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1. „Lex credendi est lex orandi et Lex orandi lex est credendi”

În tradiþia rãsãriteanã, rugãciunea obºteascã, publicã ºi oficialã se
identificã cu dogma, cu învãþãtura de credinþã a Bisericii. Cultul divin
propovãduieºte dogma, o apãrã, o exprimã într-un limbaj accesibil ºi o
experimenteazã în spaþiul liturgic, iar dogma este aceea care conferã
autoritate, autenticitate ºi profunzime rugãciunii liturgice. O rugãciune
care nu exprimã învãþãtura de credinþã a Bisericii poate fi, cel mult,
folclor religios, iar dogma care nu se regãseºte exprimatã în rugãciunea
publicã a Bisericii nu poate fi decât exerciþiu intelectual sau speculaþie pe
teme religioase.

Relaþia dintre rugãciunea Bisericii ºi credinþa ei este o relaþie fireascã,
rezultatã din apariþia ºi creºterea lor împreunã. Perioada de mari
frãmântãri teologice determinatã de apariþia ereziilor, în primele secole
creºtine, este ºi perioada maturizãrii, uniformizãrii ºi generalizãrii
cultului divin public. Însã aceste douã realitãþi nu s-au întâmplat în
planuri paralele, ci prin determinare reciprocã.

Unitatea dintre credinþã ºi rugãciune este menþionatã chiar la primele
manifestãri liturgice (care aveau în centru „frângerea pâinii”) ale celei
dintâi comunitãþi creºtine: „Stãruiau toþi în învãþãtura apostolilor ºi în
împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni” (Fap 2,42). Deci
învãþãtura transmisã de sfinþii apostoli, Euharistia, în special, ºi
rugãciunea, în ansamblul ei, stau împreunã. În Didahie, în Apologia I a
sfântului Iustin Martirul, ca ºi în alte scrieri ale vremii, manifestarea
liturgicã nu era altceva decât exprimarea sub forma rugãciunii a
conþinuturilor de bazã ale credinþei creºtine . Mai mult decât atât, „un1

crez [un simbol de credinþã, n.n.] se putea foarte uºor transforma într-o

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii1

Ortodoxe. Un comentariu istoric, Deisis, Sibiu 2004, 39.
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rugãciune euharisticã” , iar „amin”-ul pe care comunitatea rugãtoare îl2

rostea la finalul anaforei liturgice, ca ºi la finalul celorlalte rugãciuni, nu
era altceva decât o întãrire ºi o confirmare cã rugãciunea respectivã este
în acord cu credinþa Bisericii .3

Unitatea intrinsecã dintre dogmã ºi rugãciune a fost admirabil
evidenþiatã de sfântul Irineu al Lyonului, care a lansat formula celebrã
potrivit cãreia dogma ºi rugãciunea se exprimã reciproc: „concepþia
noastrã”, spune el, „este în acord cu învãþãtura despre Euharistie ºi
Euharistia confirmã iarãºi concepþia noastrã” . Acest fapt nu se aplicã4

doar cu referire la Euharistie, ci, prin analogie, a devenit principiul care
a guvernat toate serviciile divine instituite de Bisericã spre slava lui
Dumnezeu ºi în vederea sfinþirii credincioºilor ei.

În forma actualã, cultul divin al tradiþiei bizantine este rezultatul unui
proces îndelungat de formare, generalizare ºi uniformizare, cu trãsãturi
specifice care îl individualizeazã în contextul larg al tuturor manifestãrilor
liturgice creºtine. Între trãsãturile esenþiale ale cultului divin ortodox,
menþionãm: legãtura lui strânsã, trainicã ºi neîntreruptã cu primele
veacuri creºtine; caracterul sacrificial ºi ierarhic; uniformitatea ºi
stabilitatea sa; bogãþia, varietatea ºi frumuseþea elementelor de artã,
solemnitatea, fastul ºi strãlucirea formelor externe; caracterul ecleziologic
sau comunitar; dimensiunea epifanicã ºi escatologicã; ºi pancosmismul
sau universalismul sãu (prin care înþelegem cã rugãciunea Bisericii nu
vizeazã doar persoana umanã, ci ºi fãptura înconjurãtoare sau spaþiul în
mijlocul cãruia omul îºi pregãteºte mântuirea) .5

Structura rânduielilor ortodoxe de cult este complexã, însã este
alcãtuitã în aºa fel încât sã transparã echilibrul liturgic, adicã sã se punã
în evidenþã, în egalã mãsurã, spre folosul participanþilor la cult ºi spre
slava lui Dumnezeu, aspectul sacramental, latreutic ºi didactic al oricãrei
slujbe religioase. Rugãciunea obºteascã ortodoxã are astãzi o structurã
bine definitã. În componenþa ei intrã rugãciunile, cântãrile sau imnele
liturgice, lecturile biblice sub diferite forme, gesturile sau miºcãrile

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã..., 39.2

 Karl Christian FELMY, De la Cina de Tainã..., 39.3

 IRINEU DE LYON, Adversus haereses, X, 2, 3, citat de Karl Christian FELMY, De la Cina4

de Tainã..., 38. Cf. Cornel TOMA, „Lex orandi, lex est credendi sau unitatea dintre dogmã,
spiritualitate ºi cultul Bisericii”, prefaþã la Alexander SCHMEMANN, Introducere în teologia
liturgicã, Editura G@DÂ, Bucureºti 2002, 23.

 Ene BRANIªTE, Liturgica generalã, I, Editura Episcopiei Dunãrii de Jos, Galaþi 2002 ,5 3

66-68.
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rituale, mãrturisirea credinþei ºi arta sacrã . Toate aceste elemente s-au6

dezvoltat pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, din îmbinarea
lor armonioasã rezultând ceea ce numim ritul liturgic ortodox sau
bizantin. Cântarea bisericeascã ºi arta bisericeascã sunt pãrþi componente
ale cultului divin. Ele nu apar în exteriorul vieþii liturgice ca ceva adãugat,
ci în interiorul ei, ca pãrþi componente ale acesteia ºi determinate de
aceasta. Cu alte cuvinte, rugãciunea liturgicã determinã spiritul cântãrii
ºi al artei bisericeºti, iar acestea confirmã caracterul inspirat al
rugãciunii.

2. Cântarea bisericeascã – aspecte istorice

„Una dintre caracteristicile cultului divin public ortodox este aceea de
a fi cântat. Slujba ortodoxã este o slujbã cântatã” . Ea apare o datã cu7

primele manifestãri ale vieþii liturgice creºtine, aºa încât ea a fost
consideratã parte integrantã necesarã a cultului divin. Fãrã ea, cultul
divin ortodox ar fi sãrac, lipsit de strãlucire ºi de parfumul duhovnicesc
specific. Istoria cântãrii bisericeºti se identificã, în etapele ei de
cristalizare, cu însãºi istoria cultului divin în ansamblu.

O primã fazã importantã în aceastã evoluþie o constituie primele trei
secole creºtine. În aceastã fazã putem vorbi mai mult despre o moºtenire
decât despre o muzicã bisericeascã de inspiraþie creºtinã. Ca ºi alte
elemente componente ale cultului divin, ºi cântarea s-a inspirat din
tradiþia culticã de la sinagogã. Mare parte dintre creºtinii primelor
comunitãþi erau proveniþi dintre iudei. De asemenea, mare parte a
serviciilor divine, în primele trei secole, se compuneau din lecturi biblice
ºi psalmi. Aceºtia din urmã erau cântaþi în diferite moduri: 

simfonic, adicã de cãtre toatã adunarea din bisericã, de cãtre tot poporul,

bãrbaþi ºi femei; antifonic, adicã de cãtre douã cete care executau pe rând

versetele psalmilor; refrenar, adicã prin reluarea finalului versetului, cântat

de un bãrbat, de cãtre toatã adunarea sau obºtea; responsoric, adicã prin

preluarea de cãtre tot poporul a versetului cântat de cântãreþ .8

 Ene BRANIªTE, Liturgica specialã, EIBMBOR, Bucureºti 1980, 14-15.6

 D. NECULA, „De ce nu se foloseºte muzica instrumentalã în bisericile ortodoxe ?”, în7

Tradiþie ºi înnoire în slujirea liturgicã, II, Editura Episcopiei Dunãrii de Jos, Galaþi 2001,
59; Idem, „Cum ºi ce cântãm în bisericile noastre?”, în Ibidem, III, EIBMBOR, Bucureºti
2004, 56.

 D. NECULA, „De ce nu se foloseºte muzica instrumentalã...”, 61.8
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Despre prezenþa psalmilor în cadrul cultului divin ºi despre cântarea
lor existã o bogatã argumentaþie scripturisticã. Psalmii înºiºi conþin o
mulþime de îndemnuri adresate poporului, participanþilor la rugãciunea
publicã, de a-l lãuda pe Dumnezeu prin cântare, iar cântarea este jertfã de
laudã bine plãcutã lui Dumnezeu. „Jertfeºte lui Dumnezeu”, citim într-un
psalm, „jertfã de laudã ºi împlineºte Celui Preaînalt fãgãduinþele tale.
Jertfa de laudã mã va slãvi…” (Ps 49,15.24). Mai adânc grãitoare sunt alte
exemple: „Cântaþi-i Domnului cântare nouã, cântaþi laudele lui în
adunarea credincioºilor” (Ps 149 1); „Toatã suflarea sã-l laude pe Domnul”
(Ps 150,6) etc. Fiind o cântare cu conþinut religios, evreii aveau un respect
deosebit pentru ea ºi refuzau sã cânte atunci când nu se aflau într-un
mediu ºi într-un spaþiu optim. Aflându-se în robia babilonicã, li s-a cerut
evreilor sã cânte din cântãrile Sionului. Rãspunsul dat de ei nu necesitã
comentarii: „Cã acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouã cântare,
zicând: «Cântaþi-ne din cântãrile Sionului!» Cum sã cântãm cântarea,
Domnului în pãmânt strãin? De te voi uita, Ierusalime, uitatã sã fie
dreapta mea! Sã se lipeascã limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi
aduce aminte de tine…” (Ps 136,3-6).

În Noul Testament aflãm mãrturii care menþioneazã faptul cã însuºi
Mântuitorul cânta psalmi împreunã cu apostolii. Acest fapt s-a întâmplat
dupã cina cea de tainã, când Mântuitorul, însoþit de sfinþii apostoli,
mergând în Grãdina Ghetsemani, a cântat psalmi (Mt 26,30; Mc 14,26).
Referindu-se la aceasta, sfântul Niceta de Remesiana spune: „Cine se va
mai îndoi chiar de o astfel de dovadã despre sfinþenia psalmilor ºi a
imnelor? Când acela care este închinat ºi lãudat de puterile cereºti, el
însuºi e adus ca mãrturie cã a cântat imne cu ucenicii sãi” . Sfântul9

apostol Pavel, în mai multe rânduri, îi îndeamnã pe creºtini sã-i aducã lui
Dumnezeu jertfã de laudã (Rom 15,5-6; Evr 13,15 etc.), iar sfântul apostol
Iacob îndeamnã expres la cântarea psalmilor: „Este cineva dintre voi în
supãrare ? Sã se roage. Este cineva cu inimã bunã ? Sã cânte psalmi”
(5,3.13).

Însã primele comunitãþi creºtine nu s-au limitat doar la o simplã
imitare a cântãrii psalmilor de la sinagogã, ei nu au rãmas robii tradiþiei
spirituale din care proveneau, ci au alcãtuit de timpuriu imne ºi cântãri
specifice, de inspiraþie pur creºtinã, care sã corespundã spiritului Legii
Noi. Sfântul apostol Pavel îi îndeamnã pe efeseni astfel: „Vorbiþi între voi

 NICETA DE REMESIANA, De psalmodiae bono, 9, citat de Ene BRANIªTE, „Temeiuri9

biblice ºi patristice pentru cântarea în comun a credincioºilor”, Studii Teologice 6 (1-2/1954)
19.
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în psalmi ºi în laude ºi în cântãri duhovniceºti, lãudând ºi cântând
Domnului în inimile voastre, mulþumind întotdeauna pentru toate, întru
numele Domnului nostru Iisus Hristos” (Ef 5,19-20) Deci, încã din veacul
apostolic, este inauguratã a doua etapã de dezvoltare a cântãrii bisericeºti,
impusã de contextul în care Biserica îºi desfãºura activitatea ºi de
necesitãþile misionare. Aceasta se va desfãºura în strânsã relaþie cu
apariþia ºi dezvoltarea imnografiei de inspiraþie pur creºtinã.

Ereziile care au tulburat Biserica primelor veacuri au influenþat viaþa
bisericeascã deosebit de pozitiv, cel puþin sub douã aspecte. Mai întâi, ele
au determinat autoritatea bisericeascã sã elaboreze norme canonice
privitoare la viaþa liturgicã. Mai important a fost, însã, faptul cã ele au
determinat apariþia imnografiei de inspiraþie creºtinã, prin intermediul
cãreia sã se fixeze dreapta credinþã ºi sã se transmitã în rândul
credincioºilor cu ajutorul cântãrii. Aceastã metodã a fost uzitatã iniþial de
cãtre eretici. Ei sunt cei care au folosit primii imnele ca arme de luptã
dogmaticã ºi ca mijloace de propagare a ereziei în rândul maselor.
Tertulian ne spune cã, pe la jumãtatea secolului al II-lea, gnosticii
Marcian ºi Valentin, venind la Roma, au început sã-ºi rãspândeascã
învãþãtura printre creºtini folosindu-se de imne alcãtuite chiar de ei .10

Aceeaºi metodã va fi folositã mai târziu de gnosticul Bardesan în Siria,
care a compus o mulþime de imne ritmate, uºor de reþinut ºi de executat,
iar fiul sãu ºi continuatorul ereziei a organizat coruri ambulante pentru
a rãspândi învãþãtura . Un rol important l-a avut atunci sfântul Efrem11

Sirul († între 373 ºi 378), care se bucura de un talent poetic remarcabil,
dublat de o adâncã evlavie. În demersul sãu pentru apãrarea dreptei
credinþe, el va utiliza chiar instrumentele folosite de cãtre eretici: imnul
ºi cântarea . Exemplul lui va fi urmat ºi de alþi pãrinþi ai Bisericii din alte12

centre ale lumii creºtine. Corurile de credincioºi, împreunã cu preoþii ºi
episcopii, ieºeau în procesiuni prin cetãþi, cântând imne ce conþineau texte
referitoare la adevãrurile de credinþã contestate de cãtre eretici. Despre
un astfel de cor, iniþiat de sfântul Ioan Gurã de Aur la Constantinopol, se
spune cã era net superior celor ariene .13

Aria de formare a cântãrii bisericeºti ortodoxe este identicã celei în care
s-a format întregul cult divin al Bisericii de Rãsãrit. Leagãnul a fost

 TERTULIAN, De carne Christi, 18: PL 2, 781, citat de Petre VINTILESCU, Despre poezia10

imnograficã din cãrþile de ritual ºi cântarea bisericeascã, Bucureºti 1937, 38.
 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 38.11

 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 38-39.12

 Petre VINTILESCU, Despre poezia imnograficã..., 41.13
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Bizanþul. De aici s-a rãspândit în toate þãrile cu populaþie ortodoxã, unde
a fost pãtrunsã de specificul local. Astãzi, putem vorbi de o cântare
bisericeascã ortodoxã de facturã româneascã, alta ruseascã, alta greceascã
etc. Însã toate aceste interpretãri locale, nuanþãri specifice anumitor zone
ºi popoare, pãstreazã fondul ºi spiritul muzicii bizantine. Rugãciunea
ortodoxã are aceastã caracteristicã ºi pentru faptul cã este cântatã în
manierã ortodoxã. Astfel, cântarea bisericeascã, dupã ce, în prima fazã, a
fost, în parte, moºtenire din tradiþia iudaicã, dupã ce, în perioada ereziilor,
a fost o necesitate pastoral-misionarã, ni se prezintã astãzi ca modalitate
de afirmare a identitãþii ºi de confirmare a acestei identitãþi. Când auzim
o cântare ortodoxã, chiar fãrã sã înþelegem cuvintele, ne dãm seama de
felul ei, pentru cã poartã pecetea spaþiului ºi a spiritului în care s-a format
ºi a fost promovatã ºi pe care acum îl afirmã ºi confirmã.

3. Cântarea bisericeascã – „îndeletnicirea îngerilor”14

În iconografia ortodoxã întâlnim chipuri de sfinþi reprezentând aripi
(este cazul, spre exemplu, uneia dintre reprezentãrile sfântului Ioan
Botezãtorul). Alþi sfinþi sunt numiþi în imne ºi rugãciuni „îngeri în trup”
sau „oameni cereºti ºi îngeri pãmânteºti”. Despre creºtinul care a depus
voturile cãlugãriei se spune cã „a îmbrãcat chipul îngeresc” . Despre copii15

spunem cã sunt îngeri datoritã curãþiei lor, stare spre care ºi cei mari sunt
invitaþi sã tindã. Când omul posteºte sau se roagã, el sãvârºeºte lucrul
îngerilor ºi se aseamãnã lor. Aceste numiri, situaþii ºi stãri vor sã ne arate
ceea ce trebuie sã devenim ºi, totodatã, sã ne sugereze lucrurile ºi
lucrãrile cu care sã ne îndeletnicim. 

La sãvârºirea sfintei Liturghii, credincioºii, împreunã cu clericii, cu
sfinþii din toate locurile ºi timpurile ºi cu îngerii din ceruri, într-o armonie
desãvârºitã, îl preamãresc pe Dumnezeu. În prima parte a sfintei
Liturghii, în timpul ritualului cu sfânta Evanghelie (vohodul mic sau
intrarea micã), preotul se roagã astfel: „Stãpâne Doamne, Dumnezeul
nostru, cel ce ai aºezat în ceruri cetele ºi oºtile îngerilor ºi ale
arhanghelilor spre slujba slavei tale, fã ca, împreunã cu intrarea noastrã,
sã fie ºi intrarea sfinþilor îngeri, care slujesc împreunã cu noi ºi împreunã

 Vasile GRÃJDIAN, „Simbolismul specific al cântãrii liturgice ortodoxe”, Altarul14

Banatului 10 (49) (10-12/1999) 26-28.
 Molitfelnic cuprinzând slujbe, rânduieli ºi rugãciuni sãvârºite de preot la diferite15

trebuinþe din viaþa creºtinilor, Rânduiala schimei celei mari sau a marelui ºi îngerescului
chip, EIBMBOR, Bucureºti 2002, 571-602. Cf. Andrei PLEªU, Despre îngeri, Humanitas,
Bucureºti 2003, 124-157.
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slãvesc bunãtatea ta” . Imnele Trisaghion  ºi Sanctus  sunt inspirate16 17 18

din cântarea îngereascã despre care aminteºte profetul Isaia (6,3). Deci,
ne asociem cu îngerii, mai cu seamã în cântare, pentru cã acesta este
modul lor propriu de manifestare în faþa tronului slavei lui Dumnezeu.

Efectele cântãrii sunt multiple ºi deosebit de benefice. Ea unificã
persoana umanã cu ea însãºi, o armonizeazã cu ceilalþi ºi o deschide spre
comuniunea cu ceilalþi, este un mijloc eficient de comunicare cu
Dumnezeu. O sintezã a acestora o prezintã pãrintele Dumitru Stãniloae,
care nu era un specialist în muzicã bisericeascã, nici nu avea darul de a
cânta, însã avea o profundã experienþã duhovniceascã ºi o profundã
percepþie teologicã a rugãciunii cântate: 

Cântarea – spune el – îndulceºte cuvintele de rugãciune ºi de slãvire ale

credincioºilor ºi, deci, ºi inima celor ce le rostesc. Prin aceasta, face mai dulce

chiar conþinutul rostit în chip cântãtor ºi, deci, persoana al cãrei nume este

lãudat ºi rugat în chip melodios. Prin aceasta, cântarea lipeºte mai mult inima

de darul cerut sau primit, sau de persoana de la care a cerut acest dar ºi pentru

care e lãudatã în chip melodios. În felul acesta, sporeºte plãcerea sau bucuria

faþã de darul cerut sau primit ºi iubirea faþã de persoana al cãrei nume e rostit

prin cântare. Bucuria sau iubirea aceasta se manifestã în avânturi de

entuziasm, în accente de duioºie, de dor, de hotãrâre de a rãmâne ataºat

persoanei cãreia i se adreseazã cântarea ºi voii ei, cu orice preþ… Trezirea

acestor sentimente stã în legãturã cu faptul cã, prin cântare, se pun în relief

adâncuri de tainã, valori cu neputinþã de mãsurat ale realitãþilor, persoanelor

ºi darurilor cântate. Prin cântare, cel ce cântã trezeºte în sine o relaþie

afectuoasã cu ceea ce formeazã obiectul cântãrii [cu Dumnezeu ºi cu sfinþii sãi

n.n.], mai bine zis, cântarea îl pune cu ceea ce e cântat într-o relaþie totalã prin

fiinþa întreagã .19

Cântarea bisericeascã autenticã trezeºte în fiinþa noastrã dorul dupã
Dumnezeu ºi are putere dinamizatoare, determinându-ne la fãptuire
plãcutã lui Dumnezeu. 

Deoarece Duhul Sfânt – spune sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei

Capadociei – a cunoscut neamul omenesc ca greu de condus spre virtute ºi pe

noi nesocotind înclinarea spre viaþa virtuoasã, din pricina plãcerii, ce face? A

 Liturghier, EIBMBOR, Bucureºti 2000, 130.16

 „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi”.17

 „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin este cerul ºi pãmântul de mãrirea ta. Osana18

întru cei de sus. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de
sus!”

 D. STÃNILOAE, „Cântarea liturgicã comunã, mijloc de întãrire a unitãþii în dreapta19

credinþã”, Ortodoxia 33 (1/1981) 58.
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amestecat plãcerea cântãrii în dogme, ca, prin plãcerea ºi dulceaþa auzului, sã

plinim fãrã sã ne dãm seama folosul cuvintelor, cum fac unii doctori înþelepþi,

care, dându-le unor bolnavi sã bea medicamente foarte amare, ung buzele

paharului, de multe ori, cu miere . 20

Sau în alt loc: 

Cântarea dã strãlucire sãrbãtorilor, produce întristarea cea dupã Dumnezeu,

cãci cântarea e lucrul îngerilor, e vieþuire cereascã, tãmâie duhovniceascã. Este

o invenþie înþeleaptã a Dascãlului [Dumnezeu], care a meºteºugit ca în acelaºi

timp sã cântãm ºi sã învãþãm cele de folos. Prin ea se întipãresc mai bine în

suflete învãþãturile .21

Deºi cântarea nu este numai mijloc de întãrire în virtute ºi în credinþã,
prin însuºirea adevãrurilor transmise prin intermediul textului cântat, ci
ºi mijloc de întãrire a iubirii ºi comuniunii, acelaºi sfânt pãrinte spune:

Cine oare mai poate fi socotit vrãjmaº al altuia, atunci când îºi uneºte glasul

la un loc cu el, pentru a-i da laolaltã laudã lui Dumnezeu? Psalmodia aduce cu

sine tot ce poate fi mai bun: iubirea, fãcând din tovãrãºia laolaltã a glasului un

fel de trãsurã de unire între oameni, adunând credincioºii împreunã într-un

singur glas . 22

Acelaºi fapt îl subliniazã ºi sfântul Ambroziu, episcopul Milanului, cel
care a fost unul dintre promotorii cântãrii în comun. El spune cã „psalmul
este chezãºie a pãcii ºi armoniei, un fel de chitarã care scoate o singurã
cântare din glasuri felurite ºi deosebite. Într-adevãr, mare legãturã de
unitate este strângerea tuturor credincioºilor într-un singur cor! Sunt
deosebite sunetele chitarei, dar simfonia este una” . 23

Însã cea mai tulburãtoare dintre lucrãrile rugãciunii cântare ne-o
mãrturiseºte fericitul Augustin. Cu el s-a petrecut acest fapt. Cântarea
trezeºte pocãinþa ºi are putere de a converti. Nu de la o confesiune la alta,
de la o Bisericã la alta, deºi se poate întâmpla ºi aceasta, ci convertire de
la înstrãinarea de Dumnezeu la slujirea lui. Ea ne ajutã sã ne întoarcem
la Dumnezeu pe calea lacrimilor. Pe aceastã treaptã, cântarea este

 VASILE CEL MARE, Omilie în psalm I: PG 29, 212C, citat de D. STÃNILOAE, „Cântarea20

liturgicã comunã...”, 60.
 VASILE CEL MARE, Omilie în psalm I: PG 29, 213B, citat de D. STÃNILOAE, „Cântarea21

liturgicã comunã...”, 60.
 VASILE CEL MARE, Comentariu la psalmi, 25, citat de Ene BRANIªTE, „Temeiuri22

biblice...”, 23.
 AMBROZIU DE MILANO, Enarratio in psalmum, I, 9: PL 14, 968-969, citat de Ene23

BRANIªTE, „Temeiuri biblice...”, 24.
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purtãtoare de har ºi lucreazã cu puterea acestuia. El a fost miºcat
deopotrivã de „inimile ºi vocile fraþilor care se uneau cu mare zel în timpul
cântãrii”  ºi de frumuseþea tainicã a cântãrii înseºi. 24

Nu mã sãturam în acele zile – se confeseazã el – de o dulceaþã uimitoare,

gândindu-mã la adâncimea planurilor tale pentru mântuirea neamului

omenesc. Cât am plâns în imnele ºi cântecele tale, miºcat adânc de glasul

Bisericii tale, care rãsunau plãcut. Acelea curgeau în urechile mele ºi adevãrul

se scurgea în inima mea ºi clocotea de aici simþirea evlaviei, ºi curgeau

lacrimile, ºi mã simþeam bine cu ele .25

Dumnezeu atinge tainic adâncurile fiinþei noastre ºi trezeºte izvoarele
de viaþã sfântã nu doar prin intermediul cuvântului sfânt al Scripturii, nu
numai prin intermediul întâmplãrilor concrete din viaþa noastrã ºi al
evenimentelor istorice, nu numai prin glasul semenilor noºtri, ci ºi prin
intermediul rugãciunii ºi al cântãrii . Cântarea este un alt mod în care26

Dumnezeu ni se adreseazã, în care ne comunicã ºi ni se comunicã, un alt
mod în care ne provoacã la dialog intim ºi personal. Privitã astfel, ea are
o funcþie sfinþitoare în cadrul cultului divin ºi în viaþa credincioºilor ºi un
extrem de bogat potenþial pastoral-misionar .27

4. Semnificaþiile artei bisericeºti în cadrul vieþii liturgice

S-a spus cã arta bisericeascã, în general, ºi pictura bisericeascã, în
special, reprezintã Biblia neºtiutorilor de carte . Pornind de la aceastã28

afirmaþie, vom încerca sã vedem ce conþinuturi are ºi transmite aceastã
„Biblie” pentru neºtiutorii de carte, sau aceastã „altfel” de Sfântã
Scripturã.

Arta bisericeascã are o accentuatã funcþie cateheticã, didacticã sau
instructiv-educativã. Ea însoþeºte rostirea cuvântului ºi continuã sã
vorbeascã atunci când cuvântul înceteazã a se mai rosti. În Ortodoxie,

 AUGUSTIN DE HIPPONA, Confessiones, IX, 7; trad. românã, EIBMBOR, Bucureºti 1985,24

193.
 AUGUSTIN DE HIPPONA, Confessiones, IX, 6; trad. românã, 193.25

 Cf. studiul nostru intitulat: „Limbajul liturgic al lui Dumnezeu”, în „În Biserica Slavei26

Tale”. Studii de teologie ºi spiritualitate liturgicã, I, Erota, Iaºi 2003, 51-58. 
 Cf. Vasile STANCIU, „Cântarea culticã ortodoxã, mijloc de activitate misionarã”, Studii27

Teologice 37 (7-8/1985) 539-553; Nicodim BELEA, „Funcþia comunitarã ºi soteriologicã a
cântãrii în comun în bisericã”, Mitropolia Ardealului 31 (2/1986) 165-167.

 „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ºtiu sã citeascã, aceea este pictura pentru cei28

neînvãþaþi, pentru cã în ea chiar ºi cei neºtiutori vãd ce trebuie sã urmeze”, GRIGORE CEL

MARE, Epistolarum liber, X, 13: PL 27, 1128C, citat de Ene BRANIªTE, Liturgica generalã,
425.
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Evanghelia, textele liturgice ºi icoana stau împreunã , explicându-se29

reciproc. Chipul sfântului zugrãvit în icoane exprimã în culori dãltuirea
sfintei Evanghelii în persoana umanã.

De asemenea, în cadrul cultului divin, arta bisericeascã are o funcþie
anamneticã . Ea aminteºte permanent de chipurile multe ºi diferite în30

care Dumnezeu a lucrat în lume. Este memoria în imagini a istoriei
mântuirii. Reprezentarea iconograficã a persoanelor sfinte ºi a
evenimentelor din istoria mântuirii, spre permanentã aducere-aminte, se
întemeiazã pe cuvintele Mântuitorului rostite la cina cea de tainã:
„Aceasta sã faceþi spre pomenirea mea” (Lc 22,19). Pomenirea ºi amintirea
Mântuitorului Hristos nu se rezumã la reproducerea cuvintelor rostite de
el ºi la sãvârºirea actelor pe care el le-a sãvârºit, ci impun ºi redarea a
ceea ce ochii au vãzut. Dacã cele auzite sunt pomenite ºi amintite prin
cuvânt, iar cele lucrate de Mântuitorul sunt amintite prin acte ºi gesturi
liturgice, cele vãzute de cei ce i-au urmat lui sunt amintite prin imagini.
Altfel spus, icoana este un alt mod de a ne aminti ºi de a-l pomeni pe
Cristos, împlinindu-i astfel porunca.

Însã a rãmâne doar la funcþia cateheticã, cea care descrie evenimente
ºi persoane, ºi la cea anamneticã, care tezaurizeazã, înregistreazã ºi
pãstreazã în memorie evenimentele ºi persoanele implicate în ele, ar
însemna sã subevaluãm rolul artei bisericeºti în cadrul cultului divin
ortodox. De aceea, trebuie sã spunem cã arta bisericeascã îl descoperã sau
reveleazã  pe Dumnezeu, descoperind totodatã adevãruri mântuitoare. Pe31

aceastã treaptã, pe lângã formã ºi culoare, arta capãtã ºi conþinut. În chip
paradoxal, arta bisericeascã reveleazã ºi ascunde în acelaºi timp. Este
revelatoare pentru sufletul credincios sau pentru cel aflat în cãutare ºi
ascunde faþã de cel care priveºte doar ca sã-ºi încânte ochii, sã-ºi satisfacã
curiozitatea, sau din motive de ordin strict profesional. Pentru cel
credincios sau pentru cel aflat în cãutarea lui Dumnezeu, „imaginea sfântã
devine cale de comunicare cu Dumnezeu” . Aceasta nu se întâmplã decât32

atunci când cel ce priveºte este angajat ferm ºi responsabil în cãutarea
împãrãþiei lui Dumnezeu. „Icoana ne interpeleazã, dar nu ne vorbeºte cu
adevãrat decât în momentul când întoarcem spatele împãrãþiei trupului,

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, Editura Enciclopedicã, Bucureºti 1990,29

86. 
 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, în The New Dictionary of Sacramental Worship,30

ed. Peter E. FINK, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1990, 66.
 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, 67.31

 Marchita B. MAUCK, „Liturgical art”, 68.32
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pentru a primi Duhul Sfânt, care numai el poate sã ne umple de o bucurie
desãvârºitã” . Urcuºul pe noi trepte duhovniceºti ne ajutã sã descoperim33

noi dimensiuni ale adevãrului revelat prin icoanã. Aºa cum fapta grãieºte
mai mult decât cuvântul, icoana descoperã mai profund adevãrul revelat
decât îl descoperã cuvântul: „Cuvântul gãseºte în icoanã, pe de o parte, un
suport de neînlocuit, dar, pe de altã parte, icoana oferã, mai ales, o mai
mare revelare a misterului afirmat” .34

Puterea revelatoare pe care arta bisericeascã o cuprinde în sine
stabileºte o relaþie foarte strânsã ºi profundã între aceasta ºi învãþãtura
de credinþã. Învãþãtura de credinþã se exprimã, se propovãduieºte ºi este
apãratã prin intermediul artei ºi arhitecturii bisericeºti. Este de-ajuns sã
reamintim faptul cã una dintre funcþiile principale pe care arta
bisericeascã le comportã este cea didacticã ºi cã o urmare fireascã a
precizãrii învãþãturii de credinþã privitoare la sfintele icoane, într-un
cadru oficial, la al VII-lea Sinod ecumenic (Niceea, 787), a fost apariþia
variatelor tipuri de icoane, ca sã ne dãm seama cã arta bisericeascã ºi, mai
cu seamã, iconografia exprimã ºi apãrã învãþãtura de credinþã a Bisericii.
Mai mult vom insista aici arãtând cum arta bisericeascã exprimã
adevãrurile de credinþã.

Potrivit programului iconografic statornicit în Ortodoxie , în turla35

centralã a bisericii, turla ce se aflã deasupra naosului, se picteazã, în
mijloc, icoana numitã Pantocrator (Atotþiitorul). În jurul Pantocratorului
se zugrãvesc cele nouã cete îngereºti, iar pe pereþii verticali, acolo unde
locul permite, sunt reprezentate chipuri ale sfinþilor prooroci. Urmãtorul
registru este destinat reprezentãrii sfinþilor apostoli, iar dedesubt se
zugrãveºte dumnezeiasca Liturghie, numitã ºi Liturghia cereascã sau
îngereascã . Aceastã reprezentare poate fi intercalatã ºi mai sus, între36

Pantocrator ºi registrul ce reprezintã chipurile sfinþilor apostoli. Chiar la
baza turlei, pe pandantivi, se zugrãvesc chipurile celor patru sfinþi

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 63.33

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 86.34

 Ene BRANIªTE, „Programul iconografic al bisericilor ortodoxe – îndrumãtor pentru35

zugravii de biserici”, Biserica Ortodoxã Românã 92 (5-6/1974) 730-771.
 În aceastã reprezentare apare Mântuitorul, în mijloc, slujind ca mare arhiereu, având36

în partea dreaptã ºi în partea stângã îngeri – preoþi ºi diaconi, în atitudine de miºcare ºi
purtând cãtre altarul (sfânta Masã) din centrul reprezentãrii ori discul ºi potirul cu sfintele
Daruri (ca la Vohodul Mare la Liturghia arhiereascã), ori sfântul Epitaf simbolizând trupul
mort al Domnului (ca la procesiunea înconjurãrii bisericii cu sfântul Epitaf la slujba
Prohodului din Vinerea Sfintelor Patimi). Cf. Ene BRANIªTE, „Programul iconografic...”,
731.
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Evangheliºti, însoþite de reprezentãrile lor simbolice. Ce vor sã exprime
toate aceste reprezentãri?

Dupã sfântul Simeon al Tesalonicului, 

Biserica lui Dumnezeu închipuieºte cerul împreunã cu raiul care dãruieºte

darurile cereºti, pentru cã are în ea nu lemnul vieþii de atunci, ci pe însãºi

Viaþa ce se jertfeºte ºi se dã. Ea nu are lemnul cunoºtinþei care sã pricinuiascã

goliciunea celor ce vor mânca, ci pe Înþelepciunea cea vie care se dã pe sine ca

hranã ºi bãuturã... În dumnezeiasca bisericã noi intrãm ca în rai sau ca în cer .37

Sfântul Maxim Mãrturisitorul, în al sãu Poem despre Sfânta Sofia din
Edesa, spune: „de mirare lucru este cã, în micimea ei, biserica este
asemãnãtoare marelui univers... Cupola e asemeni cerului cerurilor... E
ziditã cu temeinicie pe partea sa de jos. Arcele sale reprezintã cele patru
pãrþi ale lumii” . Iar patriarhul Gherman al Constantinopolului spune:38

„Biserica este cerul pe pãmânt, în care locuieºte Dumnezeu cel ceresc” .39

Biserica este, deci, imaginea raiului, imaginea împãrãþiei lui Dumnezeu.
Împãrãþia lui Dumnezeu este simbolizatã în bisericã de turla centralã
aºezatã pe naos ºi, mai ales, de felul în care ea este întocmitã ºi
împodobitã. În jurul Împãratului Slavei sunt adunaþi îngerii, aceia care-l
laudã neîncetat; profeþii, aceia care l-au vestit ºi l-au fãcut cunoscut
oamenilor înainte de venirea sa; ºi apostolii, aceia care l-au vestit în lume
dupã învierea ºi înãlþarea sa la cer. În plus, la baza turlei, apar încã o datã
patru dintre sfinþii apostoli, aceia care au consemnat în scris o parte din
ceea ce au propovãduit lumii despre Hristos cel prezis de prooroci,
întrupat, rãstignit ºi înviat. Aceastã alcãtuire este expresia învãþãturii
despre Bisericã reflectatã în Epistola cãtre Efeseni a sfântului apostol
Pavel, în care citim: „Zidiþi fiind pe temelia apostolilor ºi proorocilor,
piatra cea din capul unghiului fiind însuºi Iisus Hristos” (2,20). 

Împãrãþia lui Dumnezeu, pe care o preînchipuie turla centralã a
bisericii, nu este izolatã ºi închisã în sine, ci este orientatã spre lume. „Cu
privirea coborând spre credincioºii adunaþi în bisericã, Hristos pare cã

 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 140 ºi 155, citat de Toma37

TEODORESCU, Tractat asupra tuturor dogmelor credinþei noastre ortodoxe, dupã adevãratele
principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos ºi urmaºii Sãi, Bucureºti 1865, 125-129. Cf.,
mai pe larg, Nicolae D. NECULA, „Simbolismul locaºului de cult în opera liturgicã a
Sfântului Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (secolul XV)”, Glasul Bisericii 42 (10-
12/1983) 634-650.

 Paul EVDOCHIMOV, Arta icoanei, o teologie a frumuseþii, Meridiane, Bucureºti 1992,38

128.
 Dumitru STÃNILOAE, „Locaºul bisericesc propriu-zis, cerul pe pãmânt sau centru39

liturgic al creaþiei”, Mitropolia Banatului 31 (4-6/1981) 285.
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scruteazã adâncul inimilor” . Dând expresie aceluiaºi adevãr, Paul40

Evdochimov spune: 

Catedralele de odinioarã erau încãrcate de o forþã ºi de o intensitate

supranaturalã; dinamismul lor taie ºi azi rãsuflarea... În gotic, verticalele ºi

masa de pietre se aruncã violent spre infinit ºi trag dupã ele spiritul omului.

Din contrã, în Sfânta Sofia, totul se ordoneazã în jurul unei axe centrale,

încoronatã de maiestatea unei cupole, ºi exprimã frumuseþea într-un mod mai

esoteric [mai lãuntric], venind dintr-o adâncime tainicã ºi dintr-o înãlþime

nelimitatã, care, coborând peste om, îl umple de o pace transcendentã... Prin

liniile ei, cupola traduce miºcarea coborâtoare a iubirii dumnezeieºti;

sfericitatea ei îi reuneºte pe toþi oamenii în sinaxã [adunare liturgicã], în

trupul lui Hristos. Sub cupolã noi ne simþim protejaþi, scãpaþi de angoasa

pascalianã a spaþiilor infinite .41

Turla centralã este sintetizatã de sfântul Altar, locul unde se întâlneºte
cerul cu pãmântul ºi hotarul unde începe veºnicia, tocmai datoritã
modului alcãtuirii ºi împodobirii acestuia. Aici, pe boltã, este zugrãvit
chipul Sfintei Fecioare cu Pruncul în braþe. Deºi, la prima vedere,
zugrãvirea chipului Sfintei Fecioare în sfântul Altar ar pãrea sã
contravinã învãþãturii, comunã Ortodoxiei, Romano-Catolicismului ºi
Bisericilor Vechi Orientale, care spune cã slujirea Altarului este rezervatã
doar persoanelor de parte bãrbãteascã, în realitate, zugrãvirea chipului
Maicii Domnului în sfântul Altar este expresia unui adevãr fundamental,
ºi anume: cea în care s-a întâlnit cerul cu pãmântul, divinul cu umanul,
prin întruparea Mântuitorului Hristos, este Maica Domnului. În sfântul
Altar se întâlneºte permanent cerul cu pãmântul, în sfânta Liturghie,
pentru cã aici reactualizãm ºi ne aducem permanent aminte „de toate cele
ce s-au fãcut pentru noi: de cruce, de groapã, de învierea cea de a treia zi,
de suirea la ceruri, de ºederea de-a dreapta ºi de cea de-a doua ºi slãvitã
iarãºi venire” . De aceea, prezenþa Maicii Domnului, a celei ce a unit cerul42

cu pãmântul prin naºterea Fiului lui Dumnezeu, în sfântul Altar, acolo
unde permanent se uneºte cerul cu pãmântul, este posibilã ºi justificatã.

Am menþionat mai sus cã altarul sintetizeazã turla centralã. Nu numai
asemãnarea unor scene picturale fac din altar o sintezã a turlei de pe
naos , ci ºi modul în care este alcãtuitã sfânta Masã. În Slujba de sfinþire43

 Michel QUENOT, Icoana, fereastrã spre absolut, 90. 40

 Paul EVDOCHIMOV, Arta icoanei, o teologie a frumuseþii, 129-130.41

 Liturghier, 138.42

 În sfântul Altar, ca o reflexie a Liturghiei cereºti, care se picteazã sub Pantocrator,43

este reprezentatã Liturghia arhiereascã sau Împãrtãºirea sfinþilor apostoli. Cf. Ene
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a bisericii noi zidite este prevãzut ca pe sfânta Masã, în cele patru
unghiuri, sã fie aºezate chipurile celor patru sfinþi Evangheliºti. Acest fapt
aratã, potrivit sfântului Simeon al Tesalonicului, cã Biserica s-a adunat
din cele patru margini ale lumii ºi s-a zidit prin propovãduirea sfintei
Evanghelii . Ceea ce este interesant ºi important, în acelaºi timp, este44

faptul cã împãrãþia lui Dumnezeu, reprezentatã în chip simbolic prin
împodobirea turlei principale, se sprijinã pe cei patru sfinþi Evangheliºti,
aºa cum ºi Altarul în care se uneºte cerul ºi pãmântul ºi în care împãrãþia
lui Dumnezeu se întinde permanent pânã la noi ºi ne cuprinde, iar noi
intrãm permanent în ea, se sprijinã tot pe cei patru sfinþi Evangheliºti.
„Fãrã altar, nu poate fi bisericã, ci numai casã de rugãciune care se
împãrtãºeºte de sfinþenie numai prin rugãciune, fãrã sã fie sãlãºluirea
slavei lui Dumnezeu, nici lãcaºul lui ºi neavând dumnezeiascã putere a sui
rugãciunile noastre prin darul sãu cãtre Dumnezeu” , spune sfântul45

Simeon. Deci ceea ce-i conferã calitatea de bisericã este sfântul Altar,
tocmai pentru faptul cã el sintetizeazã ceea ce este Biserica în totalitatea
ei: imaginea împãrãþiei lui Dumnezeu. O dovadã în plus este sfântul
Antimis, pe care, de asemenea, apar chipurile sfinþilor Evangheliºti în cele
patru unghiuri ºi ale celorlalþi sfinþi apostoli înconjurând icoana punerii
în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Conþinutul lui face din Antimis
o bisericã „portabilã”. În bisericã, sfânta Liturghie se oficiazã permanent
pe sfântul Antimis desfãcut pe sfânta Masã. Când, din motive
binecuvântate, sfânta Liturghie se oficiazã în afara bisericii, ea nu se
poate oficia fãrã sfântul Antimis. Cu alte cuvinte, chiar ºi atunci când
sãvârºim Liturghia în afara bisericii, datoritã sfântului Antimis, noi o
sãvârºim, de fapt, tot în bisericã, ºi aceasta întrucât arta ºi arhitectura
bisericeascã nu sunt elemente adãugate ºi exterioare vieþii liturgice în
Biserica Ortodoxã, ci pãrþi constitutive ale acesteia ºi, împreunã cu ea, în
relaþie strânsã cu învãþãtura de credinþã ºi expresii ale ei.

5. Vocaþia unificatoare a cântãrii ºi a artei bizantine într-o lume
tot mai divizatã

BRANIªTE, „Programul iconografic...”, 371.
 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 101 ºi 105, trad. cit., 120-129.44

Cf. N.D. NECULA, „Simbolismul locaºului de cult...”, 643.
 SIMEON AL TESALONICULUI, Despre Sfânta Bisericã, cap. 10, trad. cit., 109.45
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„Astãzi, Biserica se aflã într-o lume împãrþitã între tradiþie ºi
modernitatea secularizatã” . Acest context poate genera douã stãri de46

lucruri la fel de periculoase: pe de o parte, ispita modernizãrii artei,
arhitecturii ºi cântãrii sacre, determinatã de tendinþa lumii în care trãim
ºi în care „totul” se modernizeazã; ºi, pe de altã parte, pericolul
încremenirii autosuficiente la umbra dictonului „aºa e tradiþia”. În primul
caz, s-ar putea pierde total legãtura cu izvorul din care s-au plãmãdit arta
ºi muzica autentice, anume, rugãciunea în comuniune a celor vii cu cei
adormiþi, a celor sfinþi împreunã cu a celor ce doresc sã se sfinþeascã,
având în vedere cã „spaþiul vital al artei, ca ºi al muzicii bizantine este
rugãciunea” . În cel de-al doilea caz, s-ar putea pierde legãtura cu47

realitatea concretã în care trãim, condamnându-ne de bunãvoie la
autoizolare.

ªi arta, ºi cântarea sacrã sunt surse de bucurie curatã ºi sfântã. Aºa a
definit rolul artei Constantin Brâncuºi. El spunea: „Nu cãutaþi mistere în
lucrãrile mele; ele vã oferã bucurie curatã, cei ce sunt aproape de
Dumnezeu au înþeles acest lucru” . Deci arta ascunde în sine taina48

comuniunii omului cu Dumnezeu care ne deschide spre bucuria curatã ºi
netrecãtoare. 

Acelaºi lucru se poate spune ºi despre muzica bizantinã; ea produce bucurie

curatã, care vine în sufletul omului dupã ce el se curãþeºte de patimile egoiste;

de aceea, toatã muzica bizantinã poartã în ea pecetea ascezei, a sfintelor

nevoinþe. Cântãrile de Paºti, de pildã, sunt compuse de oameni care ºi-au plâns

pãcatele în timpul Postului Mare, de oameni care au trãit în ascezã, de oameni

care au încercat permanent sã se detaºeze de toatã grija cea lumeascã; nu ca

sã rãmânã într-un vid, ci ca sã se ataºeze de Cel Netrecãtor, de Cel cu adevãrat

Viu, de Cel care are viaþã din belºug, Hristos cel înviat .49

Aproximativ în aceeaºi termeni, cu referire la cântarea bisericeascã, dar
cu aplicare ºi în cazul artei ºi arhitecturii bisericeºti, se exprimã ºi
teologul grec Christos Yannaras: 

Biserica a dezvoltat un gen de muzicã ce nu satisface sentimentul, ci muzica

bisericeascã provoacã o stare de trezvie. Muzica bisericeascã nu are în vedere

 DANIEL, Mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, în46

„Byzantion”, Revista de arte bizantine, II, Academia de Arte „George Enescu”, Iaºi 1996,
4.

 Nicolae DASCÃLU, „Tinereþea artei bizantine”, în Byzantion Romanion, III, Editura47

Artes, Academia de Arte „George Enescu”, Iaºi 1997, 4.
 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 3.48

 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 3.49
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sentimentele individuale, ci urmãreºte sã transforme aceastã prezenþã

colectivã în relaþie ºi comuniune. Când mergem într-o salã de concerte, toþi

stau unul lângã altul, necunoscându-se ºi neavând nici o relaþie între ei... În

Bisericã, rolul muzicii nu este acesta. Rolul muzicii este acela de a face din toþi

un trup euharistic; ne ajutã sã transformãm viaþa noastrã în comun în ofrandã

adusã lui Dumnezeu .50

Despre cântarea bisericeascã, dar ºi despre arta ºi arhitectura
bisericeascã, se poate spune cã sunt ortodoxe dacã sunt în conformitate cu
Liturghia ortodoxã , cu spiritul ºi conþinutul acesteia, în care se reflectã51

Sfânta Scripturã ºi teologia sfinþilor pãrinþi. Ele sunt înveliºuri ce învãluie
misterul liturgic, dar îl ºi reveleazã în acelaºi timp. Pe aceastã treaptã, ele
nu mai pot fi acuzate de încremenire ºi nu mai reclamã necesitatea
„modernizãrii”. Frumuseþea tainicã a Liturghiei, ca ºi a întregului cult
divin, exprimatã prin imagine, formã arhitectonicã ºi cântare, este
„respiraþie” vindecãtoare într-o lume îmbolnãvitã de patimi.

În relaþiile intercreºtine, arta sacrã, cu formele ei multiple de
exprimare, nu este doar o modalitate de afirmare a identitãþii, ci ºi un
posibil câmp de dialog în care sunt invitaþi sã se întâlneascã toþi cei
iubitori de frumuseþe sfântã, dãtãtoare de bucurie veºnicã.

 Christos YANNARAS, Ortodoxie ºi Occident, Editura Bizantinã, Bucureºti 1995, 108,50

citat de Nicolae DASCÃLU, „Tinereþea artei bizantine”, 4.
 DANIEL, „Psalmodia – respiraþia rugãciunii”, 4.51


