întrezãreºte speranþa
în dragostea ºi bunãtatea Sa nemãrginitã. Dacã Dumnezeu ne face sã trecem
prin aceste încercãri, o face pentru cã vrea ºi aºteaptã sã ne întoarcem la viaþa
duhovniceascã cea fericitã, pe care o aduce virtutea. 

În primul caz, Dumnezeu ne dã bunurile netrecãtoare, invitându-ne sã ne
unim cu El ºi cu alþii în iubire. În al doilea caz, ne mustrã pentru cã nu am fãcut
aceasta mai înainte ºi de bunãvoie ºi ne cheamã la pocãinþã, prin sãvârºirea în
viitor a ceea ce nu am fãcut în trecut . Însã, amândouã sunt situaþii existenþiale,16

în care Dumnezeu ne cheamã la dialog ºi ne îndeamnã la iubire, aºteptând din
partea noastrã rãspunsul la aceastã iubire. 

Pronia ºi Judecata sunt prezente ºi oarecum devin constante ale vieþii noastre
duhovniceºti, împletindu-se, cãci am vãzut cã sfântul Maxim spune clar cã nu
se poate despãrþi plãcerea de durere. Nimeni nu poate sã aibã parte numai de
plãcere, cu atât mai mult duhovniceascã, dupã cum ºi în durerea, de cele mai
multe ori trupeascã, se ascunde nãdejdea ºi speranþa în bucuria ce va urma
plãcerii. 

Pentru spiritualitatea ortodoxã, viaþa duhovniceascã se desfãºoarã între abi-
surile pãcatului ºi piscurile virtuþilor. Drumul cãtre virtute trece inevitabil prin
proba încercãrilor duhovniceºti, a ispitelor ºi necazurilor, a „supãrãrilor fãrã de
voie” , a „pãtimirilor fãrã de voie” . Înþelegerea adevãratei lor dimensiuni du-17 18

hovniceºti ne apropie de þinta vieþii creºtine – îndumnezeirea prin har ºi lucrare,
adicã prin nevoinþã personalã, ajutatã de harul dumnezeiesc; încercarea de a le
evita, eschivarea sau aparentul lor refuz, le înmulþesc, împovãrându-ne înain-
tarea. 

În general, necazurile intrã în mod necesar în iconomia mântuirii, cel ce le
primeºte fiind scutit de necazurile veºnice . Existã o alternanþã regulatã între19

bucurii ºi necazuri în lumea aceasta. Lucrurile care cândva ne-au adus bucurii,
mai târziu pricinuiesc necazuri ºi durere ºi invers. În lucrurile care ne-au produs
tristeþe ºi necaz, se întrezãreºte mila ºi rãsplata lui Dumnezeu, care sunt prile-
juri de bucurie duhovniceascã. 

Puterea sau rezistenþa noastrã la încercãri este un mod de a proba dragostea
noastrã faþã de Dumnezeu. Cuviosul Nichita Stithatul considerã încercãrile a
fi mijlocul cel mai eficient de probare a prezenþei sau a lipsei iubirii faþã de

 Dumitru STÃNILOAE, Teologia dogmaticã ortodoxã..., I, 144.16

 ISAAC SIRUL, „Cuvinte despre nevoinþe”, în Filocalia… , I, 139.17

 ISAAC SIRUL, „Cuvinte despre nevoinþe”, în Filocalia… , I, 116.18

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 141-142.19
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Creator, cãci prin ele, Dumnezeu urmãreºte sã vadã aplecarea sufletului nostru,
spre cine se înclinã ºi cui se dãruieºte el: Creatorului sau ispitelor lumii
acesteia .20

Lucrarea virtuþii este grea ºi însoþitã de necazuri, de aceea drumul virtuþii
este considerat „drumul rãstignirii” , ale cãrui cãi sunt aspre ºi valuri înfrico-21

ºãtoare. Pentru cei înaintaþi spiritual, „reaua pãtimire” ºi suferinþele duhovni-
ceºti devin o cale a crucii, a apostolatului, a muceniciei. 

Viaþa, atât a celui drept, cât ºi a celui pãcãtos, este presãratã cu necazuri. De
aceste încercãri nu se poate eschiva nimeni. Conteazã însã modul în care cel
încercat le înþelege, le valorificã spiritual ºi le depãºeºte: prin pocãinþã ºi spre
mântuire sau prin deznãdejde ºi spre osânda sa. Celui dintâi, ele îi sunt mântui-
toare, celui din urmã stricãtoare ºi pierzãtoare. 

Dacã sunt înþelese în adevãrata lor raþiune, duhovniceºte, ele sunt semn al
urcuºului duhovnicesc al credinciosului. Dacã sunt acceptate cu revoltã sau
chiar cu învinovãþirea altora – Dumnezeu, semeni ºi diavoli, atunci ele sunt
prilej de îndoitã suferinþã ºi de osândã. Înþelese duhovniceºte, ele sunt spre
creºterea ºi înaintarea noastrã spre unire în luminã cu Dumnezeu. Acuzate, ele
ne devin cale spre o ºi mai accentuatã cãdere spiritualã.

Împrejurãrile dificile din viaþa noastrã, care se înfig ca niºte cuie în fiinþa
noastrã, ne îndeamnã la rugãciune mai simþitã, iar în cursul acestei rugãciuni,
prezenþa lui Dumnezeu ni se face ºi mai evidentã . Este o prezenþã iubitoare,22

asemenea unui tatã bun ce îºi iubeºte copilul ºi, cu durere în suflet, este nevoit
sã recurgã la o pedeapsã, din perspectiva îndreptãrii copilului sãu ºi a înaintãrii
lui pe calea cea bunã.

În toate pãtimirile fãrã de voie trebuie sã privim la sensul lor adânc, profund
duhovnicesc, sã le privim ca pe lucrãri de întãrire a noastrã. Calea de a scãpa
de ele nu este revolta faþã de lucrarea iconomicã a lui Dumnezeu, ci rãbdarea
lor întru smeritã cugetare, cu nãdejdea cã Dumnezeu ºtie ceea ce ne este de
folos ºi ne va scãpa de ele, neîncercându-ne peste puterile noastre slãbite de
pãcat. 

Ca principiu, ni se recomandã, în necazuri, întoarcerea noastrã imediat spre
Dumnezeu ºi cererea ajutorului Sãu. Stãruinþa în pãcat înseamnã, de fapt, o
amplificare a suferinþei.

 N ICHITA STITHATUL, „Cele 300 de capete despre fãptuire, despre fire ºi despre20

cunoºtinþã”, în Filocalia..., VI, 261.

 N ICHITA STITHATUL, „Cele 300 de capete despre fãptuire..., 104.21

 Dumitru STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã..., I, 141.22
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Aºadar, viaþa noastrã duhovniceascã se desfãºoarã într-un registru spiritual
foarte larg: din adâncurile pãcatului ºi din „ceaþa patimilor” spre culmile
virtuþii ºi lumina dumnezeiascã. În funcþie de eforturile noastre ascetice este ºi
starea noastrã pe treptele ei atât de numeroase. 

De pe dealurile bucuriilor – spune Pãrintele Stãniloae – în vãile necazurilor,
aºa decurge viaþa omului duhovnicesc; dar ea înscrie un real progres în aceste
alternanþe. Bucuriile, pentru rãbdare, sunt tot mai curate, mai spiritualizate,
mai nepãtate de mulþumirea de sine; necazurile sunt tot mai ferm rãbdate.
Propriu-zis, bucuriile sunt domolite de siguranþa necazurilor ce vor veni, iar
necazurile, rãbdate cu un amestec de seninãtate, de râs interior, cum ar zice
Ioan Scãrarul, prin siguranþa bucuriilor ce vor veni la rând. Deci, fie cât de
schimbãcioase împrejurãrile externe în care se desfãºoarã viaþa omului
duhovnicesc, lãuntric ea a ajuns la un fel de nivelare, care îi dã o statornicã
liniºte. E tãria spiritului în faþa valurilor lumii .23

Evenimentele vieþii au un profund caracter ºi rost pedagogic: cele bune sunt
mãrturie, cele rele – mustrare spre îndreptare. Toate spre întoarcere ºi comuni-
une cu Dumnezeu.

1.3.  Cunoaºterea lui Dumnezeu din Sfânta Scripturã 
        ºi din lectura duhovniceascã
 

Alãturi de cunoaºterea lui Dumnezeu din raþionalitatea creaþiei ºi din
împrejurãrile concrete ale vieþii, înþelegerea duhovniceascã a Sfintei Scripturi
este absolut necesarã gnozei sau theoriei. Ca ºi natura, Sfânta Scripturã cu-
prinde bogate sensuri duhovniceºti, ce conduc cãtre realitãþi spirituale mai
înalte. Sensul Sfintei Scripturi este peren, ea adresându-se tuturor creºtinilor ºi
din toate timpurile; Sfânta Scripturã se constituie într-o „biografie” a rapor-
turilor noastre cu Dumnezeu . Scriptura este veºnic aceeaºi ºi totuºi, veºnic24

nouã, în fiecare moment sau clipã din desfãºurarea istoriei creaþiei. Înþelegerea
ei duhovniceascã îi descoperã sensuri mereu noi, în continuitate cu cele ante-
rioare ºi legate de treapta de spiritualizare a sufletului care le cautã .25

Prin sesizarea raþionalitãþii creaþiei, omul ajunge mai repede la înþelegerea
„în duh” a Sfintei Scripturi. La fel, sensul duhovnicesc al Sfintei Scripturi îl
conduce pe om cãtre o mai rapidã ºi mai clarã descoperire a raþiunilor lumii. 

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 142.23

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 187.24

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitatea ortodoxã..., 188.25
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Înþelegerea duhovniceascã a Sfintei Scripturi nu implicã doar o lecturã într-o
atitudine evlavioasã a ei, cât mai ales o redescoperire ºi actualizare a pildelor
ei mântuitoare în viaþa noastrã, în contemporaneitate. 

De Hristos cel biblic, credincioºii trebuie sã se împãrtãºeascã duhovniceºte,
ajungând la unirea cu El, prin Taina Sfintei Euharistii. Prin aceasta, El ia chip
deplin în fiecare credincios. Prezenþa Lui devine simþitã cu intensitate, faptele
Lui devin actuale, iar cuvintele Lui devin personale, în sensul cã se adreseazã
persoanei concrete, fiecãruia dintre noi. 

Atunci, credinciosul poate spune cã nu mai trãieºte el, ci Hristos trãieºte în
el. 

2. Unirea sacramentalã cu Hristos

2.1.  Sfânta Liturghie, culme a cultul divin ortodox

Potrivit spiritualitãþii filocalice, Hristos este prezent în sufletul creºtinului,
încã de la Botez. În sufletul acestuia, dupã ce diavolul a fost izgonit, prin rugã-
ciunile preoþilor, Hristos, Sfântul Duh ºi puterile cele îngereºti îºi fac „palat”
ºi „tron al dumnezeirii”. Prezenþa aceasta dumnezeiascã este, însã, o prezenþã
tainicã, misticã. Ea devine efectivã, lucrãtoare, pe mãsura împlinirii de cãtre
creºtin a poruncilor ºi pe potriva eforturilor sale de dobândire ºi lucrare a virtu-
þilor. Treapta cea mai înaltã a acestei conlucrãri a creºtinului hristofor ºi pnev-
matofor, cu Hristos ºi cu harul Sfântului Duh, o reprezintã copleºirea totalã a
trupescului de cãtre duhovnicesc, a umanului de cãtre divin, unirea deplinã cu
Dumnezeu. Unirea aceasta are, la rândul ei mai multe etape sau trepte, ºi la ea
se ajunge în mai multe moduri. 

Am vãzut cã sfântul Nicodim Aghioritul vorbeºte despre o împãrtãºire
gradatã a creºtinului cu Hristos, realizatã treptat prin facerea de bine sau prin
lucrarea faptelor bune, prin contemplarea tainelor lui Dumnezeu din naturã,
prin auzirea ºi conºtientizarea citirilor ºi cântãrilor Sfintei Liturghii, prin rugã-
ciune ºi prin Sfintele Taine ºi, dintre acestea, în mod deplin, prin Sfânta Împãr-
tãºanie. Aºadar, rugãciunea, Sfânta Liturghie ºi Sfintele Taine reprezintã modu-
rile cele mai înalte ale acestei uniri depline cu Hristos, Mântuitorul sufletelor
noastre. 

Sfânta Liturghie este centrul cultului divin ortodox. În cadrul ei, punctul cul-
minant îl constituie sfinþirea darurilor ºi împãrtãºirea lor, spre sfinþirea omului
ºi a lumii. Nicolae Cabasila, vorbind despre scopul Sfintei Liturghii, aratã cã
aceasta „are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul Trup ºi Sânge, iar
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ca scop sfinþirea credincioºilor, care, prin acestea, dobândesc iertarea pãcatelor
ºi moºtenirea împãrãþiei cerurilor” .26

Liturghia ortodoxã reactualizeazã viaþa Mântuitorului Iisus Hristos, de la
Naºterea Sa, pânã la Înãlþarea Sa la cer. ªi, precum culmea vieþii ºi activitãþii
Sale pãmânteºti o constituie Jertfa Sa pe Cruce, „pentru noi ºi pentru a noastrã
mântuire”, tot aºa, punctul culminant, care desãvârºeºte urcuºul duhovnicesc
al credinciosului, îl reprezintã jertfa euharisticã ºi împãrtãºirea cu Trupul ºi
Sângele Domnului . 27

2.2.  Sfânta Euharistie, unirea deplinã cu Hristos

Sfânta Împãrtãºanie, piscul cel mai înalt al Sfintei Liturghii, încununeazã
eforturile noastre ascetice personale, constând din lucrarea poruncilor ºi a
virtuþilor, ºi urcuºul eclezial, liturgic ºi sacramental. În Sfânta Euharistie, se
împlinesc ºi se rãsplãtesc toate aceste nevoinþe duhovniceºti. 

Potrivit sfântului Nicodim Aghioritul, creºtinul are datoria sfântã de a se
împãrtãºi cât mai des cu Trupul ºi Sângele Domnului.

Toþi binecredincioºii creºtini, spune el, sunt îndatoraþi sã se împãrtãºeascã
des. Acest lucru îl poruncesc: 1) stãpâneºtile porunci ale Domnului nostru
Iisus Hristos, 2) faptele ºi canoanele Sfinþilor Apostoli ºi ale Sfintelor Si-
noade ºi mãrturiile locale ºi ale Sfinþilor Pãrinþi, 3) cuvintele, rânduiala ºi
sfinþita lucrare a Sfintei Liturghii ºi 4) însãºi rânduiala Sfintei Împãrtãºiri .28

Ca ºi Sfântul Botez, Sfânta Împãrtãºanie este absolut necesarã pentru pro-
gresul duhovnicesc ºi pentru mântuirea sufletului:

Sfânta Împãrtãºanie este pentru creºtin tot aºa de necesarã, spune acelaºi
Sfânt Pãrinte, ca ºi Sfântul Botez. Fiindcã aceeaºi hotãrâre pe care a dat-o
pentru Botez, a dat-o ºi pentru Sfânta Împãrtãºanie. Despre Botez a zis:
„Amin, amin zic vouã, de nu se va naºte omul din apã ºi din Duh, nu poate
intra în împãrãþia lui Dumnezeu” (In 3,5); iar despre Dumnezeiasca
Împãrtãºanie a zis, de asemenea: „Amin, amin zic vouã, de nu veþi mânca
Trupul Fiului Omului ºi nu veþi bea Sângele Lui, nu veþi avea viaþã întru voi”.

 NICOLAE CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, Editura Arhiepiscopiei26

Bucureºtilor, Bucureºti, 1992, 27.

 A. ZAREA, „Jertfa euharisticã - centru al Sfintei Liturghii”, Glasul Bisericii 22 (1963) 36.27

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºanie28

cu Preacuratele lui Hristos Taine, Orthodox Kypseli, Tesalonic 1992, 29. 
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Aºadar, dupã cum fãrã Botez este cu neputinþã ca omul sã trãiascã, la fel se
întâmplã ºi fãrã dumnezeiasca Împãrtãºire .29

Dacã în celelalte Sfinte Taine, creºtinul se împãrtãºeºte de anumite daruri
ale harului dumnezeiesc sfinþitor, prin Sfânta Împãrtãºanie, el Îl primeºte în
cãmara de tainã a inimii sale, în adâncul sufletului sãu curãþit prin spovedanie
ºi pocãinþã, pe Hristos Domnul, Izvorul tuturor acestor daruri, pe „Însuºi Vis-
tiernicul acestor daruri, comoara întru care încape toatã bogãþia darurilor” . 30

Dacã în celelalte Sfinte Taine este prezent în chip nevãzut, tainic sau prin
lucrarea Sa, în Sfânta Împãrtãºanie, El este prezent prin Însuºi Trupul ºi Sân-
gele Sãu. 

Taina Sfintei Împãrtãºanii este „þinta cea mai înaltã spre care se poate în-
drepta strãdania omeneascã” . Ea este „mai presus de oricare alta” , pentru cã31 32

prin ea „ajungem sã ne întâlnim cu Dumnezeu, care Se uneºte cu noi în cea mai
desãvârºitã iubire” .33

Sfânta Împãrtãºanie este un act de supremã ºi reciprocã iubire a lui Hristos
faþã de lume ºi faþã de noi, ºi a noastrã faþã de El, ºi totodatã o recunoºtinþã a
noastrã faþã de jertfa Sa de pe Cruce, actualizatã în fiecare Sfântã Liturghie.
Sfânta Împãrtãºanie este arvuna Cinei celei de Tainã nesfârºite, din Împãrãþia
Cerurilor, ospãþul dragostei, comuniunii ºi dãruirii depline, a unirii totale dintre
om ºi Dumnezeu, dintre cer ºi pãmânt. Prin Împãrtãºirea cu Hristos, El intrã în
adâncurile fiinþei noastre, umplându-le de delicateþea dragostei ºi bunãtãþii Sale
infinite ºi înãlþându-ne ºi pe noi spre culmile cele mai înalte ale iubirii ºi dã-
ruirii .34

Sfânta Împãrtãºanie reprezintã pentru creºtin „taina cea mai mare, pentru cã
mai încolo de ea nu se mai poate merge, nici nu se mai poate adãuga ceva”  ºi35

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtã-29

ºanie..., 30.

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos, Editura Arhiepiscopiei Bucureºtilor,30

Bucureºti 1992, 191.

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 196.31

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 196.32

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 196.33

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, Editura Mitro-34

poliei Olteniei, Craiova 1986, 359.

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 191.35
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dupã care „nu mai este loc unde sã pãºeºti” , „plenitudine a vieþii în Hristos36

ºi cu Hristos” , „piscul cel mai înalt al vieþii duhovniceºti” . 37 38

Sfântul Nicodim Aghioritul vorbeºte, precum am vãzut, despre douã forme
generale de împãrtãºire cu Hristos sau de primire a Lui în sufletul credincios:
duhovniceºte sau mintal (prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, împlinirea
poruncilor, rugãciunea minþii ºi smerenie) ºi tainic sau euharistic. 

Prin împãrtãºirea duhovniceascã, Îl simþim pe Hristos prezent ºi lucrãtor în
viaþa noastrã, ca pace, bucurie ºi dulceaþã duhovniceascã . Sfânta Împãrtãºanie,39

însã, prelungeºte ºi desãvârºeºte aceastã împãrtãºire indirectã sau mintalã,
transformând-o într-una efectivã ºi nemijlocitã. Potrivit aceluiaºi mistic bizan-
tin Nicolae Cabasila, sfinþirea deplinã ºi definitivã se dobândeºte numai prin
împãrtãºirea cu Sfintele Taine . 40

Numind Sfintele Taine „porþi ale cerului” , Cabasila aratã cã prin mijlocirea41

lor, „Hristos vine la noi, îºi face sãlaº în sufletul nostru, Se face una cu el ºi-l
trezeºte la o viaþã nouã. O datã ajuns în sufletul nostru, Hristos sugrumã pãcatul
din noi, ne dã din însãºi viaþa Sa ºi din propria Sa desãvârºire, ne face pãrtaºi
la biruinþa Sa” . 42

Hristos, Cel sãlãºluit în sufletul curat prin Botez, Îºi revarsã darurile Sale,
pe mãsura împlinirii de cãtre credincios a virtuþilor. Hristos, spune Cabasila, 

îi dã viaþã, îl creºte, îl hrãneºte, El este lumina ºi suflarea lui, El îi deschide
ochii, îi lumineazã ºi le dã puterea sã-L vadã ºi pe El, Domnul. El e ºi
hrãnitorul ºi hrana sufletului nostru; El e cel ce ne dã pâinea vieþii, pâine care

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 191.36

 Dumitru RADU, „Tainele iniþierii în mistica sacramentalã a lui Nicolae Cabasila”, Ort. 4037

(1989) 8.

 Dumitru RADU , „Tainele iniþierii...”, 8.38

 I.I. ICÃ, „Modurile prezenþei personale a lui Iisus Hristos ºi ale comuniunii cu El în Sfân-39

ta Liturghie ºi Spiritualitatea Ortodoxã”, în Persoanã ºi comuniune. Prinos de cinstire preo-

tului profesor academician Dumitru Stãniloae. 1903-1993, Editura ºi Tiparul Arhiepiscopiei

ortodoxe Sibiu, Sibiu 1993, 352. Acelaºi teolog, aratã cã „Biserica Ortodoxã învaþã cã, pe lângã

împãrtãºirea tainic-sacramentalã ºi duhovniceascã cu Hristos, existã o împãrtãºire esha-tologicã

de Hristos în viaþa viitoare, pe care o anticipeazã împãrtãºirea, în timpul de acum cu acelaºi

Hristos Care S-a întrupat, rãstignit înviat ºi Care iarãºi va veni; împãrtãºirea de Iisus Hristos

ºi Împãrãþia Sa în Euharistie este doar o „arvunã” a bunãtãþilor viitoare ºi anticipare a

Împãrãþiei veacului viitor, pe care o avem „deja” ºi „nu încã” deplin aici”, Ibidem , 355.

 Ene BRANIªTE, Explicarea Sfintei Liturghii dupã Nicolae Cabasila, Bucureºti 1943, 128-40

129.
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nu-i altceva decât însãºi bunãtatea Lui, viaþã pentru cei ce trãiesc, mireasmã
pentru cei ce respirã, îmbrãcãminte pentru cei goi. ªi nu numai cã sufletul
nostru merge spre El, dar tot El ne aratã ºi drumul, ca unul care ne este ºi
locaº ºi petrece aici pe pãmânt, dar în acelaºi timp ºi þintã a cãlãtoriei noastre
prin lume. Noi suntem mãdulare, El ni-e capul. De trebuie sã lupte, ºi El luptã
împreunã cu noi; de ne luãm la întrecere, El ne stã arbitru; de câºtigãm, El ni
se face cununã de lauri .43

Prin Sfânta Împãrtãºanie, Hristos 

devine suflarea noastrã ºi hrana noastrã ºi, astfel, împreunându-se ºi ameste-
cându-se pentru totdeauna în unitatea fiinþei noastre, El se face trupul nostru
tainic ºi în acest trup, El ajunge cu vremea sã fie pentru noi ceea ce este capul
pentru mãdulare. Prin Domnul, noi ne facem pãrtaºi la toate binefacerile Du-
hului, pentru cã El e capul nostru ºi ceea ce aparþine capului e firesc sã treacã
ºi asupra mãdularelor .44

Prin Împãrtãºire cu Hristos, 

El umple toatã casa sufletului nostru aºa încât îl facem sã locuiascã în noi, sã
ne pãtrundã pânã în mãduvã ºi în mãdularele noastre, ba chiar sã nu mai
formãm decât unul ºi acelaºi trup împreunã. Fiindcã îndatã dupã Împãrtã-
ºanie, trupul, sufletul ºi toate puterile noastre se înduhovnicesc, atunci însem-
neazã cã trup se uneºte cu trup, sânge cu sânge ºi suflet cu suflet .45

Taina aceasta depãºeºte puterea de înþelegere a minþii omeneºti, este covâr-
ºitoare ºi copleºitoare. 

Cugetul lui Hristos, spune acelaºi scriitor bizantin, se face una cu cugetul
nostru, voia Lui cu voia noastrã, Trupul ºi Sângele Lui una cu trupul ºi
sângele nostru! ªi atunci cât de puternic trebuie sã fie cugetul nostru, când e
stãpânit de cugetul lui Dumnezeu, cât de dârzã voinþa noastrã, dacã Însuºi
Domnul o mânã ºi cât de înflãcãrat curajul nostru, când focul însuºi se re-
varsã peste el! .46

Aceasta este „tainã copleºitoare” !47
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Unindu-se cu trupurile ºi cu sufletele noastre, „Mântuitorul nostru Se face
stãpân nu numai peste trupuri, ci ºi peste suflete ºi peste dorinþe ºi prin aceasta
conduce ca adevãrat Stãpân o mare ºi frumoasã împãrãþie, poruncind aºa cum
sufletul porunceºte trupului, iar capul mãdularelor” . 48

Astfel, Hristos devine „mai înrudit cu noi decât ne sunt chiar pãrinþii noºtri
trupeºti” . Prin împãrtãºire, omul dobândeºte „identitatea ºi comuniunea ase-49

mãnãrii dupã participare cu Dumnezeu, cât e îngãduitã oamenilor” , devine din50

om, „dumnezeu dupã har ºi participare” .51

Referindu-se la roadele împãrtãºirii cu vrednicie cu Hristos, Cabasila aratã
cã Mântuitorul „schimbã întru totul lãuntrul primitorului, împrumutându-i în-
sãºi personalitatea Sa, iar noroiul care primeºte vrednicie de împãrat nu mai
este noroi, ci se preface în însuºi trupul împãratului; ceva mai fericit decât a-
ceastã soartã nici nu s-ar putea închipui” . 52

Sfânta Împãrtãºanie aduce în sufletul curãþit „iertarea pãcatelor ºi moºtenirea
împãrãþiei cereºti” , „ºtergerea ruºinii celei fãrãdelege, reînnoirea frumuseþii53

noastre sufleteºti de altã datã, legarea de Hristos cu legãturi mai strânse decât
faþã de pãrinþii trupeºti. Într-un cuvânt, ca nici o altã Tainã a Bisericii, Împãr-
tãºania duce pe creºtin la desãvârºire mai mult decât oricare altã tainã” . Ea54

aduce în sufletul celui împãrtãºit „o viaþã plinã de bucurie, plinã de pace ºi în-
soþitã de toate celelalte virtuþi” . 55

Sfânta Împãrtãºanie este, în acelaºi timp, rãsplatã pentru încordatele ne-
voinþe fãcute, dar ºi medicament ºi hranã duhovniceascã, spre întãrirea sufle-
tului creºtin, în urcuºul sãu spiritual. Efectele ei sunt conforme acestor eforturi.
Celui vrednic, ea i se face adevãratã „manã cereascã”, arãtându-ºi efectele ei
minunate atât asupra sufletului, cât ºi asupra trupului. Celui nevrednic ea îi este
„judecatã ºi osândã”. 

Prin Sfânta Tainã a Împãrtãºaniei, Hristos ne curãþeºte de orice necurãþie,
rãsplãtind astfel eforturile ºi nevoinþele nostre duhovniceºti ºi, ca un adevãrat
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ajutor, ne conduce împotriva vrãjmaºilor vãzuþi ºi nevãzuþi . Sfânta Împãrtã-56

ºanie este, astfel, „doctoria cea bunã”  ºi „hrana potrivitã” , pe care Hristos57 58

Domnul, Doctorul sufletelor ºi al trupurilor noastre ne-o dã pe „înzdrãvenirea”
ºi „înnoirea fiinþei noastre” . El nu numai cã ne dã hrana cea veºnicã ºi doc-59

toria tãmãduitoare, ci „ne împrumutã din însãºi fiinþa Sa, luând din al Sãu
Însuºi” . Sfânta Împãrtãºanie, „sfinþirea cea mare”, realizeazã unirea deplinã60

cu Hristos. 
Sfânta Împãrtãºanie aduce roade binecuvântate în viaþa celui ce o primeºte

cu vrednicie ºi credinþã. Referindu-se la acestea, sfântul Grigorie Teologul aratã
cã 

Sfântul ºi Preacuratul Trup al Domnului nostru, când este bine primit ºi cu
vrednicie, celor ce se luptã le este armã, celor ce se îndepãrteazã de Dumne-
zeu întoarcere, pe cei bolnavi îi întãreºte, pe cei sãnãtoºi îi bucurã, bolile le
vindecã, sãnãtatea o ocroteºte. Prin Sfânta Împãrtãºanie, mai lesne ne îndrep-
tãm, suntem mai îndelung rãbdãtori în dureri ºi suferinþe, cu mai multã cãl-
durã în dragoste, mai pãtrunzãtori în cunoaºtere, mai grabnici la slujire, mai
iuþi ºi mai grabnici la lucrarea darurilor. Iar celor ce se nu se împãrtãºesc le
urmeazã toate cele dimpotrivã .61

Sfânta Împãrtãºanie alungã pe diavoli, pentru cã ea echivaleazã cu o pre-
zenþã ºi lucrare deplinã a lui Hristos prin omul împãrtãºit. 

Ca niºte lei, care suflã foc, spune sfântul Ioan Gurã de Aur, aºa ne întoarcem
de la acea dumnezeiascã masã a Tainelor ºi ne facem înfricoºaþi diavolului,
pentru cã avem cu noi pe Stãpânul nostru, pe Hristos ºi dragostea pe care El
ne-a dat-o. Sângele acesta lumineazã icoana cea împãrãteascã a sufletului
nostru, adicã mintea noastrã, cuvântul ºi duhul. Sângele acesta naºte bunã-
tatea ºi strãlucirea sufletului, pe care îl adapã ºi îl hrãneºte adesea. Sângele
acesta, când este primit cu vrednicie, izgoneºte pe draci ºi îi îndepãrteazã de
la noi ºi cheamã la noi pe îngeri ºi pe Stãpânul îngerilor .62
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Sfânta Împãrtãºanie este hranã duhovniceascã, datã nu doar spre sãnãtatea
trupului ºi a sufletului, ci spre viaþã veºnicã. Dupã moarte, aflãm de la sfântul
Nicodim Aghioritul, Sfânta Împãrtãºanie ajutã pe cel drept sã treacã mai uºor
prin vãmile vãzduhului.

Iar dacã voia lui Dumnezeu este sã mori, spune el, apoi cu Sfânta Împãrtã-
ºanie vei trece cu slobozenie vãmile dracilor care se aflã în vãzduh, ca sã te
sãlãºluieºti cu bucurie negrãitã în locaºurile cele veºnice. Cãci deoarece eºti
totdeauna unit cu Preadulcele Iisus Hristos, Atotputernicul Împãrat ºi aici ai
sã trãieºti o viaþã fericitã, iar când vei muri, dracii au sã fugã de la tine, ca
trãsniþi, iar îngerii îþi vor deschide intrarea cereascã ºi te vor duce cu cinste
pânã la tronul Preafericitei Treimi .63

Mai mult decât atât, la înviere, aflãm de la acelaºi Sfânt Pãrinte, puterea de
viaþã a Sfintei Împãrtãºanii va fi aceea care va lega ºi însufleþi trupul înviat. 

Dacã, fratele meu, ne sensibilizeazã sfântul Nicodim, te apropii adesea de
Sfintele Taine ºi te împãrtãºeºti cu vrednicie cu acel nestricat, cu acel prea-
slãvit Trup ºi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos ºi te faci un trup ºi un
sânge cu Hristos, puterea dãtãtoare de viaþã ºi lucrarea acestui Preasfânt Trup
ºi Sânge, la învierea drepþilor, îþi va însufleþi ºi trupul tãu ºi-l va învia nestri-
cãcios, preaslãvit împreunã cu al lui Hristos, precum scrie cãtre filipeni
dumnezeiescul Apostol, zicând: „Care va schimba trupul smereniei noastre,
ca sã fie asemenea trupului slavei Sale” (Fil 3,21) .64
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