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EDITORIAL

SEMNIFICAÞIILE EUHARISTIEI
ªI DIALOGUL ECUMENIC

Pr. conf. dr. Wilhelm Dancã
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

În cadrul dialogurilor ecumenice la nivel universal ºi local, teologii catolici
ºi cei ortodocºi se deosebesc între ei atât prin conþinutul învãþãturii de credinþã
cât ºi prin terminologia bisericeascã pe care o folosesc. Opþiunea pentru o ex-
presie lexicalã sau alta se bazeazã pe o învãþãturã de credinþã specificã ce izvo-
rãºte din experienþa fundamentalã a întâlnirii dintre om ºi Dumnezeu, care, la
creºtinii aparþinând Bisericilor istorice, se trãieºte în celebrarea euharisticã. Stu-
diul comparativ ºi istoric al formelor religioase creºtine ºi metoda fenonome-
nologico-transcendentalã, în maniera unor teologi ca H. Urs von Balthasar, H.
de Lubac, K. Rahner ºi alþii, aratã cã diferitele semnificaþii pe care Biserica le-a
conferit experienþei divinului din celebrarea euharisticã coexistã ºi nu pot fi
înþelese decât în perspectiva globalã a antropologiei teologice. De aceea, un
bun teolog trebuie sã fie deopotrivã ºi un bun cunoscãtor al disciplinelor uma-
niste – filozofia, antropologia, filologia etc.

Din punct de vedere ecumenic, deosebirile doctrinare ar putea fi depãºite
mult mai uºor dacã teologii ar þine cont de plurivalenþa sistematicã a formelor
ºi a terminologiilor religioase creºtine. Lucrul acesta îl afirmã indirect susþinã-
torii metodei analitico-lingvistice din zilele noastre, iar direct dar cu ceva timp
în urmã, M. Luther care, în pragul epocii moderne, spunea: „mai întâi trebuie
sã fim atenþi la gramaticã, fiindcã în ea se aflã ceva în mod real teologic” . Cu1

alte cuvinte, reducþionismele de orice fel sunt antiecumenice, iar definirea
exactã a formelor lingvistice religioase poate deveni o poartã de deschidere
spre înþelegerea globalã a teologiei. Pentru a evita fragmentarea ºtiinþei teolo-
gice ºi, în consecinþã, pentru a elimina ideologiile spirituale sau inhibiþiile
culturale care încã mai dominã discursul nostru teologic, este necesarã ºi o
curãþenie de ordin lingvistic.

 M. LUTHER, Weimarer Ausgabe 5, 25, 8, citat de P. NEUNER, Teologia ecumenica,1

Queriniana, Brescia 2000, 7.
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Despre necesitatea colaborãrii dintre teologi ºi filologi vorbeºte în mod
indirect „România literarã” care, în ultimul numãr din noiembrie 2000, la
rubrica Pãcatele limbii, face o analizã a terminologiei bisericeºti, în special a
formei missa din lexicul catolic, subliniind faptul cã „acest cuvânt fundamental
al vieþii religioase creºtine, care circulã în româna actualã cu multe oscilaþii” ,2

nu este delimitat corect de dicþionarele noastre. Deoarece confuzia lexicalã în
privinþa acestei forme lingvistice se întâlneºte atât în Bisericã cât ºi în afara ei,
rubrica recomandã ca în noile ediþii ale dicþionarelor româneºti termenii bise-
riceºti sã fie reluaþi cu atenþie, „pentru a primi definiþii din care sã rezulte cu
mai mare precizie ºi fineþe identitãþile ºi diferenþele confesionale” .3

În cazul de faþã, problema se poate rezolva dacã lucrarea filologului este
sprijinitã de cea a teologului. De fapt, termenul missa e legat de un altul, ºi
anume euharistia, care în limba românã nu are un sens univoc: cuvântul euha-
ristia înseamnã dumnezeiasca Liturghie (pentru ortodocºi), Cina Domnului
(pentru protestanþi), Missa sau Sfânta Liturghie (pentru catolicii latini de limbã
românã). O sintezã a denumirilor date termenului euharistia este oferitã de
Catehismul Bisericii Catolice , unde am gãsit nu mai puþin de 22 de expresii4

lingvistice pentru una ºi aceeaºi realitate sacramentalã.
Catehismul abundã în formulãri biblice, dar nici terminologia scripturisticã

referitoare la rugãciunea rostitã de Isus asupra pâinii ºi asupra vinului  nu este5

univocã. Astfel, dupã sfântul Matei ºi sfântul Marcu, Isus a pronunþat rugãciu-
nea de „binecuvântare” (euloghein) asupra pâinii, iar asupra potirului rugã-
ciunea de „mulþumire” (eucaristein); dupã sfântul Luca ºi sfântul Paul, Isus a
rostit rugãciunea de „mulþumire” ºi asupra pâinii ºi asupra potirului. Deci la
scurt timp dupã ultima Cinã a lui Isus, rugãciunea de binecuvântare este inclusã
în rugãciunea de mulþumire. Rugãciunea de mulþumire devine arhetipul rugã-
ciunii euharistice sau „anafora” Bisericii ce calificã ritul euharistic, înlocuind
alte douã nume ale Euharistiei din Noul Testament: „frângerea pâinii” (Fap
20,7) – în ambientul iudaic, ºi „Cina Domnului” (1Cor 11,20) – în ambientul
noniudaic.

 R. ZAFIU , „Lexicografice ºi bisericeºti”, România literarã 46 (22-28 noiembrie 2000) 11.2

 R. ZAFIU , „Lexicografice ºi bisericeºti”, 11.3

 Catehismul Bisericii Catolice, ARCB, Bucureºti 1993, nr. 1328-1332.4

 Cf. E. MAZZA, „Eucaristia, azione di grazie e di lode. Mangiare e bere il pane di vita”,5

Rivista Liturgica 87/3 (2000) 389-398; R. FALSINI, „I diversi significati di eucaristia lungo la

storia”, Vita pastorale 11 (2000) 62-63.
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Vechea liturgie euharisticã urmeazã în mare linia din 1Cor. Mãrturii despre
aceastã liturgie gãsim în cea mai veche piesã literarã postbiblicã, descoperitã
de mitropolitul Filotei Bryennios de Seres (Macedonia) ºi publicatã la Constan-
tinopol, în 1883. Este vorba de Învãþãtura celor 12 Apostoli sau Didahia, care
foloseºte pentru prima datã termenul euharistia, ºi ca substantiv ºi ca verb: „Cu
privire la Euharistie (eucaristìa) sã mulþumiþi (eucaristéstate) astfel: întâi
pentru potir (...). Pentru frângerea pâinii: Îþi mulþumim, Tatã al nostru (...)” .6

Aºadar, cuvântul euharistia are o semnificaþie tehnicã ºi se referã la rugãciunea
de mulþumire asupra potirului ºi asupra vinului, dupã exemplul rugãciunilor
rostite de Isus la ultima Cinã.

Când vorbeºte despre ziua Duminicii, Didahia spune: „Când vã adunaþi,
frângeþi pâinea ºi aduceþi mulþumire, dupã ce în prealabil v-aþi mãrturisit pãca-
tele, astfel încât jertfa voastrã sã fie curatã” . Acest text spune cã rugãciunea de7

mulþumire este atribuitã întregii comunitãþi reunitã ºi însoþeºte frângerea pâinii
(adicã cina) ºi o specificã. Pâinea ºi vinul, însoþite de rugãciunea de mulþumire,
sunt aºezate într-un context nou ºi primesc chiar numele rugãciunii, adicã euha-
ristia. Astfel, Euharistia este numele rugãciunii ºi, în acelaºi timp, numele pâi-
nii ºi vinului: „Nimeni sã nu mãnânce ºi sã nu bea din Euharistia voastrã, ci
numai cei botezaþi în numele Domnului” .8

Didahia foloseºte acelaºi nume, euharistia, pentru a indica rugãciunea de
mulþumire, pâinea ºi vinul ºi cina ritualã. În plus, foloseºte încã un cuvânt, ºi
anume jertfã, care este atribuit întregii acþiuni, fãcându-se referinþã la pasajul
profetic din Mal 1,11: „Cãci, de la rãsãritul soarelui ºi pânã la apusul lui, mare
este numele meu printre neamuri ºi în orice parte se aduc jertfe de tãmâie
pentru numele meu (...)” .9

Sfântul Iustin, pe la anul 160, face o precizare, subliniind legãtura dintre ru-
gãciune ºi pâine ºi vin: „La noi, aceastã mâncare se numeºte Euharistie”. ªi
spune de ce: „Noi nu luãm aceastã hranã ºi aceastã bãuturã ca pe niºte elemente
comune, ci ca mâncare euharistizatã printr-un cuvânt de rugãciune care vine de

 Cf. I. G. COMAN , Patrologie, I, EIBMBOR, Bucureºti 1984, 103.6

 I. G. COM AN , Patrologie, I, 108.7

 I. G. COM AN , Patrologie, I, 103.8

 Cf. „Rugãciunea euharisticã III”, în Liturghierul roman, ARCB, Bucureºti 1993, 463-465.9

Textul din profetul Malahia este reluat aproape cuvânt cu cuvânt în aceastã rugãciune

euharisticã: „pentru ca, de la rãsãritul soarelui pânã la apus, sã se aducã numelui tãu jertfã

curatã”.



10 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

la el” . În cazul de faþã, verbul a euharistiza nu înseamnã acþiunea de transsub-10

stanþiere, prefacere, ci cã asupra hranei ºi asupra bãuturii se rosteºte rugãciunea
de mulþumire. Aºadar, rugãciunea, care este euharistia, conferã un alt sens ºi
o altã naturã elementului material, care este pâinea ºi vinul, ºi gestului prin care
el este consumat, adicã mâncatul pâinii ºi bãutul vinului. În felul acesta, atât
pâinea ºi vinul cât ºi mâncatul ºi bãutul devin Euharistie, adicã modalitate de
a-l primi pe Cristos, hrana ºi bãutura mântuirii.

În perioada patristicã, credinþa creºtinã despre taina euharisticã s-a aprofun-
dat sprijinindu-se pe aceºti trei piloni: rugãciunea euharisticã , textele scriptu-11

ristice care vorbesc despre Ultima Cinã ºi epicleza. La sfârºitul acestei peri-
oade, are loc sciziunea celor trei semnificaþii de mai sus: în Occident, ritul în
ansamblul sãu se numeºte Missa, în Orient se numeºte Dumnezeiasca Litur-
ghie. Rugãciunea de mulþumire dispare ºi ca nume ºi ca importanþã, mai puþin
relatarea cinei sau rostirea cuvintelor „consacrãrii”, care sunt cuvintele Dom-
nului de la ultima Cinã. În Occident, numele euharistie se foloseºte cu precã-
dere pentru trupul ºi sângele lui Cristos, care devin astfel prin transsubstan-
þiere, prefacere a pâinii ºi vinului, punându-se accentul mai mult pe jertfã ºi
mai puþin pe acþiunea concretã a consumãrii pâinii ºi vinului preschimbat prin
rostirea cuvintelor Domnului.

Pe urmele teologiei scolastice ºi ca reacþie la reforma protestantã, Conciliul
Tridentin confirmã sciziunea semnificaþiilor Euharistiei.

În secolul al XX-lea, miºcarea liturgicã (ºi biblicã ºi patristicã) ºi ecumenicã
pe de o parte, iar pe de alta Conciliul al II-lea din Vatican ºi reforma liturgicã
postconciliarã au condus Biserica Romano-Catolicã la recuperarea dimensiunii
integrale a Euharistiei, aºa cum era în perioada patristicã. Astfel, numele euha-
ristia calificã acum ritul în întregime, adicã celebrarea de la început pânã la
sfârºit, inclusiv liturgia cuvântului, în baza principiului cã ritul ºi cuvântul for-
meazã un tot indivizibil în economia creºtinã ºi, în mod deosebit, în ritul euha-
ristic (SC 35).

În felul acesta, Biserica Catolicã face un pas important în drumul ecumenic,
în special cât priveºte apropierea de Orientul creºtin. De exemplu, Liturghierul
roman de astãzi conþine trei rugãciuni euharistice, în care anafora subliniazã

 Cf. I. G. COM AN, Patrologie, I, 277-278.10

 Cf. „Anafora” din Tradiþia apostolicã a sfântului Hipolit, care a devenit astãzi a doua11

rugãciune euharisticã din ritul roman; „anafora” alexandrinã din papirusul de la Strassbourg ºi

„anafora” din Biserica din Alexandria, Antiohia, Roma.



11EDITORIAL: SEMNIFICAÞIILE EUHARISTIEI

atât centralitatea relatãrii cinei cât ºi sensul actului de mulþumire, al anamnezei,
al epiclezei, al jertfei (sacrificiului, oferirii, mijlocirii), al unitãþii Bisericii.

Cu acest spirit, Biserica Catolicã a promovat mai multe întâlniri ecumenice
la nivel oficial care au avut în centrul discuþiilor tema Euharistiei: douã între
anglicani ºi catolici , douã între catolici ºi luterani , douã între catolici ºi me-12 13

todiºti , o întâlnire între catolici ºi ortodocºii calcedonieni , una între catolici14 15

ºi reformaþi , iar Comisia Credinþã ºi Constituþie din Consiliul Ecumenic al16

Bisericilor a elaborat douã documente , dintre care cel mai important este cel17

de la Lima (1982) .18

Documentul de la Lima este o sintezã teologicã ce urmeazã din aproape con-
þinuturile rugãciunii euharistice, iar schema acesteia este reluatã ºi în partea de
celebrare. Însã rugãciunea euharisticã compusã pentru aceastã întâlnire, numitã
de la Lima, nu s-a bucurat de consensul general.

Deocamdatã conceptul de memorial a devenit un patrimoniu comun, dar nu
pare a fi cel mai fundamentat. Termenul euharistia nu este acceptat de creºtinii
evanghelici, care preferã sã vorbeascã despre Cina Domnului, motivele fiind
certurile din timpul reformei cu privire la semnificaþia pe care catolicii o
pãstreazã pentru trupul ºi sângele lui Cristos; creºtinii catolici rãmân legaþi în

 COM M ISSIONE INTERNAZIONALE ANGLICANA –  CATTOLICA ROMANA, Dichiarazione12

concordata sulla dottrina eucaristica (Windsor 1971): EnchOe, I, 11-16; IDEM , Chiarimento

circa la dichiarazione concordata sulla dottrina eucaristica (Salisbury 1979): EnchOe, I, 17-25.

 COM M ISSIONE CONGIUNTA CATTOLICA ROMANA – EVANGELICA LUTERANA, La cena del13

Signore (1978): EnchOe, I, 549-653; ISTITUTO DI RICERCHE ECUM ENICHE DI STRASBURGO ,

Dichiarazione sull’ospitalità eucaristica fra i cattolici e i luterani (Strasburgo 1973): EnchOe,

I, 838-853.

 COM M ISSIONE M ISTA CHIESA CATTOLICA – CONSIGLIO METODISTA MONDIALE, Rapporto14

degli anni 1967-1970 (Denver 1971): EnchOe, I, 929-933; IDEM , Rapporto degli anni 1972-

1976: EnchOe, I, 969-977. 

 COMM ISSIONE M ISTA INTERNAZIONALE PER IL D IALOGO TEOLOGICO TRA LA CHIESA
15

CATTOLICA ROM ANA E LA CHIESA ORTODOSSA, Il mistero della chiesa e dell’eucaristia alla

luce del mistero della santa Trinità (München 1982): EnchOe, I, 1028-1039.

 COM M ISSIONE MISTA DI STUDIO CATTOLICA ROM ANA –  RIFORM ATA, La presenza di Cristo16

nella chiesa e nel mondo (Roma 1977): EnchOe, I, 119-1129.

 COM M ISSIONE FEDE E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO ECUM ENICO DELLE CHIESE, Un solo17

battesimo, una sola eucaristia e un reciproco riconoscimento dei ministeri (Accra 1974):

EnchOe, I, 1337-1390; IDEM , Battesimo, eucaristia, ministero (Lima 1982): EnchOe, I, 1391-

1447.

 Cf. COM M ISSIONE TEOLOGICA M ISTA ORTODOSSA ROM ENA E ANGLICANA, Dichiarazione18

sulla santa eucaristia (Bucarest 1935): EnchOe, I, 265-266. Acest document precede cu

jumãtate de secol stilul actual al dialogului teologic dintre Biserici.



12 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

continuare de devoþiunea euharisticã, ceea ce în ochii unora ar fi un fel de
obstacol în calea participãrii active la Euharistie , iar creºtinii ortodocºi, dupã19

cum se vede, insistã asupra epiclezei, în defavoarea altor semnificaþii ale Euha-
ristiei.

Privind retrospectiv drumul ecumenic în legãturã cu Euharistia, constatãm
cã fragmentãrile de orice fel ale semnificaþiilor ritului euharistic conduc la sãrã-
cie spiritualã ºi chiar la posibile devieri. De aceea, este necesarã aprofundarea
celebrãrii euharistice atât la nivel teologic cât ºi practic (procesiuni, devoþiuni,
binecuvântãri euharistice etc.), pentru a putea înþelege Euharistia ca act de
mulþumire al unei adunãri ecleziale, ca hranã a nemuririi, pe care cei botezaþi
o primesc de la Cristos – Cuvântul ºi Pâinea Vieþii –, spre zidirea Bisericii una
ºi nedespãrþitã.

În paginile care urmeazã, prezentãm textul conferinþelor de la colocviul
teologic romano-catolic – ortodox organizat de Institutul Teologic Romano-
Catolic în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxã din Iaºi între 22 ºi 23
noiembrie 2000, în Aula Magna a Seminarului diecezan din dealul Copoului.
Din comunicãrile ºtiinþifice ºi din discuþiile care au avut loc, se desprind câteva
idei fundamentale: diferitele forme (semnificaþii, denumiri) de manifestare ale
credinþei ºi practicii euharistice coexistã în sânul tradiþiei catolice ºi ortodoxe;
precizarea unui sens sau a unui termen euharistic s-a fãcut în funcþie de nece-
sitãþile spirituale ale unei epoci sau alta; reflecþia inteligentã ºi curajoasã asupra
izvoarelor biblico-patristice descoperã o structurã teologicã comunã pentru ca-
tolici ºi ortodocºi, cu referire la legãtura dintre episcop (preot, diacon), Euha-
ristie ºi Bisericã (poporul credincios). În sfârºit, colocviul a pus în luminã un
fapt îmbucurãtor: „Faceþi aceasta în amintirea mea!” rãsunã cu putere, deºi pe
tonuri diferite, atât în Biserica Catolicã cât ºi în Biserica Ortodoxã. Euharis-
tizarea lumii ºi a omului din cele douã Biserici poartã nume diferite reflectând
diferitele accente ale „ascultãrii credinþei” (Rom 1,6), însã fundamenteazã spe-
ranþa comunã cã toþi creºtinii îi sunt „dragi lui Dumnezeu” (Rom 1,7), ºi iubirea
lui faþã de ei þine pânã la sfârºit (In 13,2).

 Înþelegerea justã a devoþiunii euharistice nu împiedicã, ci, dimpotrivã, favorizeazã19

participarea în condiþiile cuvenite la Euharistie. Devoþiunea euharisticã este o pregãtire sau o

prelungire în spirit a trãirii euharistice.



SEMNIFICAÞIA PÂINII ªI A VINULUI 
ÎN CÃRÞILE VECHIULUI TESTAMENT

Pr. prof. dr. Petre Semen
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Se ºtie cã din timpuri imemoriale elementul constitutiv al religiei a fost sa-
crificiul sub diversele sale forme prin care omul ºi-a exteriorizat sentimentul
religios. Aducerea de sacrificii, alãturi de invocarea numelui divin (Gen 4,26),
þine de conºtientizarea stãrii de vinovãþie a omului, dintotdeauna ºi de pretutin-
deni, faþã de divinitate. Cu alte cuvinte, ideea de jertfã apare dupã cãderea omu-
lui în pãcat ºi reprezintã, printre altele, „efortul de a stabili o punte între om ºi
Dumnezeu, în pofida distanþei datorate contingenþei ºi mai ales pãcatului omu-
lui în speranþa de a gãsi la Dumnezeu ascultare, bunãvoinþã ºi primire” .1

Din prima carte a Bibliei rezultã cã iniþiativa aducerii de sacrificii aparþine
omului iar jertfa consta din produsele pãmântului lucrat de om (Gen 4,3) ºi sa-
crificarea celor întâi-nãscuþi din turme (Gen 4,4) iar în ce priveºte varietatea ºi
abundenþa jertfelor care a caracterizat cultul divin israelit a fost reglementatã
amãnunþit de cãtre legislatorul Moise, din porunca divinã (Lev 1-7). Prin renun-
þarea la o parte din bunurile sale, omul trebuia sã-ºi exprime ideea de renunþare
la pãcat ºi preferinþa sa pentru Dumnezeu .2

Ofrandele sacrificiale proveneau din regnul animal ca ºi din cel vegetal.
Dintre produsele muncii omului rezultate din cultivarea pãmântului, adicã cele
vegetale, nu lipsea fãina de grâu de cea mai bunã calitate, pâinea nedospitã, sa-
rea ºi vinul.

În cele ce urmeazã ne vom referi la utilizarea ºi la semnificaþia pâinii ºi a vi-
nului în viaþa de toate zilele a omului din perioada biblicã vechitestamentarã
ºi rolul acestor douã elemente în cultul divin public.

Cuvântul ebraic „lehem” care semnificã hranã în general (Gen 43,3) apare
de peste 239 de ori în cãrþile Primului Testament ºi de 79 de ori în cel de-al
doilea . Se menþioneazã foarte frecvent cã pâinea era hrana de bazã pentru cei3

mai mulþi oameni din perioada biblicã a poporului Israel. Prin expresia „a

 H. FRIES, ed., Encyclopédie de la foi, II, Cerf, Paris l965, 80. 1

 P.M. DE LA CROIX , L’Ancien Testament source de vie spirituelle, Paris l952, 154.2

 J.A. BROOKS, „Bread”, în Holman Bible Dictionary, Nashville-Tennesse l991, 209.3
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mânca pâine”, „a frânge pâinea” ori simpla aluzie la cuvântul „lehem”, se
înþelege a se hrãni, a mânca pâine sau a servi masa. Fiind un element esenþial
pentru reînnoirea resurselor de energie ale omului, pâinea era consideratã ca un
dar divin prin excelenþã (Ps 104,14) ºi de aceea credinciosul israelit se simþea
îndatorat sã-i mulþumeascã lui Dumnezeu. Ea era totodatã ºi icoanã a hranei în
general, dupã cum am arãtat mai sus, încât lipsa de pâine însemna de fapt lipsa
totalã de hranã (Gen 28,20; Am 4,6). Când s-a referit la pâine, Domnul Hristos
a avut în vedere hrana în general, mai cu seamã atunci când i-a învãþat pe
ucenicii sãi cum sã se roage (Lc 11,3). Ba chiar mai mult, a avut în vedere ºi
darurile spirituale (Mc 14,22) ºi de fapt toate câte îi sunt necesare omului în
aceastã existenþã efemerã ..4

Cu toate cã pâinea reprezenta elementul de bazã al hranei, dupã cum spunea
ºi psalmistul cã „pâinea întãreºte inima omului”, deoarece în caz de necesitate
aceasta putea suplini orice alt aliment, la mese festive precum ºi la ceremonii
importante se folosea împreunã cu vinul, un element esenþial care înveselea ini-
ma omului (Ps 104,16-17).

Pregãtirea pâinii, ca de altfel ºi coacerea ºi consumarea acesteia era legatã
în mod direct de viaþa agricolã ºi presupunea o oarecare stabilitate a omului
într-un loc dat, iar frecventele expresii biblice: „pâine ºi apã” ºi „a mânca pâine
ºi a bea apã” exprimau minimul vital al omului (Iob 22,7) . Pâinea ºi apa pu-5

teau constitui hrana obiºnuitã a soldatului (1Sam 16,20), a celui ce postea (Ez
4,9-13) sau a celui din detenþie (1Rg 22,27).

1. Pâinea (azima) în cultul divin mozaic

Pe lângã utilitatea imediatã din viaþa cotidianã a israeliþilor, alãturi de daru-
rile de jertfe aduse de credincioºi înaintea lui Dumnezeu la templu figura ºi pâi-
nea ca un element complementar al jertfei (Lev 2,4-10). Aducerea ei era desigur
impusã prin hotãrâre divinã spre a simboliza prezenþa permanentã a lui Dumne-
zeu în mijlocul poporului sãu preferat (Ex 25,23-30; Lev 24,5-9). Legea lui
Moise îi asigura pe israeliþi cã pâinile aduse ca pârgã Domnului (Lev 23,20),
pâinile darurilor legãnate ºi pâinea care însoþea sacrificiul de împãcare erau
jertfe agreate de Dumnezeu deoarece rezultau din efortul propriu în lucrarea

 Cf. D. SESBOÜÉ, „Pain”, în Vocabulaire de Théologie Biblique, ed. X. LEON-DUFOUR,4

Cerf, Paris 1988 , 875.6

 Cf. J. ARGAUD , „Pain”, în Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, Brepols, Paris 1927,5

949-950.
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pãmântului ºi ca urmare îi reprezentau plenar. De asemenea un loc foarte im-
portant între darurile fiilor lui Israel erau ºi darurile de pâine aduse în fiecare
sãptãmânã pentru a fi prezentate înaintea feþei Domnului ºi aºezate pe masa de
aur, special amenajatã din sfânta. Acestea erau 12 la numãr ca sã le reprezinte
pe toate seminþiile israelite (Lev 24,7; Ex 28,10-12; 24,4; 28,21) ºi se numeau
„lehem happanim”, adicã „pâinile feþei” sau „pâinile punerii înainte”. Rostul
lor era de a semnifica neîntrerupta comuniune a poporului cu Dumnezeu, dãrui-
torul tuturor bunãtãþilor materiale ºi spirituale de care beneficiau toþi membrii
comunitãþii israelite ºi din care mãcar o parte sã fie adusã mereu acestuia în
semn de gratitudine . Pregãtite de cãtre fiii lui Kehat (1Cr 9,32 ) din fãinã de6

grâu de cea mai bunã calitate ºi fãrã aluat, dupã cum ne informeazã ºi Josephus
Flavius , numite ºi pâinile personale ale lui Iahve, constituiau o garanþie conti-7

nuã a legãmântului celor 12 triburi cu Dumnezeu. Dispuse pe douã rânduri pe
masa de aur, la care se mai adãuga tãmâie curatã ºi sare care se ardeau pe alta-
rul tãmâierii, spre aducere aminte (az’karah), pâinile se considerau sfinþenie
mare ºi ca urmare se consumau numai la sanctuar de cãtre preoþii oficianþi (Lev
24,5-9). De altfel toate darurile aduse de cãtre credincioºii israeliþi ºi arse în in-
cinta templului purtau denumirea genericã de az’karah (aducere aminte),
probabil în ideea de a-i aminti continuu ofertantului de Dumnezeu, sursa oricã-
rei binecuvântãri. Acel dar se putea constitui însã, dupã cum sublinia ºi Roland
de Vaux, ºi într-un fel de garanþie cã aducând lui Dumnezeu câte o parte, de
cele mai multe ori nesemnificativã din produsele muncii sale, credinciosul era
mereu predispus sã-ºi aminteascã de Stãpânul sãu ca de o inepuizabilã sursã de
binefaceri .8

Practica aducerii pâinii la templu, împãrþirea acesteia cu Domnul nu þinea
doar de aspectul formal al cultului, ci avea ºi un vãdit rol pedagogic. Se voia
deprinderea credinciosului de a împãrþi pâinea sa cu cineva, obiºnuinþa acestuia
de a fi ospitalier, de a oferi pâinea celui cãlãtor, celui flãmând, celui trimis de
Dumnezeu (Gen 18,5; Lc 11,5-11) . Altfel spus, pâinea era ºi un simbol al ca-9

ritãþii (Prov 22,9; Ez 18,7-16; Iob 31,17; Is 58,7).
Din perspectiva biblicã însã pâinea nu trebuia sã reprezinte doar o sursã de

existenþã. Când credinciosul israelit trudea doar pentru pâinea care nutreºte tru-
pul ieºea din normalitate.

 Cf. „Pain”, în Nouveau Dictionnaire Biblique, Emmaus, 1992, 951.6

 Cf. JOSEPHUS FLAVIUS, Antichitãþi Iudaice, Hasefer, Bucureºti 2000, 148.7

 Cf. R DE VAUX, Les Institutions de l’Ancien Testament, Cerf, Paris 1991, 300-301.8

 Cf. D. SESBOÜÉ, „Pain”, 875.9
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În majoritatea cazurilor pâinea aducerii înainte împreunã cu aceea care com-
pleta anumite sacrificii era nedospitã deoarece pâinea cu aluat era restrictivã,
din douã raþiuni: în primul rând, pentru cã aluatul le amintea israeliþilor de tre-
cutul lor pãcãtos de care se impunea sã se detaºeze pentru totdeauna ºi sã se an-
gajeze la o nouã viaþã corespunzãtoare cu divinitatea , iar în al doilea rând,10

înlãturarea aluatului ca pe ceva care simboliza stricãciunea. De aceea pentru a
înlãtura orice urmã sau chiar ºi sugestie a pãcatului, în zilele celebrãrii Paºtelui,
credincioºii Vechiului Legãmânt erau obligaþi de Lege sã înlãture din casa ºi
de la mesele lor orice urmã de aluat pentru a-i conºtientiza cât mai mult de
obligaþia îndepãrtãrii de pãcat . Tot ca la un simbol s-a referit ºi Mântuitorul11

când a vorbit despre aluat pentru a condamna ipocrizia fariseilor ºi a lui Irod
(Lc 12,1-8,15). Ca urmare, ucenicii au fost îndemnaþi sã rãmânã cât mai departe
de aceia spre a nu fi corupþi ca ei.

2. Sensul metaforic al pâinii ºi vinului

Credinciosul israelit nu privea pâinea numai ca pe un dar divin (Ps 104,14)
ºi sursã a existenþei, ci avea ºi un important aspect simbolic. Pâinea apare ade-
sea ca imagine a legãmântului dintre doi parteneri (Gen 31,54 ), a bunei înþe-
legeri (Abd 7) ºi a înþelepciunii (Prov 9,5). Tot în sens metaforic, psalmistul
vorbeºte despre cel ce suferã ºi se considerã abandonat de cãtre Dumnezeu cã
se hrãneºte cu pâinea suferinþei deoarece îºi mãnâncã pâinea cu lacrimi (Ps
79,6) ºi amestecatã cu cenuºã (Ps 101,10; Is 30,20). Despre cel pãcãtos, Biblia
afirmã cã mãnâncã pâinea nelegiuirii ºi bea vinul silniciei (Prov 4,17) ºi al
leneviei (Prov 31,27).

Cel dintâi text biblic în care sunt amintite pâinea ºi vinul la un loc este Gen
14,18, unde se relateazã despre Melchisedek, regele Salemului, cã le-a adus
daruri. Tradiþia patristicã a interpretat textul ca relatând de fapt despre o jertfã
nesângeroasã ºi o prefigurare a Sfintei Euharistii ºi totodatã o ofrandã a comu-
niunii lui Avraam cu cel care-i slujea Dumnezeului celui Preaînalt. Ba ºi mai
mult, unii Sfinþi Pãrinþi au sugerat cã în persoana lui Melchisedek ar fi apãrut
însuºi Fiul lui Dumnezeu iar prin întâlnirea cu patriarhul ºi prin împãrtãºirea
din pâine ºi vin a avut loc comuniunea între cei de faþã. Într-adevãr, prin însãºi
alcãtuirea sa pâinea poate fi expresia unei legãturi, a unei comuniuni (Ps 40,9),
încât nu întâmplãtor aproape fiecare sãrbãtoare israelitã începea cu pâine ºi

 Cf. M. COCAGNAC, Simbolurile biblice. Lexic teologic, Humanitas, Bucureºti 1997, 159.10

 Cf. J. JEREM IAS, Les paraboles de Jésus, Göttingen 1961, 209.11
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uneori ºi cu vin, hrana ºi bãutura ce simbolizau bucuria de a fi împreunã. Cu
toate acestea, Scriptura nu-i agrea pe cei înclinaþi spre consumul excesiv de vin.
Aceasta rezultã ºi din faptul cã faþã de alþi termeni biblici, cuvântul „yain” este
mai restrictiv utilizat. Astfel cã nu apare decât de 141 de ori în Primul Testa-
ment, pentru a reþine de la vinul obþinut prin fermentare sau nefermentare.
Rezultatele folosirii excesive a vinului au fost cel mai adesea destul de tragice
pentru om (Gen 9,20; Prov 23,29-35) ºi de aceea se ºi recomanda folosirea mai
mult a mustului proaspãt „tiroº” care apare de 38 de ori în Vechiul Testament,
dat ºi copiilor (Lam 2,12). Efectele dezastruoase ale consumului exagerat de
vin sunt prezentate de Biblie nu pentru a gãsi justificare celor dedaþi bãuturii,
ci mai cu seamã ca cititorul sã ia aminte. Vinul l-a determinat sã aibã o þinutã
indecentã atrãgând blestemul asupra întregii familii, ba chiar ºi asupra urma-
ºilor, iar mai târziu, tot consumul excesiv de vin a nãscut pãcatul incestului lui
Lot cu fiicele sale (Gen 19,31-38).

Cum Þara Sfântã deþinea un sol ºi o climã foarte favorabile culturii viþei de
vie ºi pentru cã vinul se gãsea din abundenþã, asociat cu grâul, era icoana abun-
denþei ºi totodatã semn al binecuvântãrii divine (Gen 27,28). Deºi pâinea ºi
vinul nu lipseau dintre ofrandele aduse pe altar (Ex 29,40), totuºi lui Moise i
s-a poruncit sã le interzicã preoþilor de a consuma vin din cel fermentat sau alte
bãuturi ameþitoare; „când vor intra în Cortul Întrunirii, ca sã nu moarã” (Lev
10,9-10). Nici celor care depuneau votul de nazireu nu le era permisã consu-
marea de vin pe tot timpul votului (Num 6,3; Dt,14,26), pentru a nu cãdea în
alte pãcate grave care sã-i facã improprii calitãþii de consacraþi total lui
Dumnezeu .12

Nu puþine sunt textele biblice în care pâinea apare ca o imagine a cuvântului
care iese din gura lui Dumnezeu (Dt 8,3; Mt 4,4) sau a lui Iisus Hristos, Fiul
sãu (In 6,33.35), ca de altfel ºi a trupului sãu (Mt 26,28; In 6,54-55) dãruit
lumii pentru viaþa veºnicã (In 6,51). Autorul Cãrþii Proverbelor dã sfat celui
neînþelept sã intre sã mãnânce pâinea ºi sã bea vinul priceperii (Prov 9,4-6), are
în vedere hrana spiritualã ºi implicit foamea de cuvântul lui Dumnezeu pe care,
pentru poporul biblic, o anticipeazã profetul Amos; „Iatã vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete în þarã, dar nu o foamete de pâine ºi nu o
sete de apã, ci de auzit cuvintele Domnului” (Am 8,11). În opinia lui Amos,
foamea spiritualã apare ca cea mai gravã dintre pedepsele divine abãtute asupra
credincioºilor israeliþi pentru cã au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, îndeosebi

 Cf. „Vin ºi bãuturã”, în Dicþionar Biblic, Oradea 1995, 1338. 12
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cei din regatul de nord care i-au refuzat ºi uneori chiar alungat din þarã pe pro-
feþi (Am 2,12; 13,16). Dintre toþi profeþii, Amos comparã cel mai insistent
pâinea cu cuvântul divin uneori nemaidorit de oameni încât, din îndemnul Du-
hului, profetul anunþã o vreme de foamete spiritualã în sensul cã Dumnezeu nu
le va mai trimite profeþi care sã-i înveþe poruncile lui. Foamea dupã cuvântul
lui Dumnezeu, în accepþiunea biblicã semnifica ºi o întrerupere a comuniunii
cu Dumnezeu concretizatã prin retragerea ajutorului sãu ºi refuzul de a mai rãs-
punde prin profeþi, arhierei ori prin sorþii sfinþi Urim ºi Tumim, care a început
în vremea regelui Saul (1Sam 28,6) ºi s-a accentuat mult în regatul de nord.
Aici locuitorii, dupã exemplul conducãtorilor lor politici, au acceptat sincre-
tismul religios în locul Legii transmise prin Moise.

Din trista experienþã a lui Saul înþelegem cã tot omul îl cautã pe Dumnezeu
ºi înseteazã dupã cuvântul sãu mult mai stãruitor când este la ananghie. Din
nefericire, Dumnezeu nu rãspunde doar la iniþiativa omului întrucât se dove-
deºte a fi dintr-un interes de circumstanþã. Altfel spus, când omul vrea sã caute
cãlãuzirea lui Dumnezeu exclusiv în timpul nenorocirilor, nu o va mai gãsi .13

Cel care nu mai vrea sã consume pâinea cuvântului lui Dumnezeu ºi rãmâne
în solitudine spiritualã are adesea de suportat o pedeapsã mai grea decât una
fizicã . Avertismentul profetului în cauzã este din pãcate actual fiindcã se14

ignorã, nu de puþine ori, cuvântul lui Dumnezeu, profeþiile realizate prin Duhul
sunt neglijate, dupã cum subliniazã teologul ºi exegetul Pierre de Benoit .15

3. Pâinea ºi vinul în Noul Testament
 

Este arhicunoscut de cãtre credincioºii ambelor Biserici istorice cã dintre
elementele necesare unei bune desfãºurãri a cultului divin pâinea ºi vinul ocupã
un loc prioritar. De remarcat însã cã Cina pascalã la care a luat parte Hristos cu
ucenicii sãi n-a vrut nici pe departe sã se constituie într-o simplã comemorare
a paºtelui iudaic din Legea Veche. Dimpotrivã, Hristos i-a dat un sens ºi
conþinut cu totul nou, motiv pentru care s-a ºi numit sacrificiul Noului Legã-
mânt cu un aluat nou ce are menirea de a dospi întreaga frãmântãturã .16

 Cf. ºi Biblia de studiu pentru o viaþã deplinã, Bucureºti 1996, 1210.13

 Cf. M. BASARAB, „Cartea profetului Amos. Introducere, traducere ºi comentariu”, StTeol14

30 (1979) 531.

 Cf. P. DE BENOIT, Trésors des prophetes, Emmaus, ( Suisse ) 1984, 24.15

 Cf. C. YANNARAS, Abecedar al credinþei. Introducere în teologia ortodoxã, Editura16

Bizantinã, Bucureºti 1996, 155.
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Cina creºtinã sau frângerea pâinii, aºa cum apare în scrierile neotestamen-
tare, este într-adevãr ºi o comemorare a cinei pe care a luat-o odinioarã Iisus cu
ucenicii Sãi înaintea morþii ca de altfel ºi dupã înviere, dar nu numai. Consu-
marea pâinii ºi a vinului în timpul împãrtãºirii de cãtre creºtini, spre deosebire
de consumarea azimelor în Vechiul Legãmânt, are o întreitã semnificaþie: a)
anamneticã (1Cor 11,24-26; Lc 22,19) întrucât ne aminteºte de moartea mân-
tuitoare a lui Hristos care ne-a izbãvit din împãrãþia morþii; b) euharisticã, de-
oarece ni se impune sã-i mulþumim totdeauna lui Dumnezeu Care revarsã din
belºug binefacerile asupra noastrã din cauza jertfei lui Hristos; c) de actuali-
zare, fiindcã presupune o pãrtãºie permanentã cu Hristos care, în cadrul jertfei
euharistice se face pentru noi gazdã ºi oaspete iar în perspectivã, jertfa aceasta
anticipeazã viitoarea împãrãþie a lui Dumnezeu când cei ce-L mãrturisesc pe
Hristos sperã sã fie împreunã cu El (Mt 8,11; Mc 14,25), dupã cum El Însuºi
a fãgãduit . Aºadar, prin frângerea pâinii euharistice, credincioºii creºtini nu17

pot ºi de fapt nici nu trebuie sã se limiteze doar la amintirea nostalgicã a Cinei
Domnului, ci sã fie convinºi efectiv de evenimentul mântuitor ºi sã se angajeze
plenar în acel eveniment. Prin consumarea pâinii ºi a vinului euharistic are loc
o realã întâlnire a credinciosului cu Fiul divin înviat .18

De aceea în tradiþia Bisericii s-a impus pregãtirea credincioºilor înainte de
întâlnirea lor cu Domnul Hristos. Se ºtie cã este vorba de o pregãtire fizicã ºi
spiritualã. Aceastã pregãtire este de fapt începutul înnoirii spirituale, înnoire la
care ne-a chemat Domnul ºi pentru care a folosit imaginea vinului nou (Mt
9,17) motivatã desigur ºi de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu.

4. Justificarea biblicã a utilizãrii pâinii dospite în Biserica Rãsãritului

Am arãtat mai sus cã aluatul ca semn al unei potenþiale corupþii ºi a pãca-
tului era exclus de la întrebuinþare în cult ºi chiar de la consum în anumite
sãrbãtori religioase. Când i-a îndemnat pe Apostoli sã evite aluatul fariseilor
(Lc 12,1), Domnul i-a atenþionat printr-o metaforã cã cei ce vor sã menþinã cu
orice preþ relaþia personalã cu Dumnezeu se cuvine sã evite fãþãrnicia ºi
duplicitatea ºi sã fie sinceri (Mt 5,37) ºi nevinovaþi ca porumbeii (Mt 10,16) iar
nu sã se abþinã de la consumarea pâinii cu aluat. Acelaºi lucru l-a avut în ve-
dere ºi sfântul Pavel când a vorbit despre aluatul rãutãþii ºi al vicleniei (1Cor
5,8). Ca unul care era destul de bine iniþiat în Sfintele Scripturi ºi un bun

 Cf. P.M. GUILLAUM E, „Eucharistie”, în Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, 448.17

 Dictionnaire de la vie spirituelle, 720.18
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cunoscãtor al practicilor rituale iudaice, a înþeles destul de bine cã aluatul fari-
seilor ºi al saducheilor (Mt 16,11-12) semnifica de fapt, o þinutã necorespun-
zãtoare a acelora faþã de poruncile Legii. Din comportamentul acelora se ob-
serva un prea mare formalism ºi prefãcãtorie.

Biserica Ortodoxã s-a menþinut dintotdeauna pe tradiþia apostolicã rãsãri-
teanã de a utiliza pâinea dospitã la Sfânta Euharistie. Raþiunile acestei practici
rezultã din aceea cã Biserica Rãsãritului a interpretat cã dacã Mântuitorul a
comparat trupul Sãu cu pâinea care s-a coborât din cer ºi n-a mai precizat ce fel
de pâine, cum se aratã în Primul Testament (Lc 2,11), nu se mai poate vorbi de
vreo restricþie în acest sens. Pe de altã parte, este foarte adevãrat cã aluatul ºi
drojdia, dupã Biblie, nu reprezintã doar icoana pãcatului, ci ºi un simbol al
transformãrii spirituale la care cheamã Evanghelia lui Hristos pe toþi cei care
vor sã acceadã în împãrãþia lui Dumnezeu. Domnul Iisus tot sensul metaforic
l-a avut în vedere când a rostit pilda cu aluatul pe care l-a luat o gospodinã ºi
l-a ascuns în trei mãsuri de fãinã de grâu, ca sã se dospeascã toatã frãmântãtura
(Mt 13,37). Din perspectiva pildei, aluatul este deci metafora pentru noul popor
al lui Dumnezeu , ce este transformat prin puterea harului divin . El lucreazã19 20

din interiorul fiinþei umane trasformând-o întocmai cum aluatul face sã creascã
frãmântãtura de fãinã în care este ascuns . Se poate merge ºi mai departe cu21

analogia precizând cã de fapt ºi comunitatea creºtinã, indiferent de dimen-
siunile sale, poate introduce în lume fermentul pascal pe care o ajutã efectiv sã
se transforme. Aluatul simboliza, aºadar, împãrãþia cerurilor întrucât aceasta,
spre deosebire de împãrãþiile lumeºti care de cele mai mult ori dezbinã ori
adunã cu forþa brutalã, uneºte cu ea în mod cu totul paºnic ºi-i transformã din
interior pe cei care primesc credinþa în Hristos ºi colaboreazã efectiv cu harul.
Începutul lucrãrii este de cele mai multe ori abia perceptibil ºi porneºte de la
un lucru în aparenþã insignifiant, de la un cuvânt scripturistic spus ori lecturat
la timpul potrivit sau de la o cântare liturgicã ce provoacã starea de catarsis .22

În ceea ce priveºte folosirea pâinii dospite la Euharistie în Biserica Orto-
doxã, în accepþiunea sfântului Simeon al Tesalonicului, preînchipuie venirea
înaintea lui Dumnezeu cu un suflet desãvârºit ºi mãrturisirea întrupãrii desã-
vârºite a Cuvântului, care s-a fãcut trup neschimbându-se, fiind cu suflet cu-
vântãtor ºi gânditor, Dumnezeu desãvârºit ºi om desãvârºit. Acelaºi Sfânt

 Cf. J. JEREM IAS, Les paraboles de Jésus, 209.19

 Cf. F.G. WHITE, Parabolele Domnului Hristos, Bucureºti 1995, 61.20

 Cf. W. HARRINGTON, Il parlait en paraboles, Cerf, Paris1967, 75-76.21

 Cf. Dictionnaire de la Vie Spirituelle, 720.22
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Pãrinte precizeazã cã cele trei elemente componente ale pâinii: fãina cu aluatul,
apa ºi sarea înseamnã cele trei pãrþi ale sufletului aduse în cinstea Treimii. De
asemenea fãina cu aluatul înseamnã sufletul, apa înseamnã botezul, iar sarea
înseamnã gândul ºi învãþãtura cuvântului . O altã subliniere a aceluiaºi este cã23

noi, creºtinii rãsãritului ne deosebim ºi de iudei prin aceea cã sãrbãtorile lor
impuneau utilizarea exclusivã a azimelor. Tot acesta precizeazã ºi motivaþia
folosirii de pâine dospitã în Noul Legãmânt, care semnifica eliberarea de sub
Lege a celor ce-L mãrturisesc pe El. Pentru cã El a fost om desãvârºit ºi noi tre-
buie de asemenea sã aducem pâine desãvârºitã .24

Résumé

On va se référer dans les pages suivantes à l’utilisation et à la signification
du pain et du vin dans la vie quotidienne de l’homme de l’Ancien Testament
et le rôle de ceux deux éléments dans le culte divin public.
Le mot hébraïque „lehem” signifie la nourriture en général (Gn 43, 3). Il
était l’icône de la nourriture, d’une parte, parce que l’expression „manger
du pain” signifie nourrir, et d’autre parte il signifie aussi des dons spirituels
(Mc 14, 22).
Dans la liturgie divin mosaïque le pain était toujours un élément complémen-
taire du sacrifice (de l’offrande) (Lv 2, 4-10). Ainsi les douze pains appelés
„lehem happanim” signifiaient la communion ininterrompue du peuple avec
Dieu. La pratique d’apporter du pain au temple ne tenait pas seulement de
l’aspect formel du culte, mais elle avait en même temps un rôle pédagogique.
On avait en vue l’acquisition de l’habitude des fidèles de partager toujours
leur pain avec quelqu’un envoyé peut-être par Dieu (Gn 18, 5; Lv 11, 5-11).
Le pain avait souvent un sens métaphorique. Le psalmiste dit que celui qui
souffre en se considérant abandonné par Dieu qu’il mange le pain de la souf-
france en mangeant son pain avec des larmes (Ps 79, 6) et mélangé de cendre
(Ps 101, 10; Is 30, 20). Le pain et le vin apportés par Melchisédech, le roi de
Shalem comme dons sans sang (Gn 14, 18), ont été interprétés dans la tradi-
tion patristique comme une préfiguration de l’Eucharistie.
Il y a une multitude des textes bibliques dans lesquels le pain apparaît
comme une image de la parole qui sort de la bouche de Dieu (Dt 8, 3; Mt 4,
4) ou de Jésus Christ, son Fils (Jn 6, 33;35), ou de son Corps (Mt 26, 28; Jn
6, 54-55).

 Cf. SIM EON AL TESALONICULUI, Tratat asupra tuturor dogmelor creºtine, 82.23

 Cf. SIM EON AL TESALONICULUI, Tratat asupra tuturor dogmelor creºtine, 85.24
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Le prophète Amos utilise le mot „lehem” comme une image d’une autre réa-
lité. De tous les prophètes de l’Ancien Testament, il compare d’une manière
plus insistante le pain avec la parole divine. Dans son opinion, la faim spiri-
tuelle (la faim selon la parole de Dieu) signifie l’interruption de la commu-
nion avec Dieu, concrétisée par la retraite de son aide et le refus de répondre
par le prophètes, les prêtres ou par les sorts saints Urim et Tumim qui a
commencé pendant le roi Saul (1 Sam 28, 6). De la triste expérience de Saul,
on comprend que chaque homme cherche Dieu et a soif de sa parole avec
plus insistance quand il se trouve en embarras. D’après les enseignements
des Saints Ecritures résulte que Dieu nous invitent a Le chercher toujours
pour Lui-Même, pas seulement pour Ses dons ou Son aide.
Dans la liturgie du Nouveau Testament, le pain et le vin ne manquaient ja-
mais. La consommation du pain et du vin par le chrétiens pendant la Commu-
nion d’après la volonté de Jésus Christ a une triple signification: a) anamne-
tique (Lc 22, 19; 1 Cor 11, 24); b) eucharistique parce qu’elle nous oblige
de rendre grâce toujours à Dieu pour le sacrifice de Son Fils; c) d’actuali-
sation parce qu’elle suppose une collaboration permanente avec Jésus
Christ.
On a déjà précisé que la pâte était un signe d’une potentielle corruption et
du péché. C’est pourquoi il était exclu de l’emploi dans le culte et de la con-
sommation pendant certaines fêtes religieuses. Pourtant l’Église Orthodoxe
s’est maintenue toujours dans la tradition apostolique orientale en utilisant
le pain avec levain dans l’Eucharistie. Elle justifie sa pratique par le fait que
Jésus Christ, qui a comparé Son Corps avec le pain qui est descendu du ciel,
n’a pas précisé quelle sorte de pain, comme a fait l’Ancien Testament.
D’autre part, il est vrai que la pâte et le levain, selon la Bible, ne repré-
sentent pas seulement l’icône du péché, mais aussi un symbole de la transfor-
mation spirituelle à laquelle l’Evangile du Christ appelle tous ceux qui
veulent accéder dans le royaume de Dieu.
En ce qui concerne l’emploi du pain a levain dans l’Eucharistie dans l’Église
Orthodoxe, dans l’acception du Saint Simon du Thésalonique, il symbolise
l’arrive devant Dieu avec une âme parfaite et le témoignage de l’Incarnation
parfaite du Verbe qui s’est fait Corps sans se changer.
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Facem de la început precizarea cã tema este foarte vastã ºi de aceea ne vom

limita la o prezentare succintã. Nu putem aborda toatã problematica legatã de

aceastã temã aºa cum a evoluat în istoria dogmelor ºi a credinþei în Sfânta Eu-

haristie, ci ne vom limita la datele oferite de textul biblic.

Lãsãm la o parte polemica suscitatã de instituirea Euharistiei . Adevãrul cu1

privire la originile Euharistiei derivã din mãrturia evangheliilor ºi a sfântului

Paul care documenteazã fãrã echivoc faptul instituirii ritului euharistic de cãtre

Isus Cristos în ajunul morþii sale. Patru sunt naraþiunile principale pe care le în-

tâlnim în Noul Testament: Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20 ºi 1Cor

11,23-24 .2

 În privinþa ipotezelor raþionaliste cu privire la originea Euharistiei trimitem la articolul lui1

J. COPPENS, „Eucharistie”, în Dictionnaire de la Bible. Supplément, II, Libraire Letouzey et

Ané, Paris 1934, 1147-1167; A. PIOLANTI, Il mistero Eucaristico, Pontificia Accademia Teolo-

gica Romana, Vaticano 1996 , 37-45. Menþionãm printre acestea teoria dinamicã a lui A. Har-4

nack (1891), teoria simbolicã a lui A. Jülicher (1892) ºi teoria escatologicã a lui F. Spitta

(1893). Explicând în mod natural sau raþional ultima cinã aceºti critici au fost nevoiþi sã re-

zolve problema ridicatã de faptul cã la numai 20 de ani dupã moartea lui Isus, sfântul Paul în

1Cor (circa anul 57) vorbeºte despre Euharistie ca despre o tainã care implicã prezenþa realã

a trupului ºi sângelui Domnului oferite ca sacrificiu ºi cauzã a uniunii spirituale dintre credin-

cioºi. În felul acesta într-un timp deosebit de scurt un rit pur simbolic ar fi suferit o astfel de

transformare încât a dobândit un conþinut transcendent. Tentativele numeroase de a explica fe-

nomenul se reduc la trei: transformarea a avut loc datoritã aportului conºtiinþei creºtine, sau

datoritã unei infiltrãri pãgâne sau printr-o influenþã iudaicã.

Menþionez cã lucrarea lui Piolanti mi-a furnizat multe dintre ideile din prezenta conferinþã.

 În afarã de aceste texte se referã la Euharistie: In 6,1-72; 13,1-37; ºi câteva pasaje din2

Scrisoarea cãtre Evrei dintre care 13,10 pare cã se raporteazã în mod explicit la Euharistie.

Interpretarea lui 1In 5,8 este discutabilã, iar textele din Ap 3,20; Lc 24,42-43 ºi In 21,13 nu au

nici un raport cu Cina de pe Urmã.
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Mt 26,26-28

„ În timp ce stãteau la masã, Isus26

luã pâinea ºi, dupã ce rosti binecu-
vântarea, o frânse ºi o dãdu disci-
polilor sãi zicând: « Luaþi ºi mâncaþi,27

acesta este trupul meu». Luã apoi o
cupã ºi, dupã ce rosti binecuvântarea,
le-o dãdu zicând: « Beþi din ea cu28

toþii, cãci acesta este sângele meu de
legãmânt, care va fi vãrsat pentru
mulþi, spre iertarea pãcatelor»”.

Mc 14,22-24

„ În timp ce stãteau la masã, luã22

pâinea ºi, dupã ce rosti binecu-
vântarea, o frânse ºi le-o dãdu zicând:
«Luaþi, acesta este trupul meu». Luã23

apoi o cupã, aduse mulþumire, le-o
dãdu ºi bãurã toþi din ea. ªi le zise:24

«Acesta este sângele meu de legãmânt,
vãrsat pentru mulþi»”.

Lc 22,19-20

„ Apoi luã pâinea, aduse mulþu-19

mire, o frânse ºi le-o dãdu zicând: «A-
cesta este trupul meu dat pentru voi.
Aceasta sã o faceþi în amintirea mea».

La fel cupa, dupã cinã, zicând: «A-20

ceastã cupã este legãmântul cel nou
prin sângele meu, vãrsat pentru voi»”.

1Cor 11,23-24

„ Cãci eu de la Domnul am primit23

ceea ce v-am dat: în noaptea în care a
fost trãdat, Domnul Isus a luat pâinea
ºi dupã ce a adus mulþumire a frânt-o
ºi a zis: « Acesta este trupul meu,24

pentru voi. Faceþi aceasta în amintirea
mea»”.

Din lectura textelor se observã cu uºurinþã o concordanþã substanþialã între
toate documentele dar ºi câteva diferenþe accidentale. Aceastã concordia dis-
cors  lasã sã se întrevadã o apropiere specialã între Matei ºi Marcu pe de o3

parte ºi între Luca ºi Paul pe de altã parte. În felul acesta se obiºnuieºte a se
vorbi despre douã izvoare: unul petrin-aramaic, întrucât Marcu este discipolul
lui Petru ºi unul paulin, un pic grecizat, întrucât Luca a fost ucenicul lui Paul .4

Ceea ce Paul „transmite” aºa cum el „a primit”, pare a fi o tradiþie liturgicã.
Acelaºi lucru putem sã-l spunem despre textele sinoptice a cãror concizie
lapidarã reflectã un context sobru, ritual. Ele scot în evidenþã modul în care pri-
mele comunitãþi ecleziale celebrau Cina Domnului. Aceste douã tradiþii diferã
sub urmãtoarele aspecte:

 Expresia îi aparþine lui A. PIOLANTI, Il mistero..., 47.3

 P. BENOIT, „Eucharistie”, Vocabulaire de Theologie Biblique, X, ed. Leon Dufour, Cerf,4

Paris 1988 , 404-405. Cf. R. TURA, „Eucaristia”, Dizionario Teologico Interdisciplinare, II,6

ed. L. Pacomio, Marietti, Casale Monferrato 1977, 148-149.
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– în ceea ce priveºte momentul instituirii, izvorul petrin îl plaseazã în mo-
mentul cinei, în timp ce cel paulin îl plaseazã la sfârºitul ospãþului;

– în ceea ce priveºte cuvintele asupra pâinii, izvorul petrin transmite numai
„acesta este trupul meu”, în timp ce cel paulin adaugã „dat pentru voi” sau
simplu „pentru voi”;

– referitor la cuvintele asupra vinului, izvorul petrin vorbeºte mai întâi de
sânge ºi apoi de alianþã „acesta este sângele meu, al alianþei”, în timp ce izvorul
paulin inverseazã, amintind mai întâi alianþa ºi apoi sângele „acest potir este
noua alianþã în sângele meu”;

– referitor la porunca de a reînnoi ritul euharistic, aceasta este omisã de iz-
vorul petrin în timp ce este relatatã de izvorul paulin: o datã de Luca ºi de douã
ori în Paul.

Mãrturia Evangheliei dupã Ioan (6,1-72) se referã la promisiunea Euharis-
tiei. Celelalte texte din Noul Testament se referã la alte puncte ale conþinutului
sau practicii euharistice.

Expresia sfântului Paul „ceea ce eu am primit de la Domnul, aceea v-am
transmis ºi vouã” (1Cor 11,23) deºi a dat loc la cele mai neaºteptate ºi neve-
rosimile interpretãri din partea criticii protestante , ne conduce pe planul obiec-5

tivitãþii realitãþii. De altfel, expresia ðáñáëáìâáígéí �ðü nu indicã, în acest caz
„a primi de la” Isus pe calea unei revelaþii imediate, ci prin tradiþie, o revelaþie
mediatã, sau prin ceilalþi apostoli care au fost martori direcþi ai învãþãturii lui
Isus.

În capitolele 11-14 din 1Cor, sfântul Paul îºi propune sã restabileascã obiº-
nuinþele comune în toate Bisericile în integritatea lor. În acest context se înscrie
ºi pasajul care se referã la Euharistie. Aºadar ºi pentru acest rit sfântul Paul îi
face atenþi pe corinteni la tradiþiile comune ale tuturor Bisericilor, tradiþii care
vin de la apostoli.

 Cf. A. PIOLANTI, Il mistero..., 47-48: orice instituire ar implica durata în timp a ceea ce se5

instituie; pentru ca un rit sã fie instituit în mod regulamentar, se cere ca institutorul sã dea un

ordin sau sã punã condiþii pentru durata acestei instituiri de-a lungul secolelor. Or, Euharis-tia

este lipsitã de aceastã bazã esenþialã pentru instituirea sa permanentã: porunca lui Isus. Mãrturia

lui Paul n-ar fi credibilã pentru cã, invocând un fel de revelaþie a lui Cristos glorificat, aratã în

mod clar cã vrea sã legitimeze în faþa credincioºilor, printr-o intervenþie divinã, nou-tatea

introdusã de el, atribuind-o unei porunci exprese venitã din ceruri. Matei, care a fost prezent

la Cina de pe Urmã ºi Marcu, ucenicul lui Petru, martor auricular al ultimelor cuvinte ale

Învãþãtorului, nu spun nimic cu privire la repetarea banchetului euharistic. În sfârºit, Ioan,

ucenicul care ºi-a plecat capul pe pieptul Învãþãtorului nu vorbeºte nimic despre instituirea care

a avut loc în aceeaºi circumstanþã.
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Termenul ðáñáëáìâáígéí apare de multe ori în scrisorile sfântului Paul (Gal
1,2.9.12; Fil 4,9; Col 2,6; 4,17; 1Tes 2,13; 4,1; 2Tes 3,6) ºi în afarã de Col 4,17
se foloseºte mereu pentru a indica o cunoaºtere religioasã care este primitã. Lã-
sând la o parte Gal 1,12 niciodatã aceastã cunoaºtere nu este primitã direct de
la Cristos, ci printr-o învãþãturã umanã. E clar, aºadar, din stilul obiºnuit al
sfântului Paul cã textul din 1Cor 11,23 trebuie interpretat ca o revelaþie me-
diatã.

Acest text are o asemãnare evidentã cu 15,3: B"DX*T6" (�D ß:Ã< ¦<
BDfJ@4H Ó 6"Â BgDX8"$@<: „V-am transmis ceea ce ºi eu am primit”. Or, în
capitolul 15 sfântul Paul nu vorbeºte în nici un caz de o revelaþie, ci de o
tradiþie pe care a primit-o de la apostoli. Aºadar 1Cor 11,23 trebuie înþeles în
acelaºi fel. 

Anterioritatea Euharistiei faþã de sfântul Paul rezultã ºi din sfântul Marcu.
Independenþa acestui evanghelist faþã de 1Cor11,23-25 este tot mai bine de-
monstratã, pentru cã dacã Marcu ar fi depins de Paul, nu ar fi putut sã omitã
porunca repetãrii ritului. Pe lângã aceasta, numai Marcu pãstreazã nuanþa esca-
tologicã a banchetului euharistic ºi formula asupra potirului îi este cu totul
proprie. Dacã Marcu nu depinde de Paul, atunci amândoi fac referinþã la un iz-
vor comun mai vechi, adicã suntem la originile predicãrii lui Petru ºi a lui
Matei ºi a celorlalþi apostoli. Chiar la început, în Matei, se repeta fraza Dom-
nului: „Acesta este sângele meu, al legãmântului”. Acest fapt are o valoare
deosebitã pentru cã face aluzie la legãmântul pe care Isus îl substituia celui mo-
zaic în momentul în care celebra Euharistia. Aºadar Euharistia, ca element
constitutiv al noului legãmânt, dobândeºte aceleaºi caractere de stabilitate ºi
perpetuitate, inerente conceptului alianþei.

Relatarea sfântului Luca (22,15-20) începe prin naraþiunea cinei legale:

Mult am dorit sã mãnânc acest paºte cu voi înainte de pãtimirea mea. Da,15 16

vã spun cã nu-l voi mai mânca pânã nu se vor împlini în împãrãþia lui Dum-
nezeu. Luã apoi o cupã, aduse mulþumire ºi zise: Luaþi-o ºi împãrþiþi între17

voi. Cãci vã spun: Nu voi mai bea de acum din acest rod al viþei pânã nu va18

veni împãrãþia lui Dumnezeu,

ºi continuã cu naraþiunea cinei euharistice (19-20). Relatarea sfântului Luca,
în redactarea sa orientalã , care trebuie admisã ca autenticã, este independentã6

de cea a lui Paul, pentru cã are o desfãºurare proprie prin descrierea celor douã
cine, cea legalã ºi cea euharisticã, pentru cã pune discursul escatologic înainte

 În unele manuscrise lipsesc vv. 19-20, care apar însã în familia de manuscrise orientale.6
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de instituirea Euharistiei, pentru cã omite din acest discurs adjectivul „êáéíïò”.
Aºadar ne aflãm în faþa unei mãrturii noi în favoarea instituirii Euharistiei din
partea lui Isus care, dupã sfântul Luca, dupã consacrarea pâinii, a spus: „Faceþi
aceasta în amintirea mea” (v. 19).

Sfântul Ioan nu relateazã instituirea Cinei de pe Urmã, însã discursul sãu
despre necesitatea Euharistiei, ca pâinea vieþii pentru toþi oamenii (6,51-55), nu
ar fi fost relatat dacã în gândirea evanghelistului n-ar fi fost cunoscut de acum
tuturor faptul instituirii Euharistiei.

Aºadar nucleul central al instituirii Euharistiei este Cina de pe Urmã. La
gestul lui Isus din cenacol îºi au izvorul douã tradiþii ale Bisericii primare: o
memorie tipic cultualã care trebuie sã se realizeze prin repetarea a ceea ce Isus
a împlinit în ajunul morþii sale ºi o memorie pe care trebuie s-o numim exis-
tenþialã întrucât se realizeazã în comportamentul trãit în slujirea aproapelui.
Cele douã memorii, cultualã ºi existenþialã, nu sunt niciodatã în contrast între
ele: una o perfecþioneazã pe cealaltã ºi amândouã provin de la Isus .7

1. Euharistia - memorial

Pentru teologia modernã este de acum un dat sigur cã Vechiul Testament
este tipologic pentru Noul Testament . În conceptul biblic timpul nu este clipa8

fugitivã care dispare repede în trecut, nici nu este o repetare monotonã într-o
veºnicã întoarcere, ci este un fragment dintr-un vast plan divin, punctat de ma-
rile opere ale mântuirii care constituie istoria mântuirii.

Temele biblice fundamentale care anunþã Euharistia sunt Paºtele, alianþa ºi
banchetul mesianic escatologic.

Paºtele este o sãrbãtoare veche atestatã de Cartea Exodului (c. 12) care cu-
prinde douã rituri: jertfirea mielului ºi consumarea azimelor. Amândouã riturile
erau celebrate în acelaºi timp, primãvara (Ex 12,2-20). În timp ce sãrbãtoarea
azimelor þinea o sãptãmânã întreagã, jertfirea mielului putea sã aibã loc numai
în ziua a 14-a a lunii Nissan. La asfinþit era înjunghiat un miel sau un ied de un
an „fãrã meteahnã ºi fãrã patã” (Ex 12,5). Era mâncat „în aceeaºi noapte cu

 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Constituþia dogmaticã despre revelaþia divinã Dei7

Verbum, 16; cf. X. LEON DUFOUR, La partage du pain eucharistique dans le N.T., Paris 1982,

citat de A. PIOLANTI, Il mistero..., 50-51.

 1Cor 10,6: „Acestea au devenit pentru noi exemplu, ca sã nu dorim rãul, aºa cum l-au dorit8

ei”; 1Cor 10,11: „Toate acestea li s-au petrecut ca un exemplu ºi au fost puse în scris pentru

învãþãtura noastrã, care întâmpinãm sfârºitul veacurilor”.
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azime ºi cu ierburi amare”. Detaliile acestei celebrãri scot în evidenþã semni-
ficaþia intimã a sãrbãtorii:

Sã-l pãstraþi pânã în ziua a 14-a a lunii acesteia; ºi toatã adunarea lui Israel6

sã-l înjunghie seara. Sã ia din sângele lui ºi sã ungã amândoi stâlpii uºii ºi7

pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mãnânce chiar în8

noaptea aceea, friptã la foc; ºi anume sã mãnânce cu azime ºi cu verdeþuri
amare. Sã nu-l mâncaþi crud sau fiert în apã, ci sã fie fript la foc: atât capul,9

cât ºi picioarele ºi mãruntaiele (Ex 12,6-9).

În felul acesta s-a format conceptul religios al trecerii din Egipt în Þara Pro-
misã unitã cu ideea trecerii rãscumpãrãtoare a lui Dumnezeu care îi cruþã pe
primii nãscuþi ai lui Israel datoritã sângelui mielului stropit pe uºorii uºilor
poporului ales. În felul acesta, Paºtele devine sãrbãtoarea eliberãrii ºi a rãscum-
pãrãrii dupã ce Israel înfruntase cele mai mari riscuri sub mâna protectoare a
lui Iahve. Sãrbãtoarea azimelor a fost legatã ºi ea de Paºte amintind de fuga din
Egipt atunci când, din cauza grabei, n-au avut timp sã fermenteze pâinea (Ex
12,3). În Þara Fãgãduitã, cele douã celebrãri au rãmas unite datoritã unei
legislaþii precise pe care o întâlnim în Dt 16,1-8 ºi, în timp ce jertfirea mielului
amintea eliberarea poporului ales de asupritori, azimele au devenit o chemare
la purificare ºi la reînnoire în ordinea mântuirii.

Un element constitutiv al celebrãrii Paºtelui ebraic era „memorialul”. Me-
morialul (zikkaron) este o temã centralã în toatã viaþa cultualã a Israelului ºi în
special în celebrarea pascalã. Schimbul de raporturi reciproce între Iahve ºi Is-
rael se desfãºoarã într-un context de memorie ºi amintire reciprocã. Poporul
ales în timpul aventurilor sale îi cere lui Dumnezeu sã-ºi aminteascã de promi-
siunile fãcute pãrinþilor (Ex 32,13; Dt 9,27) ºi de calamitãþile care îl lovesc
(Lam 5,1). Din partea sa, Dumnezeu îºi aduce aminte de Noe (Gen 9,15-16),
de Abraham (Gen 19,29), de legãmântul sãu (Lev 26,44-45), de Efraim (Ier
31,20) ºi promite sã nu uite de alianþa sa în ciuda infidelitãþilor Israelului (Ps
105,8; Ez 16,60). În aceastã atmosferã de amintire reciprocã, trebuie înþelese
cuvintele tipice ale „memorialului”: azkarah, zeker, zikkaron (de la rãdãcina
zakar = a aminti) . Între aceste memorialuri, este o gamã vastã de nuanþe,9

 Echivalentul grec al termenului ebraic, aºa cum este folosit în traducerea greacã a LXX,9

este �íáìíçóéò. Se poate consulta articolul detaliat al lui J. BEHM , „�íÜìíçóéò, ßðüìíçóéò”, în

Grande lessico del Nuovo Testamento, I, ed. G. K ITTEL, Paidea, Brescia 1963, 939-943.
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începând de la amintirea subiectivã pânã la amintirea obiectivã, fixatã în rit .10

Avem astfel memorialul cuvintelor, acela care este legat de lauda Domnului ºi
de proclamarea minunilor sale. Apoi avem un memorial (zeker) al numelui lui
Iahve aºa cum este prezentat în Ex 3,15: „Dumnezeu a mai zis lui Moise: «Aºa
sã vorbeºti copiilor lui Israel: Domnul, Dumnezeul pãrinþilor voºtri, Dumne-
zeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isac ºi Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la
voi. Acesta este numele meu pentru veºnicie, acesta este memorialul meu din
neam în neam”. Numele divin revelat este un semn concret de care se serveºte
Israel pentru a-ºi aduce aminte de Dumnezeul sãu. În sfârºit, avem un memorial
obiectiv (zikkaron) adicã un gest, un sunet, o celebrare, un rit stabilit de Dum-
nezeu pentru a aminti prin ceva concret, o altã realitate. Acesta este memorialul
per antonomasia. Astfel sunt pietrele preþioase încastrate în efodul pectoral al
marelui preot pentru a aminti triburile lui Israel înaintea Domnului (Ex 28,12).
Este „cartea celor drepþi” înaintea lui Dumnezeu (Mal 3,16). Este sunetul trâm-
biþei care anunþã sãrbãtorile cele mari (Num 10,1-10; Lev 23,24). Înainte de
toate, zikkaron este numitã celebrarea Paºtelui care obiectiveazã amintirea eve-
nimentelor care au însoþit eliberarea Israelului de sub asuprirea Egiptenilor ºi
a trecerii rãzbunãtoare a îngerului exterminator. Sunt tipice aceste douã cu-
vinte: „Aceastã zi va fi pentru voi memorial, voi îl veþi celebra ca pe o sãrbã-
toare a lui Iahve ºi pentru toate generaþiile îl veþi sãrbãtori ca pe o lege per-
petuã” (Ex 12,14). ªi mai sugestive sunt expresiile din Ex 13,3-9:

Moise a zis poporului: „Aduceþi-vã aminte de ziua aceasta, când aþi ieºit din3

Egipt, din casa robiei; cãci cu mânã puternicã v-a scos Domnul de acolo. Sã
nu mâncaþi pâine dospitã. Astãzi ieºiþi în luna spicelor. Când te va duce4 5

Domnul în þara canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor, heviþilor ºi iebusiþilor, pe
care a jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da, þarã unde curge lapte ºi miere, sã þii ur-
mãtoarea slujbã în luna aceasta. Timp de ºapte zile, sã mãnânci azime; ºi în6

ziua a ºaptea sã fie o sãrbãtoare în cinstea Domnului. În timpul celor ºapte7

 C. G IRAUDO , La struttura letteraria della preghiera eucaristica, Analecta Biblica 92,10

Pontificio Istituto Biblico, Roma 1989, 124-125. Pornind de la un studiu al lui B.S. CHILDS,

Memory and Traditon in Israel, Londra 1962, autorul insistã asupra necesitãþii de a analiza se-

parat formele de qal ºi hifil din rãdãcina z kr. La forma qal, verbul înseamnã „a aminti, a men-

þiona, a aduce în memorie”, iar la forma hifil, nuanþa de bazã este cea cultualã pornind de la

termenul care desemneazã acþiunea „de a pronunþa Numele” în timpul cultului (Ex 23,13),

expresie tehnicã ce desemneazã momentul culminant al cultului, echivalând cu a-l mãrturisi pe

Iahve. Aceeaºi rãdãcinã însã mai are la forma hifil ºi o semnificaþie juridicã însemnând „a

acuza” sau „a aminti pãcatul, a mãrturisi pãcatul”. Însã ºi o formã ºi alta, îndreptându-se spre

forma celebrativã îºi pierde conotaþia originarã, juridicã, ºi se apropie de forma cultualã.



30 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

zile sã mâncaþi azime; sã nu se vadã la tine nimic dospit, nici aluat, pe toatã
întinderea þãrii tale. Sã spui atunci fiului tãu: «Aceasta este spre pomenirea8

celor ce a fãcut Domnul pentru mine, când am ieºit din Egipt». Sã-þi fie ca9

un semn pe mânã ºi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tãi,
pentru ca legea Domnului sã fie întotdeauna în gura ta; cãci cu mânã puter-
nicã te-a scos Domnul din Egipt” (cf. Dt 6,20-25).

Aºadar, zikkaron este un rit complex, instituit de Iahve, repetat periodic,
care face vie în israelitul pios, pe de o parte amintirea beneficiilor primite ºi sti-
muleazã simþul recunoºtinþei faþã de Domnul iar, pe de altã parte, îl angajeazã
într-un anumit fel pe însuºi Dumnezeu ca sã-ºi aminteascã de ceea ce a sãvârºit
pentru poporul sãu ºi sã reînnoiascã minunãþiile sale ºi gesturile pline de milos-
tivire împlinite în trecut în favoarea Israelului. În celebrarea Paºtelui, memo-
rialul (zikkaron) constã înainte de toate în banchetul ritual.

Memorialul este tema primarã a Paºtelui care se dezvoltã pe douã dimen-
siuni: memorialul cuvântului era constituit din relatarea Exodului. Îndatã dupã
qiddush intervenea întrebarea ritualã a copilului la care rãspundea tatãl familiei
cu naraþiunea exodului pãrinþilor (Ex 13,8: „Sã spui atunci fiului tãu: «Aceasta
este spre pomenirea celor ce a fãcut Domnul pentru mine, când am ieºit din E-
gipt»”; cf. Dt 6,20-25). Prin acest accent personal („pentru mine, când am ie-
ºit”) zikkaron antreneazã ºi generaþia prezentã. 

Pe de altã parte era memorialul obiectiv, constituit de banchetul pascal, în-
treþesut cu psalmi, imnuri ºi binecuvântãri. Toþi cei care participau la ospãþ luau
parte ºi se simþeau incluºi anticipat în eliberarea pãrinþilor „Nu numai pãrinþii
noºtri au fost rãscumpãraþi de Dumnezeul cel sfânt, ci ºi noi împreunã cu ei, de
aceea trebuie sã-l preamãrim, sã-l lãudãm, ºi sã-l preaînãlþãm pentru cã ne-a
condus... de la întuneric la lumina cea mare. Sã cântãm, aºadar, în faþa lui un
cântec nou: Aleluia”. Israelitul nu se limita la amintirea trecutului pentru cã
trecutul angaja viitorul ºi devenea într-un anumit fel prezentul . Sunt semnifi-11

cative cuvintele din Ex 12,42 „Noaptea aceea trebuie prãznuitã în cinstea Dom-
nului, pentru cã atunci i-a scos din þara Egiptului; noaptea aceea trebuie
prãznuitã în cinstea Domnului de toþi copiii lui Israel ºi de urmaºii lor”. Elibe-
rarea din sclavia egipteanã ºi minunile mari care au însoþit-o erau evenimentul
unic ºi irepetabil în care poporul ales mãsura forþa bunãvoinþei divine, izvor de
nesecat al propriei mântuiri. Pe aceastã paradigmã istoricã s-a configurat

 Cf. P. LYONNET, Eucharistia e vita christiana. Il sacrifficio della nuova Alleanza, Roma11

1982, 52, citat de A. PIOLANTI, Il sacrificio..., 60.
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Paºtele, sãrbãtoarea prin excelenþã a poporului evreu. Pentru contemporanii lui
Isus Cristos, Paºtele amintea ºi alte nopþi emblematice pentru semnificaþia lor
teologicã: noaptea creaþiei, aceea a sacrificiului lui Isac pus pe altarul de jertfã,
cea a exodului ºi cea a rãscumpãrãrii finale . Aºadar, în sãrbãtoarea Paºtelui12

era rezumatã toatã istoria mântuirii de la creaþia lumii pânã la eliberarea esca-
tologicã.

Jertfirea mielului avea loc la sfârºitul zilei de 14 Nissan ºi în timpul lui Cris-
tos avea loc la templu. Semnificaþia sacrificalã este evidentã. Dupã cãderea
Ierusalimului, evreii împrãºtiaþi în lume au pãstrat ideea sacrificiului în cele-
brarea anualã a Paºtelui. Rugãciunea îndreaptã mintea celui care se roagã cãtre
timpurile viitoare când se va celebra din nou Paºtele în Ierusalimul restaurat
pentru ca sã ofere „sacrificii ºi victime pascale, sângele cãrora va fi vãrsat pe
pereþii altarului spre bunãvoinþã”.

În subfondul relatãrilor instituirii Euharistiei se aflã ºi sacrificiul alianþei de
pe Sinai, termenul ebraic care indica alianþa (b rit), în limbajul oriental primitive

indica un pact stabilit între douã grupuri sau douã persoane, sigilat printr-un
jurãmânt sau clauze juridice bilaterale. În primele timpuri, jurãmântul ritual
consta într-un schimb de sânge între cele douã pãrþi contractante pentru a sem-
nifica comuniunea de viaþã ºi de angajament. În capitolul 24,1-11 din Exod,
sunt indicate elementele constitutive ale alianþei stabilite prin Moise între Dum-
nezeu ºi poporul lui Israel: sunt prezente cele douã pãrþi contractante, de o parte
altarul care îl reprezintã pe Iahve, de cealaltã parte cele 12 triburi ale lui Israel
reprezentate de cele 12 stele pe care Moise le-a înãlþat în jurul altarului (Ex
24,4). Angajamentul bilateral este asumat în mod formal de cele douã pãrþi
contractante. Din relatarea biblicã a întregului Exod rezultã angajamentul lui
Dumnezeu în favoarea poporului sãu eliberat din sclavia Egiptului ºi în drum
cãtre Þara Promisã. Toate promisiunile fãcute de Iahve îi sunt prezentate medi-
atorului alianþei sinaitice, Moise, care a stat faþã în faþã cu Domnul pe munte,
de unde a coborât aducând dispoziþiile divine (Ex 19,3-6). Toate acestea erau
cunoscute în acelaºi timp celor 12 triburi care experimentaserã faptele minu-
nate ale lui Dumnezeu în trecerea Mãrii Roºii ºi în traversarea pustiului pânã
la muntele Sinai. Pe de altã parte, stropirea altarului cu sânge (care indica parti-
ciparea lui Dumnezeu) fusese fãcutã înainte ca sã fi fost cititã cartea alianþei ºi
sã fi fost aprobatã de adunare. În felul acesta angajamentul lui Dumnezeu pre-
cede acceptarea triburilor lui Israel. Acum este rândul celeilalte pãrþi ca sã-ºi

 R. Le DÉAUT, La nuit pascale, Pontificio Istituto Biblico, Roma 1963, 76-336.12
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exprime angajamentul. Moise a luat cartea legãmântului ºi a citit-o înaintea
poporului care a spus: „Toate acestea le-a poruncit Domnul ºi noi le vom face
ºi le vom urma” (Ex 24,6). Atunci intervine sacrificiul cu stropirea cu sânge a
adunãrii. Mai înainte, Moise dãduse poruncã unor tineri israeliþi sã ofere arderi
de tot ºi sacrificii ca jertfe de pace în cinstea Domnului (Ex 25,5). Scopul prin-
cipal al acestor sacrificii era acela de a obþine sângele pentru împlinirea ritului
constitutiv al alianþei: „Moise a luat sângele ºi a stropit poporul zicând: «Iatã
sângele legãmântului, pe care l-a fãcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor
acestor cuvinte” (Ex 24,8). Este de notat faptul cã lectura Legii ºi consimþã-
mântul adunãrii au avut loc între sacrificarea victimelor ºi stropirea poporului
cu sânge. În felul acesta, ritul alianþei este pus în centru, între cele douã pãrþi
principale ale sacrificiului. Sângele care este vãrsat pe altar – care îl reprezintã
pe Dumnezeu – ºi asupra poporului, înseamnã cã de acum înainte, între cele
douã pãrþi care contracteazã alianþa circulã acelaºi sânge ºi aceeaºi viaþã for-
mând din cei doi aproape o singurã fiinþã vie.

Totul se încheie cu un ospãþ amintit în treacãt în Ex 24,9-11. Au luat parte
la el Moise, Aron ºi fiii sãi ºi cei 70 de bãtrâni ai lui Israel, principalii reprezen-
tanþi ai poporului. Este impresionantã expresia din text: „L-au vãzut pe Dumne-
zeu, au mâncat ºi au bãut” (Ex 24,11).

Aceeaºi alianþã a fost reînnoitã ºi ratificatã la Sihem de cãtre Iosue (Ios 24).
Alianþa de pe Sinai reînnoitã la Sihem reprezintã consolidarea federaþiei celor
12 triburi axatã pe arca alianþei care devine suportul ºi epicentrul întregii vieþi
religioase ºi sociale a Israelului. 

Importanþa acestui sacrificiu al alianþei este fundamentalã pentru a înþelege
ºi a aprecia în semnificaþia sa cea mai profundã ceea ce Cristos a spus ºi a fãcut
în timpul instituirii Euharistiei. Originalitatea evidentã a lui Isus Cristos constã
în noutatea absolutã a doctrinei care implicã identitatea pâinii cu trupul ºi a
vinului cu sângele lui Cristos presupunând transsubstanþierea care implicã
transformarea pâinii în trupul ºi a vinului în sângele lui Cristos. Tot atât de ori-
ginalã este ºi structura frazei alese de Isus care respinge orice interpretare meta-
foricã apropo de prezenþa realã. Domnul proclamã natura nouã a darurilor
ospãþului în propoziþii specificative. El numeºte pâinea „trupul sãu dat”
(Lc 22,19) ºi conþinutul potirului (vinul) „noua alianþã în sângele sãu” (Lc
22,20; 1Cor 11,24) ºi „sângele sãu, al alianþei care este vãrsat pentru mulþi”
(Mc14,24). Aceste specificãri sunt miezul afirmaþiilor euharistice . Conceptele13

 Cf. J. BONSIRVEN , Teologia del Nuovo Testamento, Torino 1952, 76.78.13
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„trupul”, „sângele” nu pot fi luate ca o dihotomie, ca pãrþi ale omului, ci trebuie
înþelese în sensul antropologiei semitice, pentru care omul este trupul sãu. De
altfel, cuvântul „óùìá”, trupul (în ebraicã „basar”), înseamnã persoana fizicã
concretã. Acelaºi lucru trebuie sã-l spunem, cu anumite nuanþe, despre terme-
nul „�4:"”, sânge (în ebraicã „dam”), în Vechiul Testament considerat ca
substrat al vieþii. Aºadar, Isus se prezintã pe sine în întregime în aceste douã
elemente de consumat la cinã împreunã. Mai mult decât atât, Rãscumpãrãtorul
afirmã o identitate între conþinutul potirului ºi sângele alianþei (1Cor 11,24; Lc
22,20), noua alianþã prezisã de Ieremia (31,31) este fundamentatã în sângele lui
Isus care este vãrsat ca sigiliu al pactului bilateral stipulat între Dumnezeu ºi
poporul sãu. Cristos parafeazã aceastã alianþã prin moartea sa, dãruind ca bãu-
turã propriul sãu sânge. Cuvintele explicative ale lui Isus aºa cum le avem în
forma cea mai veche în sfântul Paul ºi Luca, atestã cã darul de la ultima cinã
este Isus însuºi, „slujitorul lui Iahve” (Is 53,10; 52.13.15) care se supune morþii
expiatoare, dar cu privirea îndreptatã cãtre victoria finalã. Trebuie sã recunoaº-
tem cã în cenacol Isus a fãcut autocomunicarea sa prin darurile împãrþite la
masã ale pâinii ºi vinului. Conþinutul cinei, inedit ºi neauzit, dar conform gân-
dului lui Isus care anunþase sfârºitul templului vechi, substituit definitiv de
templul adevãrat al trupului sãu (Mt 12,6; cf. In 2,19-22) în care „locuieºte în
mod corporal divinitatea” (Col 2,9). În acest templu mistic va fi fixatã în mod
irevocabil „locuinþa lui Dumnezeu” (shekinah). Euharistia devine realizarea
deplinã a prezenþei lui Dumnezeu în mijlocul poporului sãu (Ex 37,27) ºi a
profeþiei lui Emanuel „Dumnezeu cu noi” (Is 7,14; Mt 1,21-23).

În felul acesta sunt împlinite ºi substituite simbolurile ºi riturile Vechiului
Testament. Suportul Paºtelui ebraic era mielul jertfit în templu ºi consumat în
timpul cinei rituale care constituia „memorialul” celei mai vechi sãrbãtori a
Vechiului Testament. La ultima cinã, pe de o parte Isus este recunoscut ca noul
miel adevãrat, pe de altã parte el însuºi porunceºte ca gestul sãu asupra pâinii
ºi a vinului sã fie repetat ca memorial al sãu. Chiar dacã Cristos nu s-ar fi iden-
tificat personal cu mielul pascal, este sigur cã la Cina de pe Urmã s-a prezentat
pe sine ca victimã sacrificalã. De altfel, referirea Euharistiei la cruce, culmea
misiunii Rãscumpãrãtorului, este constitutivã. Legãtura dintre cenacol ºi Calvar
este un fapt istoric evidenþiat de relatarea sinopticilor care vãd cina ca pe o pre-
gãtire a pãtimirii ºi de sfântul Paul care face aceastã afirmare explicitã: „În
noaptea în care a fost trãdat” (1Cor 11,23). Din punct de vedere literar, relata-
rea ultimei cine este un inel din înºiruirea evenimentelor care descriu sfârºitul
pãmântesc al lui Isus. În perspectivã teologicã, legãtura este ºi mai evidentã:
dacã pe de o parte, Domnul face aluzie la „vinul cel nou” care trebuie bãut „în
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împãrãþia Tatãlui meu” (Mt 26,29), pe de altã parte, afirmã cu claritate cã nu
va mai participa la un ospãþ pãmântesc: „De acum nu voi mai bea din rodul
viþei pânã nu va veni împãrãþia lui Dumnezeu” (Lc 22,18). Cu siguranþã în
perspectiva cenacolului intrã pãtimirea. În special cuvintele pronunþate asupra
darurilor exprimã iminenþa pãtimirii: „Acesta e trupul meu dat pentru voi... A-
cesta e sângele meu vãrsat pentru voi... pentru mulþi, spre iertarea pãcatelor”
(Mt 26,26-28; Lc 22,19-20; 1Cor 11,24). Aºa cum mielul jertfit constituia me-
morialul care reevoca nu numai în minte, ci ºi în mod obiectiv în ritul anual
solemn toatã istoria eliberãrii din Egipt fãcând sã fie retrãitã epopeea exodului
ºi ceea ce a fost trãit în precedenþã, la fel noul rit euharistic care implicã pre-
zenþa victimei care va fi jertfitã ziua urmãtoare pe Golgota, substituie vechiul
zikkaron ºi, depãºindu-l în grad eminent, devine noul memorial pe care fiii
noului Israel îl vor repeta în fiecare zi pentru totdeauna. Cristos, de-a lungul
cinei dã aceastã poruncã: „Faceþi aceasta în amintirea mea” (Lc 22,19; 1Cor
11,24). Apostolii care cunoºteau valoarea zikkaron-ului ebraic au înþeles cu
claritate cã Isus le cere sã celebreze ritul împlinit în acel moment ca memorial
a ceea ce se desfãºurase sub ochii lor. Textul din Lc 22,19 spune: „Faceþi a-
ceasta în amintirea mea”. Interpretarea acestei expresii se sprijinã pe douã con-
cepte fundamentale: acela de a face ºi acela de a comemora.

„Faceþi aceasta” – Domnul cere o acþiune, nu o amintire subiectivã. Acþiu-
nea, în contextul liturgic în care a fost cerutã trebuie sã fie reþinutã în sens
cultual. Isus a impus un act de cult al cãrui obiect este determinat de cadrul
celebrãrii din cenacol. Este vorba de douã gesturi împlinite de Isus în momentul
instituirii Euharistiei, aºa cum este confirmat de sfântul Paul care aminteºte
porunca repetatã dupã amândouã consacrãrile (1Cor 11,24-25). În felul acesta
Mântuitorul abrogã în mod tacit vechiul zikkaron al Paºtelui ebraic ºi instituie
memorialul Paºtelui creºtin. Din mãrturisirea dublã a lui Luca ºi a lui Paul
rezultã cã trebuie repetat întregul rit sãvârºit de Domnul: a binecuvânta, a
mulþumi, a lua ºi a mânca pâinea ºi vinul consacrate (Lc 20,19; 1Cor 24,25).

„În amintirea mea” (§4H J¬< ¦:¬< �<V:<0F4<) – aratã cã obiectul
memoria-lului este Cristos însuºi în complexul misiunii sale în care este inclusã
ºi moartea ºi învierea sa. Textul sfântului Paul asupra potirului (1Cor 11,25)
sunã în felul urmãtor: „Faceþi aceasta ori de câte ori beþi în amintirea mea”.
Apoi apostolul, reflectând asupra poruncii lui Isus, o repetã ºi într-un anumit
fel o comenteazã cu autoritate: „Aºadar, ori de câte ori mâncaþi pâinea aceasta
ºi beþi din potirul acesta, moartea Domnului o vestiþi pânã când va veni!” (1Cor
11,26). Trebuie sã subliniem cã sfântul Paul, prin cuvântul o vestiþi
(êáôáããÝëëgôg) nu intenþioneazã numai repetarea cultualã a gestului lui Isus,
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dar ºi proclamarea evenimentului mântuirii împlinit de Cristos la ultima cinã.
Aceasta este, la fel ca în Psalmi, o relatare cu uimire ºi cu laudã a minunilor lui
Dumnezeu (cf. Ps 9,2; 25,7; 71,17 etc). Conþinutul acestei proclamãri ºi al a-
cestei relatãri este „moartea Domnului”, nu numai ca fapt istoric, ci ºi ca mister
al credinþei ºi eveniment al mântuirii. Apostolul, adãugând apoi „pânã când va
veni”, include cu claritate învierea lui Isus. Astfel a fost înþeleasã expresia
paulinã chiar de la început, astfel încât toate anaforele liturgice amintesc în
anamnezã moartea, învierea, înãlþarea ºi întoarcerea escatologicã a Domnului.
Acesta a fost rãspunsul fidel al Bisericii faþã de porunca fondatorului ei în in-
tenþia de a celebra misterul pascal care focalizeazã toate misterele mântuirii.
Aºa cum alianþa ratificatã la poalele muntelui Sinai prin Moise s-a încheiat cu
un ospãþ (Ex 24,9-11) tot la fel noua alianþã stipulatã în cenacol între Pãrintele
ceresc ºi noul Israel, prin mediatorul Cristos, s-a desãvârºit într-un ospãþ în care
Isus însuºi a spus: „Beþi cu toþii, acesta este sângele meu, al alianþei” (Mt
26,28). În Noul Testament a doua parte contractantã este invitatã sã participe
în mod direct la stipulare cooperând în mod personal. Acest fapt este indicat
prin actul recerut de a lua sânge sub chipul vinului, ca legãturã coagulantã între
Cristos ºi ucenicii sãi. În vechea alianþã a fost suficientã stropirea cu sânge, un
rit extern. Aici însã se cere ceva intim, ceva care atinge fiecare persoanã. Se
trece în mod evident de la cultul ritual la cultul personal, la fel ca de la victi-
mele vechi, animale, substitutive ale oamenilor în sacrificiul ritual, la sacrifi-
ciul victimei divine Isus Cristos, sacrificiu personal. Acesta este cuvântul as-
cendent al adevãratei religii care ajunge culmea cea mai înaltã în alianþa cea
nouã din cenacol. Dupã cum sângele unea altarul ºi poporul, tot la fel Isus este
totodatã de partea lui Dumnezeu prin misiunea ºi prin ascultarea sa ºi de partea
oamenilor prin moartea sa. El îi leagã astfel pe Dumnezeu ºi pe oameni. El este
sângele care îi reuneºte. Caracteristicile noii alianþe sunt acestea: este o alianþã
perfectã pentru cã uneºte în persoana lui Cristos tot divinul ºi tot umanul. Într-
însul omul gãseºte pacea cu Dumnezeu ºi cu fraþii (Ef 2,16). Este universalã
pentru cã sângele lui s-a vãrsat pentru mulþi, pentru toþi (cf. Lc 7,47; Rom 5,19).
Este o alianþã irevocabilã ºi veºnicã pentru cã prezintã economia instauratã de
Cristos în uniunea Cuvântului veºnic al Tatãlui cu natura umanã, realizatã o
datã pentru totdeauna.

Astfel, într-o proiectare de tip chiastic, memorialul unei istorii salvifice
trecute devine, în ritul prezent, garanþia „maturitãþii” viitoare ecleziale ºi
cosmice, pentru cã asigurã prezenþa Celui Înviat prin Duhul sãu. Epicleza în
interiorul rugãciunii euharistice devine invocarea spontanã a protagonistului
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invizibil al istoriei mântuirii pentru ca sã fie în toatã istoria Bisericii ºi a lumii
pânã în eschaton .14

2. Euharistia - aducere de mulþumire

Realitatea primarã a istoriei biblice este darul lui Dumnezeu gratuit, abun-
dent, fãrã întoarcere. Întâlnirea cu Dumnezeu nu numai cã-l pune pe om în faþa
Absolutului. Ea îl copleºeºte ºi îi transformã viaþa. Aducerea de mulþumire
apare ca un rãspuns la acest har progresiv ºi continuu. Devenind conºtient de
acest dar al lui Dumnezeu, sufletul, cuprins de un elan sincer, acceptã cu uimire
plinã de bucurie aceastã generozitate divinã iar aducerea de mulþumire este
reacþia religioasã fundamentalã a creaturii care descoperã într-o tresãltare de
bucurie ºi de veneraþie ceva din mãreþia ºi gloria lui Dumnezeu. Pãcatul capital
al pãgânilor, dupã sfântul Paul, este acela „de a nu fi dat lui Dumnezeu nici
mãrire, nici mulþumire” (Rom 1,21).

Aducerea de mulþumire în Sfânta Scripturã este în acelaºi timp regãsirea bu-
curiei (Ps 33,1-3.21), preamãrirea ºi înãlþarea (Esd 3,11; Ps 69,31), glorificarea
lui Dumnezeu (Ps 50,23; 86,12). Mai exact, aducerea de mulþumire este mãrtu-
risirea publicã a operelor divine determinate. A-l lãuda pe Dumnezeu înseamnã
a face publice faptele sale mãreþe. A-i aduce mulþumire înseamnã a proclama
minunãþiile pe care el le lucreazã ºi a da mãrturie despre aceste lucrãri. Adu-
cerea de mulþumire este în acelaºi timp revelaþie, un ecou al faptelor lui Dum-
nezeu în inima celor care cred. În ebraicã aceastã atitudine este exprimatã prin
cuvântul todah care exprimã aceastã mãrturisire plinã de uimire ºi recunoºtinþã.
Cuvântul pare sã cristalizeze aducerea de mulþumire ºi sã traducã cu multã
exactitate atitudinea religioasã exprimatã de binecuvântare (barak exprimã
schimbul esenþial dintre Dumnezeu ºi om). Binecuvântãrii lui Dumnezeu care
dãruieºte creaturii sale viaþa ºi mântuirea (Dt 30,19; Ps 28,9), îi rãspunde bine-
cuvântarea prin care omul, înãlþat de aceastã putere ºi generozitate, îi aduce
mulþumire Creatorului (Dan 3,90; Ps 68,20.27; Neh 9,5; 1Cr 29,10) . Dupã C.15

Giraudo  atât anafora creºtinã cât ºi binecuvântarea (berakah) iudaismului16

postbiblic, îºi fundamenteazã propria structurã literarã pe mãrturisirea Ve-
chiului Testament (todah), care depinde la rândul sãu de structura alianþei.

 R.TURA, „Eucaristia”, 160.14

 A. RIDOUARD - J. GUILLET, „Action de grâces”, în Vocabulaire de Théologie Biblique,15

ed. X. Leon Dufour, Cerf, Paris 1988 , 12-13.6

 C. G IRAUDO, La struttura letteraria..., 124-125.16
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Binecuvântarea iudaicã ºi anafora creºtinã, la fel ca ºi mãrturisirea (todah),
au o structurã fundamentalã bipartitã care se articuleazã într-o protazã anam-
neticã (sau secþiunea care trebuie sã comemoreze cultual trecutul relaþiei dintre
Dumnezeu ºi poporul sãu) ºi apodoza epiclecticã (sau secþiunea care insistã
pentru viitorul relaþiei). La fel ca ºi mulþumirea (todah), binecuvântarea admite
posibilitatea de a accepta ca o inserþie literarã sau embolism locul teologic
scripturistic al evenimentului care se celebreazã. La fel ca ºi mulþumirea, bine-
cuvântarea ajunge sã concilieze siguranþa structurii ºi aderenþa la situaþii mereu
noi fidele datoriei lor de a hrãni credinþa marilor familii care moºtenesc poporul
primei alianþe. Vocabularul folosit pentru aducerea de mulþumire în versiunea
greacã a Septuagintei, dar ºi în Noul Testament, este inseparabil legat de mãrtu-
risire (Òìïëïãåù: Mt 11,25; Lc 2,38; Evr 13,15), de laudã (�éíåù: Lc 2,13.30;
Rom 15,11), de preamãrire (äïîáæù: Mt 5,16; 9,8) ºi într-un mod cu totul
privilegiat de binecuvântare (¦õëïãgù: Lc 1,64.68; 2,28; 1Cor 14,16; Iac 3,9).
Pentru Noul Testament apare un termen cu totul nou, practic necunoscut în
Vechiul Testament (¦õ÷áñéóôÝõù, ¦õ÷áñéóôßá), care apare în Noul Testament
de mai mult de 60 de ori, arãtând originalitatea ºi importanþa aducerii de mulþu-
mire din partea creºtinului ca rãspuns la harul dãruit de Dumnezeu în Isus
Cristos. Aducerea de mulþumire creºtinã este o euharistie ºi expresia împlinirii
sale este Euharistia sacramentalã, acþiunea de mulþumire a Domnului dãruit
prin aceasta Bisericii sale .17

Evreii în fiecare masã vedeau ceva sacru, aproape o reînnoire a alianþei între
Dumnezeu ºi poporul sãu ºi în felul acesta, fiecare masã zilnicã era întreþesutã
cu rugãciuni ºi mulþumiri îndreptate cãtre Domnul. Acest lucru se verifica în
special în ospãþul pascal în care, pe lângã mulþumirea inclusã în psalmii hallel-
ului, tatãl familiei se îndrepta spre Domnul prin trei formule numite berakot: 

a) Fii lãudat, Doamne Dumnezeul nostru, regele universului, care hrãneºti
lumea întreagã cu bunãtate, har ºi milostivire.

b) Îþi mulþumim, Doamne Dumnezeul nostru, cã ne-ai dat harul sã ocupãm
o þarã mare ºi bunã.

c) Ai milã, Doamne, de Israel, poporul tãu, ºi de Ierusalim, cetatea ta, ºi de
Sion, locuinþa gloriei tale, ºi de altarul ºi de templul tãu. Fii lãudat, o Doamne,
care edifici Ierusalimul .18

 A. RIDOUARD - J. GUILLET, „Action de grâces”, 14.17

 Binecuvântãri preluate din J. JEREMIAS, The Eucharistic Words of Jesus,SCM Press Ltd,18

London 1966 , 26-35.41-61.84-88.3
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Avea un rol primordial în desfãºurarea ritului pascal . Tema binecuvântãrii19

este caracteristicã pentru Vechiul Testament pentru a indica întrepãtrunderea
relaþiilor dintre Dumnezeu ºi om. Dumnezeu revarsã asupra omului comorile
sale de bunãtate (viaþã, prosperitate, recoltã etc.) iar omul ridicã în schimb cãtre
Dumnezeu simþãmintele sale de mulþumire. În felul acesta avem dimensiunea
descendentã a binecuvântãrii: Dumnezeu îl umple pe om cu binefacerile sale
(cf. Gen 9,1; 12,2-3; 2Sam 7,29 etc); pe de altã parte omul tresaltã în cuvinte
ºi gesturi de laudã ºi mulþumire. Astfel apare dimensiunea ascendentã a binecu-
vântãrii (cf. Gen 24,12-29; Ex 18,5-12; Dt 8,10; 1Rg 8,15-21 etc.), care se
traduce în oferte ºi expresii cultuale concentrate în cuvântul binecuvântat re-
petat de multe ori în formularul liturgiei pascale .20

A sãrbãtori Paºtele înseamnã a-i mulþumi lui Dumnezeu pentru minunãþiile
creaþiei. Este tema pe care o dezvoltã marele hallel pe care Isus l-a cântat îm-
preunã cu apostolii la Cina de pe Urmã (Mt 26,30; Mc 14,26). Pentru Israel,
creaþia este vestibulul rãscumpãrãrii, aºa cum creaþia este introducere pentru
Cartea Exodului. Pe acest motiv Isus Cristos a putut sã dezvolte tema noii
creaþii unitã intim cu mântuirea definitivã a paºtelui euharistic care dezvãluie
semnificaþia ultimã a operei creatoare a Celui Atotputernic, a vocaþiei fiecãrei
creaturi ºi a întoarcerii universului, prin darurile create de la masa euharisticã,
la primul izvor care este Dumnezeu. 

 Acesta începea prin consacrarea obiºnuitã pentru orice zi de sãrbãtoare sau zi de sabat19

ºi se mâncau ierburile. Binecuvântarea asupra cupei era pronunþatã de tatãl familiei: „Binecu-

vântat fii tu, Doamne, Dumnezeul nostru, regele universului, creatorul rodului viþei”. Liturgia

pascalã începea cu naraþiunea (haggadah) fãcutã de tatãl familiei la întrebarea celui mai mic fiu

din casã. Era istorisirea operelor lui Dumnezeu în favoarea poporului evreu care fuge din þara

Egiptului. Urma prima parte din Hallel, laudele pascale formate din recitarea psalmilor 112 ºi

113. La sfârºit se bea cea de a doua cupã cu binecuvântarea: „Binecuvântat fii tu, Doam-ne,

Dumnezeul nostru, regele universului, care ne-ai rãscumpãrat pe noi aºa cum i-ai rãscum-pãrat

pe pãrinþii noºtri din þara Egiptului. Ospãþul pascal începea cu binecuvântarea azimei,

binecuvântare rostitã de tatãl familiei ºi urma consumarea mielului pascal împreunã cu azime

ºi ierburi amare (Ex 12,8). Acesta se încheia cu rugãciunea asupra celei de-a treia cupe. Rugã-

ciunile erau multiple dar ieºea mereu în evidenþã cuvântul binecuvântat. Se adãugau versete

din diferiþi psalmi care se încheiau cu Ier 10,25: „Revarsã-þi, Doamne, mânia asupra neamu-

rilor pãgâne”. Încheierea se fãcea prin împãrtãºirea celei de-a patra cupe ºi continua prin cân-

tarea celei de-a doua pãrþi a hallel-ului, constituitã din psalmii 114-117.

 Cf. L. BOUYER, L’Eucharistie. Théologie et spiritualité de la prière eucharistique, Paris20

1966, 35.
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3. Euharistia - prezenþã realã

În sacramentul Euharistiei, trupul ºi sângele lui Isus Cristos sunt prezente
cu adevãrat, în mod real ºi substanþial . În Sfânta Scripturã avem trei mãrturii21

în favoarea prezenþei reale a lui Cristos în Sfânta Euharistie.
Capitolul 6 al Evangheliei dupã sfântul Ioan pregãteºte în prima lui fazã

(v. 1-21) cititorul pentru vestirea marelui mister prin relatarea unei triple mi-
nuni: înmulþirea pâinilor, Isus merge pe apã ºi acostamentul rapid al bãrcii (par-
tea apologeticã).

Versetele 22-59 îi pregãtesc cu spirit didactic pe ascultãtori pentru a accepta
ideea unei pâini cereºti care va fi pusã în luminã la ultima cinã (partea dog-
maticã).

Versetele 60-71 descriu reacþia ascultãtorilor la vestirea misterului: cea mai
mare parte dintre ei se îndepãrteazã scandalizaþi, în timp ce cei 12 apostoli,
dupã o primã ezitare, se apropie cu credinþã. Numai Iuda gândeºte deja în sine
sã-l trãdeze pe învãþãtor (partea istoricã).

Faptul cã Isus Cristos a promis cu adevãrat o hranã ºi o bãuturã care sunt
trupul ºi sângele sãu reiese din realismul expresiilor folosite. Termenii folosiþi
sunt atât de vii încât nu admit ambiguitate sau interpretãri alegorice. Expresiile
a mânca trupul ºi a bea sângele (în greacã ôñüãgéí înseamnã a mãcina între
dinþi) înseamnã o adevãratã mâncare (v. 53-54.56). Realismul acestor expresii
apare ºi din modul emfatic în care Isus declarã cã trupul sãu este cu adevãrat
(�ëçèÞò) mâncare ºi sângele sãu adevãratã bãuturã, din identitatea pâinii cu
trupul care va fi jertfit pe Calvar pentru rãscumpãrarea noastrã, din confrun-
tarea cu mâncarea realã a manei în pustiu (v. 58). Pe de altã parte, toatã
terminologia capitolului este aceeaºi cu cea folositã de Isus la ultima cinã ºi de
sfântul Paul în Scrisoarea cãtre Corinteni .22

Realismul expresiilor este subliniat ºi mai mult de atitudinea lui Isus în faþa
ascultãtorilor sãi: iudei, ucenici ºi apostoli. Iudeii au înþeles cuvintele lui Isus
în sens literal de aceea au reacþionat: „Cum poate acesta sã ne dea trupul sãu
sã-l mâncãm?” Când Isus îºi dãdea seama cã ascultãtorii sãi i-au înþeles greºit

 O listã succintã dar completã a tuturor erorilor împotriva prezenþei reale a lui Cristos sub21

chipul pâinii ºi a vinului poate fi gãsitã în A. PIOLANTI, Il mistero..., 101-111.

 Este inadmisibil sensul metaforic înþeles aici de protestanþi. Toatã terminologia capi-22

tolului este sacrificalã. Analizând stilul biblic ºi caracterul limbilor semitice, astfel de expresii,

dacã sunt înþelese în mod simbolic, nu pot sã însemne decât calomniere, oprimare, persecutare

(Iob 19,22; Ps 26,2; Mih 3,3; Gal 5,13).
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cuvintele, avea grijã ca sã clarifice echivocul (cf. In 3,3-8; Mt 16,6-12). Dar
când le-au înþeles corect, fãrã ca sã adere la conþinutul lor, nu-ºi modificã
discursul, ci insistã de mai multe ori asupra aceleiaºi idei (Mt 9,2-7; In 8,51-58;
10,30-38). În cazul prezent, Isus nu ºi-a revocat afirmaþiile, ci de trei ori insistã
asupra aceluiaºi concept afirmând mai explicit ºi mai solemn: „Adevãr, adevãr
vã spun...” (v. 53). Revine cu cuvinte mai realiste ºi repetã de ºase ori cã trupul
sãu trebuia sã fie adevãratã mâncare pentru mântuirea sufletelor. Nu este po-
sibil ca Isus, dacã ar fi vrut sã dea cuvintelor sale o semnificaþie metaforicã, sã
fi repetat cu atâta insistenþã aceleaºi fraze interpretate greºit de ascultãtorii sãi
pentru a-i confirma în eroare. 

Nici înaintea dificultãþii intelectuale a ucenicilor (mulþi dintre discipolii sãi,
auzind ceea ce a spus Isus, au zis: „E greu acest cuvânt. Cine poate sã-l as-
culte?” (v. 61), Isus nu a revocat nimic din discursul sãu (cf. v. 61-63). Printr-o
nouã expresie „aceasta vã scandalizeazã? ªi dacã l-aþi vedea pe Fiul omului
urcându-se acolo unde era mai înainte? Duhul este cel care dã viaþã, trupul nu
ajutã la nimic; lucrurile pe care vi le-am spus sunt duh ºi viaþã”, Isus clarificã
gândirea sa, îndepãrteazã raþiunile scandalului, dar nu revocã nimic din doc-
trina sa ºi nici nu sugereazã ideea unei interpretãri alegorice. Din derularea
faptelor apare clar cã Isus Cristos nu a schimbat nimic din gândirea sa. A
adãugat numai o explicaþie asupra modului, dar le-a cerut din nou un act de
credinþã asupra necesitãþii de a mânca trupul sãu ºi de a bea sângele sãu, „astfel
încât de atunci mulþi dintre discipolii sãi s-au retras ºi nu mai mergeau cu el”
(v. 66). Nu este posibil sã ne imaginãm cã Isus ar fi permis aceasta pentru cã
nu a vrut sã clarifice o neînþelegere.

Nici în faþa apostolilor Isus nu a cedat. De aceea i-a întrebat pe cei 12: „ªi
voi vreþi sã plecaþi?...” (v. 67-71). Unica condiþie pentru a rãmâne ucenicii lui
Isus este consimþãmântul umil al minþii la un adevãr superior capacitãþii de
înþelegere a omului, dar garantat în mod solemn de autoritatea lui Cristos. 

Al doilea argument în favoarea realismului prezenþei lui Cristos în Sfânta
Euharistie îl deducem din relatãrile sinoptice, lucru pe care l-am arãtat mai
înainte. Reiese aceasta din claritatea termenilor folosiþi. Formula consacrãrii
este o propoziþie demonstrativã în care pronumele demonstrativ „ôïØôï” indicã
ceva confuz. Chiar dacã luat în sens material acel pronume însemna pentru
apostoli o bucatã de pâine, în mod formal nu indicã nimic precis pentru cã este
specific pronumelui demonstrativ de a indica în mod confuz ceea ce trebuie
clarificat în enunþarea predicatului. În predicat Isus enunþã trupul sãu ºi sângele
sãu pentru cã la sfârºitul propoziþiei, sub speciile pâinii ºi a vinului este cu
adevãrat trupul ºi sângele lui Cristos. Mai mult, cuvintele sunt pronunþate cu
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multã emfazã (ôïØôï ¦óôéí ôÎ óäìÜ ìïõ ôÎ ßð¥ñ ßìäí äéäüìgíïí Lc 22,19).
Repetarea articolului to tinde sã scoatã în luminã identitatea trupului natural al
lui Isus cu cel euharistic, ca ºi cum ar spune: acesta este trupul meu, chiar cel
care este dat pentru voi; ceea ce veþi bea este sângele Noului Testament, chiar
acela care se varsã pentru voi. Este o reevocare clarã a promisiunii fãcutã la Ca-
farnaum cu un an mai înainte: „Pâinea, pe care eu o voi da, este trupul meu
pentru viaþa lumii” (In 6,51) care acum este împlinitã. Cuvintele instituirii sunt
în perfectã armonie cu cele ale promisiunii. În promisiune este afirmatã pre-
zenþa realã. În consecinþã, aceeaºi prezenþã este reluatã în instituire. Mai mult
decât atât, prin expresia: „Beþi din ea [cupã] cu toþii, cãci acesta este sângele
meu de legãmânt, care va fi vãrsat pentru mulþi” (Mt 26,28; cf. Lc 22,20), Isus
a voit sã instituie la ultima cinã o nouã alianþã. El face aluzie la alianþa mo-
zaicã, alianþã care era figura acesteia (Ex 24,8: „Moise a luat sânge ºi a stropit
poporul zicând: iatã sângele alianþei pe care Domnul a încheiat-o cu voi”). În
cele douã alianþe sunt folosite aproape aceleaºi cuvinte, amândouã sigilate cu
sânge. ªi întrucât cel de care s-a folosit Moise a fost cu adevãrat sânge, ºi cel
folosit de Cristos trebuie sã fie cu adevãrat sânge.

În favoarea aceluiaºi realism al prezenþei lui Cristos pledeazã circumstanþele
de loc ºi comportamentul persoanelor prezente la ultima cinã. Isus vorbea unor
persoane obiºnuite sã ia cuvintele cu simplitate, dupã semnificaþia lor literalã.
Era în ajunul morþii pe care el o cunoºtea cu siguranþã. Nici un om în momen-
tele supreme ale vieþii nu foloseºte expresii enigmatice. Ca om adevãrat Isus
nu putea sã facã derogare de la aceastã lege psihologicã. Au înþeles aceasta
discipolii sãi când, la sfârºitul discursului sacerdotal, au exclamat: „Acum vor-
beºti deschis ºi nu spui nimic în parabole” (In 16,29). Momentul în care Isus
vorbea era solemn, pentru cã inaugura noua economie ºi instituia noul sacri-
ficiu ºi cel mai mare sacrament care trebuia sã se perpetueze în veci. Chiar dacã
cei patru hagiografi au scris în timpuri ºi circumstanþe diferite, totuºi se vede
o admirabilã concordanþã în cuvintele consacrãrii pâinii, la fel ca ºi în consa-
crarea potirului. Nu existã nici cel mai mic punct de sprijin pentru o interpre-
tare alegoricã a trupului ºi a sângelui. Dacã cuvintele lui Isus ar fi fost meta-
forice, nu s-ar fi putut explica cu uºurinþã cum nici unul din cei patru hagiografi
nu face aluzie la aceastã metaforã obscurã ºi stranie. 

În sfârºit, nu este posibilã o interpretare metaforicã. O realitate poate sã sim-
bolizeze o altã realitate când între ele existã o legãturã de similitudine naturalã
(asemãnare, cauzalitate sau o convenþie [aºa cum este steagul pentru patrie])
sau o afirmaþie a celui care vorbeºte (de exemplu sfântul Paul în 1Cor 10,4
dupã ce a spus „piatra însã era Cristos”, adaugã imediat în v. 6: „Acestea însã
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s-au fãcut pentru noi ca asemãnare”). Dar este evident cã pâinea ºi vinul nu pot
sã semnifice trupul ºi sângele pentru cã între cele douã lucruri nu existã nici un
raport de cauzalitate sau asemãnare naturalã. Nici nu se poate spune cã aceastã
semnificaþie ar fi convenþionalã între oameni pentru cã la nici un popor pâinea
nu înseamnã trup ºi vinul sânge. Iar din context apare clar cã Isus nu voia în
nici un fel sã dea cuvintelor sale o semnificaþie metaforicã.

Pentru sfântul Paul existã un strâns raport între celebrarea euharisticã ºi
instituirea sa: aºa cum instituirea este împlinirea promisiunii, tot la fel cele-
brarea este reînnoirea executãrii instituirii. Porunca lui Isus de a reînnoi în
amintirea sa ritul cinei a fost mereu actualizat de cãtre apostoli îndatã dupã
Rusalii. Primul mare oraº în care sfântul Paul a reuºit sã formeze o comunitate
creºtinã a fost Corintul (1Cor 11,16-34). Din cauza disensiunilor apãrute în co-
munitate, sfântul Paul este nevoit sã le scrie de la Efes o scrisoare în anul 56.
În prima parte (c. 1-6), sfântul Paul enumerã abuzurile care s-au ivit în comuni-
tate, iar în partea a doua (c. 7-15) rãspunde unor probleme ºi dubii doctrinale
care erau cauza neînþelegerilor cu privire la cãsãtorie ºi feciorie, cu privire la
carnea jertfitã idolilor, cu privire la celebrãrile agapelor ºi a Euharistiei, cu pri-
vire la valoarea carismelor ºi la învierea viitoare. Apostolul nu trateazã ex
professo despre Euharistie, ci numai în mod ocazional în legãturã cu cãrnurile
jertfite idolilor ºi cu disciplina care trebuie observatã în adunãrile credincioºilor
pentru a se celebra Cina Domnului. Participarea la masã în templul idolilor este
un act ilicit nu numai din cauza pericolului evident spiritual, ci mai ales din
cauza caracterului de idolatrie autenticã. Împins de zel, apostolul scrie: 

Fugiþi de idolatrie. Vorbesc ca unor persoane care înþeleg: judecaþi voi ceea
ce vã spun. Potirul binecuvântãrii pe care noi îl binecuvântãm, nu este oare
comuniune cu sângele lui Cristos? Pentru cã este o singurã pâine, noi deºi
suntem mulþi, formãm un singur trup, pentru cã toþi participãm dintr-o unicã
pâine (1Cor 10,14-17).

Astfel, prin opoziþie, cine participã la banchetele idolatrice, este în
comuniune cu demonii

Ia uitaþi-vã la Israelul pãmântean. Cei ce mãnâncã jertfele, nu au oare parte18

cu altarul? Ce vreau sã zic aºadar? Cã ar avea vreo însemnãtate jertfele19

idolilor? Sau cã un idol ar fi ceva? Dimpotrivã, cele ce pãgânii le aduc20

jertfã, le jertfesc demonilor, ºi nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi sã vã
faceþi pãrtaºi cu demonii. Nu puteþi bea ºi potirul Domnului ºi potirul21

demonilor. Nu puteþi lua parte ºi la masa Domnului ºi la masa Demonilor
(1Cor 10,18-21). 
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Referitor la problemele ivite în comunitãþile creºtine, autorul pune în evi-
denþã caracterul sacrifical al Cinei (v. 23-25) pentru a sublinia gravitatea pãca-
tului comis de cei care se aºazã la acest ospãþ în mod nedemn: 

Cãci de fiecare datã când mâncaþi aceastã pâine ºi beþi aceastã cupã, vestiþi26

moartea Domnului pânã când va veni. Aºadar, oricine va mânca pâinea ºi27

va bea cupa Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de trupul ºi sângele
Domnului. Sã se cerceteze dar fiecare pe sine însuºi ºi astfel sã mãnânce din28

aceastã pâine ºi sã bea din aceastã cupã, cãci cine mãnâncã ºi bea fãrã sã29

þinã seama cã este trupul Domnului, îºi mãnâncã ºi bea propria lui osândã.
De aceea se aflã printre voi atâþia neputincioºi ºi bolnavi, iar mulþi au murit.30

Dacã ne-am cerceta noi înºine, nu am fi judecaþi. Când suntem însã jude-31 32

caþi de Domnul, ni se dã o lecþie, ca sã nu fim osândiþi laolaltã cu aceastã
lume (1Cor 11,26-32).

Proba cã în textele pauline este conþinutã doctrina despre prezenþa realã
reiese din termenii folosiþi de sfântul Paul. Cuvintele lui sunt pline de o viziune
teologicã profundã care este în mod eminent soteriologicã. Adevãrul funda-
mental care se gãseºte în toatã doctrina sa este faptul rãscumpãrãrii (sote-
riologia), care îl are ca autor pe Cristos (cristologia) ºi la care participã toþi
credincioºii (trupul mistic). Misterul rãscumpãrãrii este considerat de sfântul
Paul în trei momente succesive: în Cristos, ca în izvorul ºi rãdãcina sa, în sacri-
ficiul crucii, ca în elementul sãu constitutiv, în trupul mistic, ca în aplicarea ºi
în scopul sãu.

Figura lui Cristos ºi constituþia lui teandricã este un motiv care revine mereu
în scrisorile sfântului Paul (Rom 1,1-4; 9,5; Tit 2,11-14; Fil 2,5-11; Col 1,12-
20). În Scrisoarea cãtre Evrei gãsim o sintezã eficace în aceastã exprimare la-
pidarã: „Isus Cristos este acelaºi ieri, astãzi ºi în veºnicie” (Evr 13,8).

Opera salvificã a lui Cristos se aflã în pãtimirea sa care a fost un adevãrat
sacrificiu: „Trãiþi în iubire unii faþã de alþii dupã cum ºi Cristos ne-a iubit pe
noi ºi s-a dat pe sine însuºi jertfã ºi sacrificiu lui Dumnezeu, parfum de bunã
mireasmã” (Ef 5,2). Natura acestui sacrificiu este explicatã în multe locuri:
1Cor 5,7; 11,25; Rom 3,25; Gal 1,14; 2,20 etc.

Pentru a se putea bucura de binefacerile sacrificiului lui Cristos, omul tre-
buie sã participe în mod mistic la moartea ºi învierea lui Isus. Participarea mo-
ralã se realizeazã prin credinþã, dragoste ºi fapte bune. Participarea ontologicã
este o legãturã de aceeaºi naturã, care este un dar permanent, principiu constant
al vieþii supranaturale ºi care constã în mod concret în imanenþa vitalã a lui
Cristos în sufletul celui credincios: „Nu mai trãiesc eu, ci Cristos trãieºte în
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mine” (Gal 2,19-20). Corolarul imediat al acestei imanenþe supranaturale este
realitatea trupului mistic pentru cã unul este Cristos cel care trãieºte în cre-
dincioºi ºi pentru cã unul este Duhul care respirã în ei, mulþimea celor
credincioºi formeazã un singur trup al cãrui cap este Cristos ºi al cãrui suflet
este Duhul Sfânt. Cauza acestei uniri reale cu pãtimirea ºi învierea lui Cristos
este iniþiatã în Botez ºi ajunge la plinãtatea sa în Euharistie. Sfântul Paul desco-
perã în misterul euharistic o realitate triplã care se acordã cu aspectul triplu
considerat de apostol în misterul lui Cristos. În Euharistie Cristos devine pre-
zent cu trupul, sângele, sufletul, divinitatea sa (constituþia teandricã a lui Cris-
tos); este reînnoit sacrificiul crucii (soteriologia); meritele pãtimirii sale sunt
aplicate sufletelor în comuniunea trupului ºi a sângelui sãu (trupul mistic).
Aceastã doctrinã este prezentatã de sfântul Paul într-o terminologie care nu lasã
nici un dubiu asupra sensului realist pe care i-l atribuie apostolul.

Riassunto

L’Eucaristia è prima di tutto, a modello dello zikkaron pasquale ebraico, il
memoriale di tutta la storia della salvezza, l’evento centrale della storia
della salute, mistero della passione, della morte e risurrezione di Gesù
Cristo. L’originalità di Gesù Cristo sta proprio nella novità assoluta dell’
insegnamento che mostra l’identità del pane come il suo corpo e del vino
come il suo sangue, sangue dell’alleanza versato per molti. Cristo sigilla
questa alleanza con la sua morte, dando come bevanda il suo proprio
sangue. Così i simboli ed i ritti del Antico Testamento sono cambiati e
riempiti. Nell’ultima Cena Gesù e riconosciuto come l’agnello vero che lui
stesso comanda che il suo gesto sul pane e sul vino sia ripetuto come suo
memoriale. Eminentemente lui diventa il nuovo memoriale, il quale i figli del
Nuovo Israele ripeteranno ogni giorno per sempre.
La realtà primaria della storia biblica è il dono di Dio gratuito, abbondante,
senza ritorno. Diventando consapevole di questo dono, l’uomo accetta con
una meraviglia piena di gioia questa generosità divina e la sua azione di
grazia e la reazione religiosa fondamentale come un sussulto di gioia e di
venerazione verso la grandezza e la gloria di Dio. Un termine completamente
nuovo per il Nuovo Testamento e l’Eucaristeo che porta l’originalità e
l’importanza del rendimento di grazie a Dio nel atto della dedizione di Gesù
Cristo nell’Eucaristia.
Nel sacramento dell’Eucaristia il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo sono
presenti veramente, realmente e sostanzialmente. Questa affermazione e
giustificata dal realismo del linguaggio di Giovanni 6, dove Gesù non si
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ferma a ritornare parecchie volte sul realismo del suo corpo come pane per
la vita eterna né di fronte al mormorio dei giudei, né di fronte alla difficoltà
intellettuale dei discepoli di accettare questo, né di fronte al rischio di essere
lasciato anche dai dodici. Lo stesso realismo della presenza reale del corpo
e del sangue del Cristo nel’Eucaristia risale dalle circostanze di luogo e dal
comportamento delle persone presente all’ultima Cena, dalla dimostrazione
di Paolo nella prima lettera ai Corinzi dove fa equivalenza fra la
partecipazione dei pagani ai conviti rituali e la partecipazione reale dei
fedeli alla mensa ed al calice della benedizione come al corpo e al sangue di
Cristo fino quando lui verrà.



EUHARISTIA,
TAINA PREASFINTEI TREIMI ªI A BISERICII

Pr. prof. dr. Eduard Ferenþ
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Introducere

Sfântul Paul, în Epistola cãtre Efeseni, ne spune cã Dumnezeu Tatãl ne-a
descoperit ºi a înfãptuit misterul mântuirii noastre prin intermediul lui Cristos,
Fiul sãu, în Duhul Sfânt. Un singur Dumnezeu care este deasupra tuturor ca
Tatã, ca principiu ºi ca izvor, care este peste toþi prin Cuvânt, ºi în toþi, în
Duhul Sfânt, este autorul mântuirii noastre . Aceastã tainã ascunsã de veacuri1

în mintea lui Dumnezeu, revelatã ºi înfãptuitã de Cristos, continuã în sfintele
sacramente ale Bisericii prin puterea Duhului Sfânt. În consecinþã, fiind econo-
mia mântuirii o lucrare treimicã, la fel este ºi economia sacramentalã a Bise-
ricii. În liturgia acesteia totul se desfãºoarã conform planului conceput ºi voit
de Tatãl în veºnicie, înfãptuit de Fiul la plinirea timpurilor ºi actualizat perma-
nent de Duhul Sfânt prin sãvârºirea Tainelor, mai ales a Euharistiei. Canonul
Roman este marcat de la început ºi pânã la capãt de aceastã perspectivã trei-
micã: Isus Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, a mântuit lumea din voinþa Ta-
tãlui, prin conlucrarea Duhului Sfânt .2

Sfânta Liturghie, sacramentul permanent al jertfei lui Cristos, reprezintã,
adicã face prezente în mod real ºi adevãrat, pãtimirea, crucea ºi învierea Dom-
nului, fiind memorialul viu ºi eficace al sacrificiului sãu . În sfânta Euharistie,3

lucrarea mântuitoare a lui Cristos redevine, în fiecare zi, prezentã activ înaintea
noastrã. Mai exact, celebrând-o, Biserica ne scoate din timpul cotidian al cicli-
citãþii continue, timp parcelat în trecut, prezent ºi viitor, ºi ne conduce la timpul
lui Cristos, timp stabil ºi constant în care toate evenimentele trecute, prezente

 Cf. Ef 3,11; 4,6. Cf. IRINEU DE LYON , Demonstratio apostolica 5: SChr 62, 37-38.1

 Cf. Missale romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instau-2

ratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica (=MR), Typis polyglottis Vaticani,

Città del Vaticano 1970, n. 132, 474.

 Cf. Odo CASEL, OSB., Le mystère de l’Église, Edition Mame, Tours 1965, 194-202 ºi3

228-229; Carlo ROCCHETTA, I Sacramenti della fede. Saggio di teologia biblica sui sacramenti

quali „meraviglie della salvezza” nel tempo della Chiesa, Dehoniane, Bologna 1982, 344-349.
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ºi viitoare devin neîncetat prezente, devin o unicã zi. Liturgia ne face sã fim
astãzi cu adevãrat ºi real contemporani cu Cristos.

Mircea Eliade a exprimat clar acest adevãr când a zis:

Creºtinismul merge mai departe decât Israelul în valorizarea timpului istoric.
Istoria devine susceptibilã de a fi sanctificatã pentru cã Dumnezeu s-a întru-
pat, ºi-a asumat o existenþã umanã condiþionatã istoric. Illud tempus evocat
de Evanghelii este un timp istoric precizat cu claritate – timpul când Pilat din
Pont era guvernatorul Iudeii –, dar el a fost sfinþit prin prezenþa lui Cristos.
Creºtinismul contemporan care participã la timpul liturgic întâlneºte illud
tempus în care a trãit, a agonizat ºi a înviat Isus, timpul când Pilat din Pont
guverna în Iudeea .4

Celebrând, aºadar, în cadrul liturgiei misterele existenþei lui Cristos, eveni-
mente desfãºurate în istorie, devenim contemporani cu Cristos, Întruparea Cu-
vântului întemeind o nouã situare a omului în istorie. Altfel spus, timpul litur-
gic se dovedeºte a fi o nouã dimensiune a prezenþei lui Cristos ºi a lucrãrii sale
mântuitoare în mijlocul nostru. Istoria capãtã astfel o semnificaþie teologicã,
deoarece intervenþiile lui Dumnezeu în istorie, mai ales întruparea ºi celelalte
evenimente mântuitoare din viaþa lui Isus au un scop transistoric: mântuirea o-
mului, venirea Împãrãþiei. În liturgie, aºadar, istoria devine o teofanie, deoarece
atunci când ne împãrtãºim cu Dumnezeiasca Euharistie nu suntem lipsiþi de
nimic din ceea ce Cristos a sãvârºit, ºi este pentru noi în slava sa . Ea extinde5

la orice om realitatea mântuirii sãvârºite de Domnul în întruparea, patima,
moartea ºi învierea sa slãvitã . Euharistia este Taina tuturor Tainelor, descope-6

rirea, înfãptuirea ºi comunicarea mântuirii. Împãrtãºindu-ne cu Trupul junghiat
ºi slãvit al Domnului, cu Sângele sãu vãrsat ºi glorificat, ne întâlnim personal
cu Cristos Domnul, iar prin El cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt. În Euharistie ne

 Mircea ELIADE, Sacrul ºi profanul, Humanitas, Bucureºti 1992, 104-105. Cf. Ioannis ZIZI-4

OULAS, Creaþia ca Euharistie, Editura Bizantinã, Bucureºti 1999, 17: „Istoria ºi timpul... se

intersecteazã cu veºnicia în Euharistie. Aici se întreþese trecutul, prezentul ºi viitorul. Timpul

devine astfel câmpul pe care se realizeazã planul dinainte de veci al lui Dumnezeu pentru mân-

tuirea omului”.

 Cf. Panayotis NELLAS, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie5

ortodoxã, Deisis, Sibiu 1999, 46.

 Cf. Salvatore MARSILI, OSB., „Il tempo liturgico, attuazione della storia della salvezza”,6

Rivista liturgica 57 (1970) 207-235; IDEM , „La Liturgia, momento storico della salvezza”, în

Anàmnesis, I, ed. Salvatore MARSILI, Marietti, Torino 1974, 78-84.
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întâlnim cu realitãþile Împãrãþiei, cu starea celor viitoare adeveritã deja în Dom-
nul pentru noi.

1. Euharistia manifestã ºi actualizeazã planul mântuitor al Tatãlui

Misterul central al Revelaþiei divine ºi al credinþei creºtine este Preasfânta
Treime, un singur Dumnezeu în trei persoane distincte ºi egale: Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt. Din izvorul dumnezeirii, Tatãl, îºi are originea misterul Întrupãrii
Fiului lui Dumnezeu. Missio, trimiterea în lume este opera voinþei Tatãlui,
„care a iubit atât de mult lumea, încât l-a dat pe Fiul sãu unul-nãscut, ca oricine
crede în el sã nu moarã, ci sã aibã viaþa veºnicã” .7

a) Euharistia, sacramentul permanent al sacrificiului lui Cristos, taina dã-
ruirii Fiului de cãtre Tatãl, este nu numai prelungire ºi desãvârºire a creaþiei,
dar este îndeosebi prelungire a Întrupãrii Cuvântului. Referindu-se la primul as-
pect, sfântul Irineu spune: „Creatorul ºi Stãpânul universului ia potirul creaþiei
ºi-l declarã însuºi Sângele sãu; ia pâinea creaþiei ºi o declarã însuºi Trupul sãu,
cu care face sã creascã fiinþele noastre” .8

Pãrintele teologiei ne mai învaþã cã noi oferim Creatorului, deci exclusiv lui
Dumnezeu, roadele creaþiei sale:

Trebuie sã prezentãm lui Dumnezeu o ofrandã ºi sã ne dovedim în toate recu-
noºtinþa faþã de Creator, oferindu-i cu dispoziþii curate ºi cu o credinþã lipsitã
de ipocrizie, cu o speranþã neclintitã pârga (roadele) creaþiei sale. ªi aceastã
jertfã numai Biserica o oferã curatã Creatorului, prezentându-i cu recunoº-
tinþã ceea ce provine din creaþia sa .9

Raportul dintre Euharistie ºi creaþie nu constã numai în faptul cã oferim lui
Dumnezeu pârga creaþiei. Irineu propune o teologie mult mai profundã, spu-
nând cã Pâinea vie pe care o primim este însãºi carnea Fiului Autorului lumii:

Apoi, cum vor avea ei certitudinea cã Pâinea Euharistiei este Trupul Dom-
nului lor, iar potirul Sângele sãu, dacã nu spun cã el este Fiul Autorului lumii,
adicã Logosul sãu, prin care lemnul rodeºte, izvoarele curg, pãmântul dã mai
întâi un fir de iarbã apoi un spic, apoi o tijã de grâu plinã de boabe? (...) Cât
ne priveºte, modul nostru de a gândi se acordã cu Euharistia, iar Euharistia
confirmã la rândul sãu modul nostru de a gândi. Noi îi oferim ceea ce este al

 In 3,16.7

 IRINEU DE LYON , Adversus haereses, V, 2, 2: SChr 153, 33.8

 IRINEU DE LYON , Adversus haereses, IV, 18, 4: SChr 100, 607.9



49EUHARISTIA, TAINA PREASFINTEI TREIMI ªI A BISERICII

sãu, mãrturisind într-un mod armonios comuniunea ºi unirea cãrnii cu Duhul:
pentru cã aºa precum pâinea care provine din pãmânt, dupã ce a primit invo-
caþia lui Dumnezeu – ô¬í ¦ðßêëçóéí ôïØ ÈåïØ –, nu mai este o pâine obiº-
nuitã, ci Euharistia constituitã din douã realitãþi, una pãmânteascã ºi alta
cereascã, la fel trupurile noastre care se împãrtãºesc cu Euharistia nu mai sunt
coruptibile, pentru cã au sãmânþa învierii.
Noi îi oferim, într-adevãr, nu ca unuia care are nevoie de ceva, ci pentru a-i
mulþumi cu ajutorul darurilor sale ºi pentru a sfinþi creaþia .10

Avem în acest text cuvintele ô¬í ¦ðßêëçóéí ôïØ ÈåïØ din cartea a IV, 18, 5,
pe care trebuie sã le unim cu cuvintele �ñôïò ¦ðéäÝ÷åôáé ôÎí ëüãïí ôïØ ÈåïØ,
primind cuvântul lui Dumnezeu, repetate de douã ori în cartea V, 2, 3 :11

Dacã deci cupa care a fost amestecatã ºi pâinea care a fost confecþionatã
primesc cuvântul lui Dumnezeu ºi devin Euharistie, adicã Sângele ºi Trupul
lui Cristos...”, ºi în alt loc din aceeaºi carte: „ªi dupã cum lemnul viþei de vie
îngropat în pãmânt produce rod la timpul sãu, ºi bobul de grâu cãzut în
pãmânt moare, ca sã rãsarã înmulþit de Duhul lui Dumnezeu care susþine orice
lucru, ca apoi datoritã iscusinþei (oamenilor) sã fie spre folosul omului, iar
apoi, primind cuvântul lui Dumnezeu devin Euharistie, adicã trupul ºi sângele
lui Cristos, la fel trupurile noastre care sunt hrãnite din aceastã Euharistie,
dupã ce au fost îngropate în pãmânt ºi s-au descompus, vor învia la timpul
lor, când Cuvântul lui Dumnezeu le va da învierea spre slava lui Dumnezeu
Tatãl .12

Dupã cum vedem, în acest text, sfântul Irineu distinge trei etape: mai întâi,
pornind de la butucul viþei de vie ºi de la bobul de grâu în prealabil îngropate
în pãmânt, ajunge la producþia roadelor, a ciorchinilor de struguri ºi a spicelor
de grâu; apoi, diferitele mânuiri care, din aceste roade ale viþei ºi ale grâului fac
o bãuturã ºi o hranã adaptate nevoilor omului; în sfârºit, atotputernica interven-
þie a „cuvântului lui Dumnezeu” care, din aceastã bãuturã ºi din aceastã hranã
face Euharistia, adicã Sângele ºi Trupul lui Cristos. E bãtãtor la ochi faptul cã,
dacã prima ºi cea de-a treia etapã depind de lucrarea lui Dumnezeu, cea de-a
doua nu cuprinde nimic altceva decât tehnicile umane adaptate omului, adicã
óïößá, cuvânt care, luat în semnificaþia lui primarã ºi fundamentalã,
desemneazã tocmai „dibãcia” fãurarului, agerimea, priceperea, ingeniozitatea

 IRINEU DE LYON , Adversus haereses, IV, 18, 5-6: SChr 100, 611-613.10

 IRINEU DE LYON , Adversus haereses, V, 2, 3: SChr 153, 35.11

 IRINEU DE LYON, Adversus haereses, V, 2, 3: SChr 153, 37: „�ñôïò ¦ðéäÝ÷åôáé ôÎí ëüãïí12

ôïØ ÈåïØ”.
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ºi îndemânarea sa . Pentru a înþelege toatã încãrcãtura teologicã a cuvintelor13

lui Irineu de mai sus: „primind cuvântul lui Dumnezeu”, va trebui sã þinem
cont ºi de pasajele în care acelaºi Pãrinte al teologiei prezintã Fiul ºi Duhul ca
ºi „Cuvântul” ºi „Înþelepciunea” prin care Tatãl a zidit toate fãpturile .14

În toate aceste texte, care se completeazã ºi se ilustreazã reciproc, sfântul
Irineu are în mod incontestabil în vedere Marea Rugãciune Euharisticã sau Ca-
nonul Sfintei Liturghii: expresia „epicleza lui Dumnezeu” (IV, 18, 5) nu poate
însemna altceva decât invocaþia, rugãciunea adresatã lui Dumnezeu pentru ca
el sã binevoiascã a accepta, a sfinþi ºi a consacra darurile care îi sunt oferite.
Dar aceastã „epiclezã a lui Dumnezeu” este de asemenea „cuvânt al lui Dumne-
zeu” (V, 2, 3), adicã cuvânt sãvârºitor ºi eficient în gradul suprem, fiind rostit
de Dumnezeu însuºi – cãci altfel cum sã înþelegem genitivul ôïØ ÈåïØ? A-
ceasta înseamnã cã în inima Marei Rugãciuni Euharistice a Bisericii este pre-
zent ºi lucreazã sermo operatorius Christi , cuvântul sãvârºitor al Logosului15

întrupat. Altfel spus, Marea Rugãciune Euharisticã nu este pentru Irineu o
oarecare invocaþie, ci o epiclezã de la un capãt la altul, care conþine în sine
atotputernica intervenþie a lui Dumnezeu . Pentru sfântul Irineu întreaga Rugã-16

ciune Euharisticã – de la început pânã la sfârºit –, este epiclezã a lui Dum-
nezeu. El nu deosebeºte pãrþi principale ºi pãrþi mai puþin principale în Canon.
Acesta formeazã un întreg care „reprezintã” recapitularea întregii economii a

 Cf. Adelin ROUSSEAU , „Notes justificatives”, în IRINEU DE LYON , Adversus haereses, V:13

SChr 152, 214-215.

 Cf. IRINEU DE LYON , Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation de la gnose au nom14

menteur, II, 30, 9, Cerf, Paris 1991 , 253-254; Ibidem , III, 24, 2: SChr 211, 477; Ibidem , IV,3

7, 4; 20, 1-4: SChr 100, 465; 627.

 AM BROZIU DE M ILANO , Des Sacrements. Des Mystères. Nouvelle édition revue et aug-15

mentée de l’explication du Symbole: SChr 25bis, 108-110 ºi 186-188.

 Cf. Adelin ROUSSEAU , „Notes justificatives”, 213. Canonul euharistic, în acest caz, luat16

ca întreg liturgic, întemeiat pe atotputernica intervenþie a lui Dumnezeu, pe acele cuvinte dum-

nezeieºti ale Unuia-Nãscut, are putere sfinþitoare ºi sãvârºitoare. Oare nu este aceasta expli-

caþia pentru care Nicolae Cabasila nu foloseºte nicãieri termenul tehnic de epiclezã, ci îl pre-

ferã pe cel de rugãciune sãvârºitoare sau sfinþitoare - ôåëåïôéêÞ åÛ÷¬? Vezi cap. XXVII din

NICOLAE CABASILA, Tâlcuirea dumnezeieºtii Liturghii: PG 150, 425A ºi cap. XXIX: PG 150,

432A. Cf. Ioannis ZIZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI)

1996, 72º.u.
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mântuirii , Euharistia desãvârºind toatã creaþia. Ea este recapitularea mântui-17

toare sãvârºitã de Fiul lui Dumnezeu, recapitulare mereu în act .18

b) În al doilea rând, Euharistia, din aceeaºi voinþã a Tatãlui, este prelungirea
Întrupãrii. Acest adevãr al credinþei Bisericii l-a pus în luminã deja sfântul
Ignaþiu de Antiohia. În Epistola cãtre Tralieni, de exemplu, ne spune cã „cre-
dinþa este trupul Domnului ºi caritatea sângele sãu” . Credinþa Bisericii este19

întemeiatã pe Întruparea Cuvântului constituitã din „carne ºi spirit”, adicã din
natura umanã ºi natura divinã enipostaziate în Persoana Cuvântului. Numai
credinþa ºi caritatea ne unesc cu Trupul ºi Sângele lui Cristos. Pentru sfântul
Ignaþiu credinþa este Cristos, iar caritatea este viaþa cea nouã pe care ne-o co-
municã Duhul Sfânt. Carnea lui Cristos, carnea sa adevãratã, jertfitã pentru noi
este obiectul credinþei creºtinismului, iar sângele sãu vãrsat pentru noi, preþul
suprem al unei iubiri incoruptibile, este bãutura sa . Pentru sfântul Ignaþiu,20

Euharistia poate fi înþeleasã numai cristologic: este Trupul ºi Sângele lui Cris-
tos, Cristos însuºi, Cristos întreg. Euharistia nu poate fi privitã independent de
cristologie, ci ca pe Cristos însuºi care mântuieºte lumea ºi pe om, împãcându-
ne cu Dumnezeu prin sine însuºi. În Euharistie se recapituleazã ºi este trãitã
întreaga tainã a lui Cristos, mântuirea lumii. De aceea Euharistia, în natura ei
intimã, cuprinde ºi o dimensiune escatologicã .21

Dacã, aºadar, unim cele douã aspecte ale planului de mântuire al Tatãlui, cel
al creaþiei ºi cel al Întrupãrii, ambele voite de Tatãl ºi realizate prin Cuvântul
ºi Înþelepciunea sa, cum spunea sfântul Irineu, atunci trebuie sã credem cã Lo-
gosul nevãzut s-a manifestat în mod vãzut în firea noastrã pentru a-ºi împropria
firea noastrã, iar prin aceasta toatã creaþia. Nãscut din Tatãl înaintea veacurilor
a început sã existe în timp pentru restaurarea omului ºi a creaþiei potrivit

 Cf. Eduard FERENÞ, Euharistia, sacramentul sacrificiului lui Cristos, Institutul Teologic17

Romano-Catolic Iaºi, Roma 1996, 90-92; 218-223. Cf. Alexandre SCHM EM ANN, Euharistia.

Taina Împãrãþiei, Anastasia, Bucureºti 1993, 226-227.

 Cf. Eduard FERENÞ, Euharistia..., 199 ºi 383-385. Cf. Nicolae CABASILA, Tâlcuirea18

dumnezeieºtii Liturghii, IBMBOR, Bucureºti 1997, 331-340.

 IGNAÞIU DE ANTIOHIA, Aux Tralliens, VIII, 1: SChr 10, 101. Vezi trad. rom., Dumitru19

FECIORU , Scrierile Pãrinþilor Apostolici, IBMBOR, Bucureºti 1995, 206.

 IGNAÞIU  DE ANTIOHIA, Aux Romains, VII, 3: SChr 10, 117: „Vreau pâinea lui Dumnezeu,20

care este trupul lui Isus Cristos, Cel din sãmânþa lui David, iar ca bãuturã vreau sângele lui,

care este dragoste nestricãcioasã”.

 Cf. Eduard FERENÞ, Euharistia..., 88-90 ºi 340-341; IDEM , Cristologia, Presa Bunã, Iaºi21

1998, 259-269.
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voinþei mântuitoare a Tatãlui. Toatã aceastã recapitulare a istoriei mântuirii se
înfãþiºeazã în Euharistie, dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã.

2. Rolul Fiului în Euharistie

Cuvântul veºnic al Tatãlui, prin întruparea, moartea ºi învierea sa a realizat
aceastã recapitulare. Euharistia, cu toate acestea, ca memorial al întrupãrii,
morþii ºi învierii Domnului nu repetã sacrificiul crucii, dupã cum nu repetã nici
celelalte evenimente istorice ale vieþii lui Isus, dar le actualizeazã, le permanen-
tizeazã în lucrarea sacramentalã. Euharistia nu este o repetiþie a unui eveniment
trecut, nu este, cu alte cuvinte, o copie a unui eveniment trecut, ci actualizarea
sacramentalã a Jertfei unice a Crucii prin lucrarea simultanã a Tatãlui care o
voieºte, a Fiului care o executã ºi a Duhului Sfânt care o desãvârºeºte. Dar pre-
zenþa ºi lucrarea lui Cristos în Euharistie nu pot avea loc decât ¦í ÐíåïØìáôé,
în Duhul Sfânt, desfãºurându-se într-o comunitate escatologicã pe care Duhul
o constituie într-un întreg, într-o unitate organicã. Numai în cadrul eclezial al
acestei adunãri (sinaxe) are loc celebrarea Euharistiei: acest cadru eclezial e
format din ministerele structurale ale hirotoniei (episcopatul, prezbiteratul ºi
diaconatul) ºi din stãrile sau ordinele ecleziale care provin din „iniþierea creº-
tinã”: starea celor botezaþi, miruiþi, cãsãtoriþi etc.

Aceasta este explicaþia pentru care în Canonul Roman ne rugãm astfel:

De aceea, Doamne, noi, slujitorii tãi ºi poporul tãu sfânt, fãcând memoria
fericitei pãtimiri, a învierii din morþi ºi a glorioasei înãlþãri la cer a aceluiaºi
Fiu al tãu, Domnul nostru Isus Cristos: oferim Maiestãþii tale preaslãvite, din
darurile primite, jertfa curatã, jertfa sfântã, jertfa nepãtatã, pâinea sfântã a
vieþii veºnice ºi potirul mântuirii eterne .22

Din aceastã rugãciune reiese cã Euharistia preia nu numai sacrificiul Crucii
ºi învierea Domnului, dar ºi întruparea sa. Ambele sunt lucrarea Cuvântului
întrupat ºi a Duhului Sfânt. Atât într-un caz cât ºi în celãlalt cuvintele care le
însoþesc  devin eficiente, sãvârºitoare, prin lucrarea nevãzutã a Logosului ºi23

a Duhului Sfânt, fiind ºi semnul vizibil al intervenþiei lor sfinþitoare.
La Întruparea Logosului, cuvintele îngerului Gabriel  erau semnul vizibil24

ºi confirmarea lucrãrii dumnezeieºti pe care Duhul Sfânt o sãvârºea în sânul

 MR, nr. 94, 452-453.22

 Cf. Lc 1,34-35; Mt 26,28; Mc 14,22-25; Lc 22,19-20; 1Cor 11,22-25; In 6,51-58.23

 Cf. Lc 1,26-38.24
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Fecioarei Maria împreunã cu Cuvântul, care-ºi lucra ºi el întruparea, luând trup
din Fecioarã. Ele, ca de altfel ºi în orice memorial liturgic, au devenit „act”, au
devenit eficiente în virtutea lucrãrii comune ºi simultane a Logosului ºi a Du-
hului Sfânt.

La fel, în Euharistie, cuvintele operatoare, sãvârºitoare ale lui Isus, aplicate
cu intenþie – significative –, ºi cu credinþã de liturghisitor elementelor pâinii ºi
vinului sunt semnul lucrãrii nevãzute pe care Cuvântul întrupat o sãvârºeºte
împreunã cu Duhul Sfânt: prefacerea sau transsubstanþierea – transsubstan-
tiatio –, substanþei pâinii în Trupul jertfit ºi slãvit al lui Cristos ºi a substanþei
vinului în Sângele vãrsat ºi glorificat al Domnului. Avem aici o lucrare dumne-
zeiascã simultanã: sfinþirea darurilor se efectueazã atât prin cuvintele instituirii,
cât ºi prin epiclezã, concepþie ºi practicã liturgicã actualã în Biserica latinã, care
se pare cã nu este contrazisã în chip categoric nici de Biserica Ortodoxã .25

Datoritã cuvintelor sãvârºitoare ºi sfinþitoare ale lui Isus ºi lucrãrii tainice a
Duhului Sfânt, nelipsitul Cooperator al Fiului, avem pe altar o lucrare dumne-
zeiascã „simultanã” tot atât de realã ºi de sfinþitoare ca ºi Întruparea, ca ºi
Învierea lui Cristos. Cuvintele sãvârºitoare ale lui Isus pronunþate cu credinþã
ºi significative de liturghisitor, adicã cu intenþia de a face ceea ce intenþioneazã
sã facã Biserica , unite cu lucrarea sfinþitoare a Duhului Sfânt prefac elemen-26

tele prezentate ºi aduse la altar, pâinea ºi vinul, în Pâinea cea rãstignitã, jertfitã
ºi imortalizatã prin înviere. Cuvintele de instituire ale lui Isus Cristos sunt sã-
vârºitoare ºi sfinþitoare prin puterea Duhului Sfânt, a cãrui lucrare nevãzutã o
manifestã. Sfânta Liturghie, aºadar, nu este doar o reprezentare simbolicã a pa-
timii Domnului, ci constituie o jertfã în adevãratul sens al cuvântului, fiind

 Cf. Ene BRANIªTE, Explicarea Sfintei Liturghii..., 214-215. Sã se vadã ºi nota 28 de la25

pag. 215. Cele douã teorii, „verbalã” ºi „spiritualã”, privind epicleza, trebuie întregite de con-

cepþia sinteticã sau „teoria simultanã”. În acest caz Canonul euharistic este privit ca un „întreg

sacramental”. Cf. ANTONIE, Mitrop. Kievului, Catehism creºtin ortodox, Sfânta Mânãstire

Neamþu 1925, 105; Ene BRANIªTE, Explicarea Sfintei Liturghii..., 215, nota 26.

 Cf. TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 78, a. 1; PAUL PP. VI, Litterae ency-26

clicae Mysterium fidei de doctrina et cultu ss. Eucharistiae (3 septembrie 1965): EnchVat 2,

427-432; INOCENÞIU  PP. III, Epistola Eius exemplo: DS 794. Se poate vedea ºi CONCILIUL DIN

FLORENÞA, Decretum pro Armenis: DS 1316; Eduard FERENÞ, „Euharistia ºi Biserica”, în Eu-

haristia în viaþa Bisericii, ed. W.DANCÃ, ARCB, Bucureºti 2000, 139-148; IDEM , Euharis-

tia..., 281-283.
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numeric una ºi aceeaºi cu cea de pe Cruce, numai modul de a se jertfi fiind
deosebit, adicã nesângeros .27

Fãcând un pas mai departe, putem spune cã jertfa euharisticã este una nu
numai cu jertfa Crucii, dar ºi cu jertfa adusã la Cina de Tainã de Isus Cristos.
Aceasta din urmã este jertfirea realã, dar anticipatã ºi sacramentalã, în chip
nesângeros a Trupului care avea sã se jertfeascã peste puþin timp, în chip du-
reros ºi sângeros pe cruce.

Acest adevãr l-a formulat nespus de clar dominicanul Etienne Lajeunie,
zicând:

Cina, crucea ºi Liturghia nu sunt în esenþã decât o singurã jertfã în unica per-
soanã a Mântuitorului. Jertfa lui Isus se împlineºte în persoana sa, printr-un
act de iubire identic ºi continuu, prin dãruirea aceleiaºi preþioase materii: care
era sã fie jertfitã (la cinã), care s-a jertfit (pe cruce), care se jertfeºte (la Litur-
ghie)... Acelaºi Isus, care se jertfeºte cu adevãrat, în chip nesângeros la Cinã,
în chip sângeros pe cruce ºi iarãºi în chip nesângeros la Liturghie. Astfel, din
aceeaºi caritate izvorãsc cina, patima ºi Liturghia, ºi aceastã unicã iubire în
aceste trei momente diferite ale timpului ºi ale spaþiului efectueazã aceeaºi
jertfã, pentru iertarea pãcatelor, prin jertfirea ºi oferirea aceluiaºi Trup ºi
Sânge sub trei stãri diferite: la Cinã Trupul pãtimitor ºi muritor, pe cruce
Trupul pãtimitor ºi murind, la Liturghie Trupul nepãtimitor ºi nemuritor. Dar
starea nu schimbã întru nimic esenþa lucrului ºi în identitatea persoanei lui
Isus – întru care se realizeazã întreaga noastrã rãscumpãrare –, noi avem în
Euharistie identitatea ºi unicitatea jertfei sale .28

Toatã aceastã teologie nu o vom înþelege pânã când nu ne vom da seama cã
Cristos este Rãscumpãrãtorul omului ºi al lumii, pentru cã este, în acelaºi timp,
Dumnezeu ºi om. Misterele sale sunt evenimente mântuitoare, deoarece sunt
simultan lucrãri divine ºi umane aparþinând unicei Persoane a Cuvântului. Ex-
plicaþia ultimã a eficacitãþii operelor cristice de mântuire, ca ºi aceea a tainelor
Bisericii care le continuã pe cele dintâi, este constituþia teandricã a lui Cristos
cu lucrarea divino-umanã care emanã din ea. Numai cu aceastã condiþie Cristos
este cu adevãrat autorul ºi mijlocitorul mântuirii, autorul Cinei de Tainã, al

 Eduard FERENÞ, Euharistia..., 298-302. Teologia despre dumnezeiasca Euharistie, ca27

Tainã ºi Jertfã, în timpul evului mediu, a Conciliului Tridentin ºi pânã astãzi am tratat-o special

în cursul Teologia sacramentalã. I. Despre Sacramente în general. II. Euharistia în evul mediu

ºi în epoca modernã, Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi 1999, 211-450. 

 Etienne LAJEUNIE, OP., „La Messe, sa signification et sa valeur”, La Vie spirituelle,28

ascetique et mystique 22/2 (1940) 125-126.
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sacrificiului Crucii ºi al Liturghiei. Prin aceastã unire personalã, natura umanã
realizeazã în mod desãvârºit scopul pentru care a fost împropriatã ºi eniposta-
ziatã în Cuvânt. Ea este fãcutã pãrtaºã de viaþa divinã, în sensul cã harul unirii
ipostatice, propriu persoanei Cuvântului, devine principiul îndumnezeirii ome-
nitãþii asumate de Isus ºi a omenitãþii tuturor acelora care sunt în comuniune cu
Cristos. Prin jertfa vieþii sale sãvârºitã sub impulsul Duhului etern , noi am29

fost reconciliaþi cu Dumnezeu ºi el a fost preamãrit în mod desãvârºit ºi defi-
nitiv . Continuitatea dintre gestele divine mântuitoare sãvârºite de Dumnezeu30

la diferitele niveluri ale istoriei mântuirii este garantatã de identitatea Persoanei
divine a lui Cristos, de unicul Subiect care lucreazã în cele douã naturi, umanã
ºi divinã. Cuvântul este prezent ºi activ în diferitele etape ale istoriei mântuirii
ºi constituie Subiectul subzistent ºi responsabil al minunãþiilor mântuirii sãvâr-
ºite de-a lungul istoriei: el este Cel care stã la originea universului, care lu-
creazã de-a lungul istoriei umane ºi a istoriei lui Israel, care se întrupeazã din
Maria ºi se naºte la Betleem, care moare în carnea sa pe Cruce ºi învie a treia
zi în aceeaºi carne, care lucreazã în stare slãvitã în Bisericã ºi în Tainele aces-
teia, care este prezent în Euharistie ºi care se va întoarce vizibil la sfârºitul
veacurilor pentru a duce la desãvârºire opera mântuirii în noi. Tocmai aceastã
unicitate ºi identitate a Persoanei divine a lui Cristos explicã continuitatea
gestelor salvifice în diferitele faze ale historiae salutis. Aceastã identitate ga-
ranteazã ºi continuitatea actualitãþii rãscumpãrãrii realizate de Cristos în istorie.
Lucrãrile mântuirii pe care el le-a sãvârºit o datã pentru totdeauna, în istorie
sunt de fapt acþiuni personale ale Cuvântului dumnezeiesc. Cristos este de
aceea centrul unitãþii ºi al inteligibilitãþii istoriei mântuirii ºi al tuturor fazelor
sale.

Cristos este, aºadar, kairos-ul central ºi decisiv al istoriei mântuirii. Speci-
ficul acestui kairos, îndeosebi al sacrificiului lui Cristos, care istoriceºte este
deja trecut, constã în faptul cã este o lucrare divino-umanã, o acþiune care depã-
ºeºte legile timpului ºi ale spaþiului. El poate sã acþioneze în mod eficient ºi as-
tãzi, acum, în timpul nostru. Natura teandricã a vieþii ºi a acþiunilor lui Cristos
impune identitatea numericã a jertfei de pe Calvar, a Cinei ºi a Liturghiei, care
continuã în mod unic Prezenþa ºi opera sa mântuitoare în timpul Bisericii. În
aceste trei momente existã un unic act sacrifical, care aparþine aceluiaºi

 Cf. Evr 9,14.29

 Cf. Evr 9,11-14,24-28. Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiara-30

zione Dominus Iesus (6 august 2000), Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, nr.

10-11, 14-16.
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Subiect. Celebrând, aºadar, memorialul Paºtelui lui Cristos, prezentificãm sa-
crificiul vieþii sale care a culminat pe Calvar ºi în învierea sa glorioasã. Datoritã
jertfei Crucii ºi glorificãrii sale, omenitatea sa slãvitã revarsã asupra Bisericii,
ca dintr-un izvor veºnic proaspãt, viaþa harului, viaþa mântuirii . Euharistia31

este efectul Împãrãþiei viitoare realizatã deja în Cristos Domnul. În ea îºi are
toatã consistenþa, ceea ce face ca sã fie „icoana” veacului ce va veni.

3. Rolul Duhului Sfânt în Euharistie

În Euharistie, Duhul Sfânt nu are nici un rol exclusiv, nici secundar, ci egal
cu acela al Tatãlui ºi al Fiului. De fapt, lucrãrile în afarã ale Treimii mântui-
toare sau economice sunt comune. Fiind Euharistia o venire sacramentalã a
Domnului în mijlocul nostru, e clar cã ea nu poate fi celebratã decât prin pu-
terea Duhului Sfânt. Dupã Rusalii, Tainele Bisericii aparþin acestei sfere de ac-
þiune a lui Cristos Domnul ºi a Duhului sãu.

a) Înainte de toate, Duhul Sfânt ºi sfinþitor lucreazã în fiinþa liturghisitorului,
transformând-o ºi abilitând-o pentru a putea sluji in persona Christi, în per-
soana lui Cristos. În Occident, sfântul Ciprian sublinia deja în timpul sãu:

Dacã Isus Cristos în persoanã, Arhiereul lui Dumnezeu Tatãl, s-a oferit pe
sine însuºi ca jertfã ºi a poruncit sã facem aceasta în amintirea sa, e clar cã
preotul, reprezentant al lui Cristos, este singurul care imitã ceea ce a fãcut
Cristos ºi numai atunci oferã în Bisericã jertfa adevãratã ºi totalã Tatãlui,
când oferã ceea ce a oferit Cristos .32

Dar ce înseamnã expresia in persona Christi? Acþionând ca reprezentant al
lui Cristos, preotul nu-l înlocuieºte pe Domnul. Aºa ceva ar fi ºi imposibil ºi
absurd. A acþiona în persoana lui Cristos înseamnã a se bucura de specifica ºi
sacramentala identificare cu Preoþia Preaînaltului ºi veºnicului Arhiereu, Isus
Cristos, care rãmâne lucrãtorul principal ºi unicul Subiect al jertfei sale , în33

care nimeni nu-l poate înlocui. Numai el poate fi adevãrata ºi efectiva jertfã de

 Cf. Carlo ROCCHETTA, I sacramenti della fede..., 76-86; Ioannis ZIZIOULAS, Eucaristia31

e Regno di Dio, 18-21; VASILE CEL MARE, De Spiritu Sancto, 27, 66: PG 32, 192A; SChr 17

bis, 484-485.

 CIPRIAN DE CARTAGINA, Epistola 63, 14: CSEL 3, 701-717. Cf. Eduard FERENÞ, Euha-32

ristia..., 102.

 Cf. IOAN PAUL PP. II., Epistula Dominicae cenae ( 24.II.1980), 8: EnchVat 7, 186; SACRA
33

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula Sacerdotium ministeriale (6. VIII.1983), 4:

EnchVat 9, 390-391; DS 802.
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ispãºire pentru pãcatele noastre ºi pentru acelea ale lumii întregi . Numai jertfa34

sa are capacitatea de expiere înaintea Preasfintei Treimi, înaintea sfinþeniei sale
supreme. Aceastã abilitare sacramentalã a ministrului pentru a acþiona în per-
soana lui Cristos este lucrarea harului Duhului Sfânt, fiind Preoþia o putere de
a sluji cele sfinte. Preotul nu lucreazã ca om în sfintele Taine, ci Cristos lu-
creazã cu Duhul Sfânt, prin preoþia preoþilor sãi. În Orient, sfântul Simeon al
Tesalonicului spune cã însuºi Cristos este Cel ce aduce ºi Cel adus, Cel ce jert-
feºte ºi Cel jertfit, Cel primit ºi Cel împãrtãºit. Tot el este Cel care lucreazã
prin preot, împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt .35

Sfântul Ioan Gurã de Aur, care vorbeºte cu o mie de ani înainte de episcopul
Tesalonicului, învaþã acelaºi lucru:

Cãci nu omul este cel ce face ca cele puse înainte sã se prefacã în Trupul ºi
Sângele lui Cristos, ci însuºi Cristos cel rãstignit pentru noi. Preotul care pro-
nunþã cuvintele acelea are de îndeplinit un rol. Preotul, reprezentantul lui
Cristos, pronunþã acele cuvinte, dar puterea ºi harul sunt ale lui Dumnezeu.
„Acesta este trupul meu”, zice el. Acest cuvânt preface cele puse înainte. ªi
dupã cum cuvântul acela, care zice: „Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pã-
mântul” a fost rostit o singurã datã, de la Acela (de la Cristos) pânã astãzi ºi
pânã la venirea lui, efectueazã jertfa la fiecare Sfântã Masã, în biserici .36

Preotul, aºadar, este persoana care a primit de la Duhul Sfânt configurarea
fiinþialã cu Cristos, recerutã de sãvârºirea tainelor. Prin slujirea sa, Duhul Sfânt
lucreazã în mod tainic împreunã cu Domnul ºi cu Tatãl efectul Euharistiei .37

b) În al doilea rând, Duhul Sfânt lucreazã ºi asupra elementelor aduse la al-
tar. Acesta este scopul epiclezei prezent în Canonul Roman ca ºi în celelalte
Rugãciuni Euharistice conþinute în Misalul Roman . Numai Prezenþa sa sfântã38

ºi sfinþitoare, nicicând separatã de fiinþa Tatãlui ºi a Fiului realizeazã identitatea
dintre jertfa Crucii, Cina de Tainã ºi jertfa Euharisticã. Dacã în economia sacra-
mentalã a Bisericii elementele pâinii ºi vinului, ale apei ºi uleiului, ale

 Cf. 1 In 2,2; 4,10.34

 Cf. SIM EON AL TESALONICULUI, Tâlcuire despre dumnezeiescul lãcaº: PG 155, 737.35

 IOAN GURÃ  DE AUR, De proditione Iudae, homilia 1, 6: PG 49, 380; cf. IDEM , In36

Matthaeum homilia, 82, 5: PG 58, 744; PAUL PP. VI., Litterae encyclicae Mysterium fidei:

EnchVat 2, 428. Se poate vedea ºi mãrturia sfântului AM BROZIU DE M ILANO, Des Sacrements:

SChr 25 bis, 108-112. Cf. Eduard FERENÞ, Euharistia..., 94-95 ºi 291-292.

 Cf. ISIDOR DE SEVILLA, Etymologiae, VI, 19, 40-41: PL 82, 255.37

 Cf. MR, nr. 90, 451; nr. 110, 461; nr. 103, 457; nr. 119, 468. Cf. Eduard FERENÞ, Euha-38

ristia..., 283-285; 330; 337-339.
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impunerii mâinilor ºi ale promisiunii sponsale devin purtãtoare ale Prezenþei
lui Cristos ºi ale lucrãrii sale mântuitoare, aceasta se datoreazã în mod radical
puterii sfinþitoare a Duhului Sfânt care transformã tot ceea ce atinge, desãvâr-
ºind în noi lucrarea lui Cristos .39

Au rãmas celebre cuvintele sfântului Ambroziu adresate neofiþilor:

De aceea þi s-a spus sã nu crezi numai în ceea ce vezi, ca nu cumva sã spui ºi
tu: acesta este marele mister pe care ochiul nu l-a vãzut, urechea nu l-a auzit
ºi nici la inima omului nu s-a urcat? Eu vãd aici apa pe care o vedem în
fiecare zi: ea mã poate purifica din moment ce deseori m-am scufundat în ea
fãrã nici un rezultat? Înþelegi acum cã apa nu purificã fãrã Duhul Sfânt?40

În sacramente nu trebuie sã cãutãm cursul natural al lucrurilor, al elemen-
telor, deoarece harul depãºeºte firea. Pentru a ne face sã înþelegem cã Taina
Tainelor, Sfânta Euharistie, nu poate fi cunoscutã cu mintea fireascã ºi nici cu
cele mai noi ºi performante tehnici, acelaºi episcop ne spune ºi nouã:

De ce cauþi ordinea firii în Trupul lui Cristos, când Domnul Isus s-a nãscut
în afara cursului naturii? Aºadar este adevãrata carne a lui Cristos, carnea
care a fost rãstignitã, care a fost îngropatã, ea este cu adevãrat sacrament (...)
Sed nullus hic naturae ordo ubi excellentia gratiae .41

Euharistia, aºadar, asemenea Întrupãrii Cuvântului din Fecioarã, asemenea
apei regeneratoare de la Botez este lucrarea Duhului Sfânt.

c) Lucrarea Duhului Sfânt, în al treilea rând, continuã în cei care s-au împãr-
tãºit sacramental, deoarece el coboarã nu numai asupra „acestor daruri pe care
le oferim”, dar ºi asupra noastrã, asupra celebrantului ºi asupra „adunãrii euha-
ristice”, asupra credincioºilor adunaþi în bisericã. Acest moment este exprimat
de epicleza de comuniune, prin care implorãm plinãtatea harului Duhului Sfânt.
Ne rugãm ca el, care a transformat împreunã cu Logosul întrupat elementele
pâinii ºi vinului în Trupul ºi Sângele lui Cristos, sã ne transforme ºi pe noi în
unitatea desãvârºitã a Trupului Domnului, în „comuniunea sfinþilor”.

Sfântul Toma de Aquino, vorbind despre sacramentul Euharistiei, dupã ce
spune cã Eucharistia vero est quasi consummatio spiritalis vitae, et omnium

 Cf. CIRIL DE ALEXANDRIA, Catecheses mystagogicae, V, 7: PG 33, 1115; trad. italianã39

de Eliseo BARBISAN , Le Catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, Paoline, Alba 1977 , 448.2

 AM BROZIU DE M ILANO , Des Sacrements: SChr 25 bis, 165.40

 AM BROZIU DE M ILANO , De Mysteriis, IX, 52-53; IX, 59: SChr 25bis, 187-188; 193.41
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sacramentorum finis (Euharistia este încununarea vieþii spirituale ºi þinta tutu-
ror celorlalte taine), adaugã aceste cuvinte:

Între alimentul material ºi cel spiritual existã aceastã diferenþã: alimentul ma-
terial este asimilat (este transformat) în substanþa celui care îl consumã (...)
Alimentul spiritual, dimpotrivã, transformã omul în el însuºi: sed alimentum
spiritale convertit hominem in seipsum, dupã cuvintele sfântului Augustin
(Confesiuni 1, 7., c. 10): Nec tu me mutabis in te, sicut cibum carnis tuae: sed
tu mutaberis in me (nu mã vei muta pe mine în tine, ca hranã a trupului tãu,
ci tu vei fi mutat în mine) .42

Domnul din Euharistie lucreazã, aºadar, împreunã cu Duhul Sfânt ºi în ini-
mile credincioºilor. Omenitatea slãvitã a Cuvântului întrupat prezentã ºi de-
viaþã-fãcãtoare în Euharistie este izvorul preacurat al râurilor de apã vie, al
limfei dumnezeieºti, care începe sã circule în fiinþa celor care s-au împãrtãºit.
Datoritã sacrificiului lui Cristos la care participã cei care-l primesc pe Domnul
real ºi substanþial, împãrtãºindu-se din acest Sânge consacrat ºi vãrsat sub im-
boldul Spiritului etern, Duhul Sfânt va þâºni ºi se va rãspândi în fiinþa celor care
s-au împãrtãºit sacramental, pentru a-i sfinþi în adevãr, adicã efectiv ºi real .43

Primind Preasfântul Sacrament al Altarului, primim ºi pârga incoruptibilitãþii,
confirmarea credinþei noastre ºi scara înãlþãrii noastre spre Dumnezeu . Duhul44

este Cel care ne dãruieºte Viaþa, Cel care ne împarte din bogãþia vieþii sale, Cel
care este izvorul sfinþeniei noastre, Lumina inteligentã care ne conduce la cu-
noaºterea Treimii Preasfinte prin însãºi binefacerile ce ni le face. Lucrãrile sale
sunt multiple ºi de-o valoare negrãitã, toate având ca scop revelarea tainei lui
Cristos ºi participarea noastrã la ea. În lumina lui vedem Lumina, adicã în ilu-
minarea sa vom vedea adevãrata luminã care lumineazã pe orice om. Aceastã
iluminare a fiinþei noastre de cãtre Duhul Sfânt este o intensificare a îndumne-
zeirii începute la Botez. Un început nespus de sfinþitor. Dacã pârga Duhului
Sfânt este atât de bogatã, ce va fi atunci plinãtatea Întregului ? Sã nu uitãm cã45

Duhul Sfânt pe care ni-l dãruieºte Domnul prin Dumnezeiasca Euharistie este
sfânt ºi sfinþitor, e Cel care are în el însuºi sfinþenia, Cel care o are din fire ºi

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3.42

 Cf. In 17,19; 2Cor 1,21.43

 Cf. IRINEU DE LYON , Adversus haereses, III, 24, 1-2: SChr 211, 471-475; Eduard FERENÞ,44

Pneumatologia. Duhul Sfânt, Domnul ºi de-viaþã-Fãcãtorul, ARCB, Bucureºti 1999, 290º.u.

 Toatã lucrarea sfinþitoare a Duhului Sfânt în noi se poate vedea în Eduard FERENÞ, Pneu-45

matologia..., 377-388.
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în mod substanþial, ceea ce face ca sã ne sfinþeascã nu în calitate de slujitor, ci
prin el însuºi. Prin ea ne poartã la Treime, cãci izvorul ei, impulsul, îi revine
Tatãlui, lucrarea sau execuþia îi revine Fiului, iar Duhului desãvârºirea .46

Din cele spuse reiese, aºadar, cã celebrarea Memorialului Paºtelui este locul
unde se desfãºoarã cu maximum de realism ºi de intensitate lucrarea tainicã a
Duhului Sfânt în Bisericã. Prin Pâinea ºi Vinul euharistizate omul este trans-
format nu numai în sufletul sãu, dar ºi în trupul sãu: viaþa cea nouã a Celui
înviat îl pãtrunde pânã ºi în trupul sãu muritor, întipãrind deja în el semnele
învierii.

Cu toate acestea, deºi lucrarea Duhului Sfânt în noi ajunge la maximum de
intensitate în momentul în care ne împãrtãºim cu Trupul ºi Sângele Domnului,
el nu-l înlocuieºte niciodatã pe Isus Cristos în Euharistie. Niciodatã opera pas-
calã nu trece pe planul al doilea, ca ºi cum ea n-ar fi decât condiþia care i-ar fi
îngãduit Duhului sã lucreze de acum încolo. Ea rãmâne totdeauna în plin centru
al economiei vieþii celei noi. Numai în interiorul acesteia se desfãºoarã atotpu-
ternicia harului Duhului Sfânt.

d) În sfârºit, Euharistia mai are un profund raport cu Duhul Sfânt: ea nu este
doar o manifestare proprie a prezenþei Duhului Sfânt activ în Bisericã, ci ni-l
ºi dãruieºte. Ceea ce teologia occidentalã numeºte res sacramenti, realitatea
nevãzutã a tainei, este efectul propriu al sfintelor sacramente, adicã tocmai
darul Duhului Sfânt, Darul escatologic prin excelenþã. Din acest punct de ve-
dere, Sfânta Liturghie nu este numai o lucrare a Domnului în Duhul Sfânt, ci
ºi o Rusalie permanentã. Din ea iese pururi izvorul apei vii suitoare spre viaþa
veºnicã. Din Trupul slãvit al Domnului, adevãratul templu al lui Dumnezeu, iz-
vorãºte apa vieþii .47

Epicleza sacramentalã nu priveºte numai actualizarea în Bisericã a eveni-
mentului pascal al mântuirii, ci ºi venirea Duhului Sfânt în credincioºi. Prefa-
cerea darurilor se efectueazã în vederea sfinþirii ºi îndumnezeirii credincioºilor,
lucrare proprie Duhului Sfânt. El intervine în însãºi fiinþa noastrã, ceea ce face
ca sã ne putem adresa lui Dumnezeu, numindu-l cu îndrãznealã de fii Tatã,
„Abbà” . Sãlãºluindu-se în fiinþa noastrã, interiorizeazã în noi opera lui48

Cristos. Dupã cum în Treimea teologicã sau imanentã Duhul Sfânt este nexus

 Cf. Eduard FERENÞ, Antropologia creºtinã. Despre har, Presa Bunã, Iaºi 1997, 277-285.46

 Cf. In 4,18; Ap 22,17. Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM , Instructio Eucharisticum mys-47

terium (=EM), 38: EnchVat 2, 1338; VASILE CEL MARE, De Spiritu Sancto, 27, 66: SChr 17bis,

487.

 Rom  8,14-17; Gal 4,4-7.48
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amoris, legãtura caritãþii, tot astfel prin Taina Euharistiei cu care ne-am împãr-
tãºit, înfãptuieºte comuniunea noastrã cu Tatãl ºi cu Fiul, întemeind astfel ºi
communio sanctorum, comuniunea sfinþilor .49

4. Euharistia este ºi Taina Bisericii

Euharistia nu este numai Taina Preasfintei Treimi, ci ºi Taina Bisericii. Cris-
tos Domnul a instituit sacrificiul euharistic al Trupului ºi Sângelui sãu ºi l-a
încredinþat ca memorial al patimii ºi al învierii sale Bisericii, Mireasa sa prea-
iubitã, spre a-l celebra .50

Celebrarea Liturghiei ca lucrare comunã a Tatãlui, a lui Cristos ºi a Duhului
Sfânt, ca ºi a Poporului lui Dumnezeu constituit ierarhic reprezintã centrul
vieþii creºtine în Bisericã. În ea se gãseºte culmea acþiunii cu care Dumnezeu
sfinþeºte lumea în Cristos ºi a cultului pe care oamenii îl dau Preasfintei Treimi.
Însuºi sacrificiul euharistic este izvorul ºi culmea întregului cult al Bisericii ºi
al întregii vieþi creºtine. La acest sacrificiu de mulþumire, de ispãºire, de rugã-
ciune de cerere ºi de laudã credincioºii participã mai deplin, când nu numai cã
oferã Tatãlui din toatã inima, în unire cu preotul, Jertfa Preasfântã ºi, în ea, pe
ei înºiºi, dar ºi primesc Victima însãºi în sacrament .51

Toþi creºtinii sunt îndemnaþi sã venereze acest Preasfânt Sacrament, aducând
astfel cultul de latrie, de adorare, datorat exclusiv lui Dumnezeu. Acest Prea-
sfânt Sacrament nu trebuie sã fie mai puþin adorat, pentru motivul cã a fost
instituit de Cristos Domnul pentru a fi primit, deoarece în Sacramentul care
este pãstrat în tabernacol dupã celebrarea Sfintei Liturghii este prezent substan-
þial Domnul însuºi, datoritã acelei prefaceri a pâinii ºi a vinului care, conform
învãþãturii conciliului Tridentin se numeºte în mod nespus de just transsub-
stanþiere. E necesar sã considerãm misterul euharistic în ansamblul sãu, atât în
actul celebrãrii Sfintei Liturghii cât ºi în cultul sfintelor Specii, care sunt pãs-
trate dupã celebrarea Liturghiei pentru a extinde harul sacrificiului .52

Dumnezeiasca Euharistie, ca Tainã a credinþei ºi Tainã a Bisericii este mai
presus de minte. De aceea modul nostru de a gândi despre Euharistie trebuie sã

 Cf. Jean Marie R. TILLARD , OP., „L’Eucharistie et le Saint-Esprit”, NRT 4 (1968) 363-49

387.

 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN , Constitutio de sacra liturgia, Sacrosanctum50

concilium  (4.XII.1963) (= SC), 47: EncVat 1, 83.

 Cf. EM , 3, e: EnchVat 2, 1300.51

 EM , 3, f: EnchVat 2, 1302.52
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se acorde cu Euharistia ºi cu învãþãtura Bisericii despre ea. Unitatea credinþei
este precondiþia esenþialã pentru împãrtãºania euharisticã. Ea este formal ºi co-
munitar exprimatã în recitarea Simbolului care, asemenea Euharistiei, ne con-
duce spre viitor, spre eschata, spre realitãþile împlinirii vieþii noastre umane ºi
creºtine. Euharistia anticipã apartenenþa oamenilor ºi a fãpturilor la Ierusalimul
ceresc. Ea ne dezvãluie astfel deplin natura sa escatologicã. Liturgia euharisticã
este cerul pe pãmânt. În ea, Cuvântul care ºi-a asumat carnea pãtrunde materia
cu o potenþialitate salvificã: acolo creaþia comunicã fiecãruia în parte puterea
pe care i-a conferit-o Cristos. Materia însãºi devine teoforicã .53

Învãþãtura Bisericii despre Euharistie ne este deja cunoscutã din cele spuse
anterior. Voiesc totuºi sã subliniez din nou un principiu dogmatic fundamental,
acela care se referã la miniºtrii sfintei Euharistii. Referindu-se la acest aspect,
dupã ce enunþã punctele fundamentale dogmatice despre aceastã Tainã a Tai-
nelor, Congregaþia Riturilor spune urmãtoarele în Instrucþia Eucharisticum
mysterium:

Celebrarea euharisticã sãvârºitã în timpul Liturghiei este nu numai lucrare a
lui Cristos, dar ºi a Bisericii. În ea, de fapt, Cristos, perpetuând de-a lungul
veacurilor în mod nesângeros sacrificiul sãvârºit pe cruce, prin intermediul
slujirii preoþilor, se oferã Tatãlui pentru mântuirea lumii. Biserica, mireasa
ºi slujitoarea lui Cristos, împlinind cu el oficiul de preot ºi hostie, îl oferã
Tatãlui ºi împreunã se oferã întreagã cu el: eum Patri offert et simul seipsam
totam offert cum eo.
Astfel, Biserica, mai ales în Marea Rugãciune Euharisticã, împreunã cu
Cristos, mulþumeºte Tatãlui, în Duhul Sfânt, pentru toate bunurile pe care în
creaþie ºi, în mod deosebit, în misterul pascal le dãruieºte oamenilor,
implorându-l sã vie împãrãþia sa.
De aceea nici o Liturghie, ca de altfel nici un act liturgic, nu este acþiune pur
privatã, ci celebrare a Bisericii, întrucât este societate constituitã din diferite
ordine ºi funcþii, în care fiecare acþioneazã conform propriului ordin ºi pro-
priilor oficii .54

În aceste rânduri dense ºi bogate în teologie întâlnim atât dimensiunea
cosmicã cât ºi cea escatologicã a Sfintei Liturghii celebrate de Bisericã. În
aceasta, Instrucþia despre Misterul Euharistic deosebeºte diferite „ordine” ºi

 Cf. IOAN PAUL PP. II, Epistula apostolica Orientale lumen (2.V.1995), 10-11: EnchVat 14,53

2583-2587.

 EM , 3, c-d: EnchVat 2, 1298-1299. Cf. IOAN PAUL PP. II, Adhortatio apostolica post-54
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„stãri” ecleziale. În Bisericã, existã din instituþie divinã ministerele structurale
sau slujirile ecleziale, treptele de slujire care provin din hirotonie. Aceste trepte
ierarhice distincte sunt: episcopatul, prezbiteratul ºi diaconatul, ministere
existenþial unite cu o comunitate localã. În Bisericã, nu existã slujiri în absolut,
independente de „adunarea în Bisericã”. Aceste ministere structurale conþin o
alteritate relaþionalã, o interdependenþã de slujiri ecleziale.

Din aceste trei ministere, numai episcopatul ºi prezbiteratul au primit pu-
terea de a celebra Sfânta Liturghie. Dar ºi din acest punct de vedere trebuie sã
reþinem cã: 

Sfânta Euharistie este o lucrare sfântã ºi sacrã, deoarece în ea este continuu
prezent ºi lucreazã Cristos, „sfântul lui Dumnezeu”, uns de Duhul Sfânt, con-
sacrat de Tatãl, pentru a-ºi da viaþa ºi pentru a ºi-o relua, fiind Arhiereul Noii
Alianþe. Este el, de fapt, Cel care, reprezentat fiind de preot, îºi face intrarea
în sanctuar ºi vesteºte evanghelia sa. El este „Cel ce oferã ºi Cel oferit, con-
sacratorul ºi consacratul”. Lucrare sfântã ºi sacrã, deoarece constã din sacrele
specii, care sunt „sfintele sfinþilor”, adicã din „realitãþile sfinte – Cristos Cel
sfânt –, date sfinþilor”, dupã cum cântã toate liturgiile din Orient în momentul
în care se înalþã pâinea euharisticã pentru a invita credincioºii la Cina Dom-
nului .55

Preotul oferã preasfânta jertfã „în persoana lui Cristos”, dar subiectul prin-
cipal al acestui sacrificiu este numai Cristos. El ºi numai el este victima de is-
pãºire a pãcatelor noastre. În Euharistie, cel care oferã ºi care este oferit,
adevãratul celebrant, este Cristos, mai exact Cristos înviat, aºa precum va veni
în slava sa în ultima zi, iar cei care celebreazã liturgia nu sunt decât icoane ale
lui Cristos escatologic, ceea ce face ca onoarea datã „icoanei” sã treacã la Cel
care este reprezentat, la Prototip . Dar între treptele de slujire liturgicã epis-56

copul „trebuie considerat ca marele preot al turmei sale, de la care provine ºi
depinde în mod real viaþa credincioºilor sãi în Cristos” .57

În Biserica localã, episcopul este cel care prezideazã celebrarea Euharistiei,
chiar ºi atunci când preoþii îl înlocuiesc în comunitãþile parohiale:

De aceea toþi trebuie sã dea cea mai mare importanþã vieþii liturgice a
diecezei, ce se desfãºoarã în jurul episcopului, mai ales în biserica sa cate-
dralã: toþi trebuie sã fie convinºi cã manifestarea principalã a Bisericii este
participarea deplinã ºi activã a întregului popor sfânt al lui Dumnezeu la ace-

 IOAN PAUL PP. II, Epistula Dominicae cenae (24.II.1980), 8: EnchVat 7, 184.55

 Cf. VASILE CEL MARE, De Spiritu Sancto, 18, 45: SChr 17bis, 406-407; DS 601.56

 SC, 41: EnchVat 1, 72.57



64 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

leaºi celebrãri liturgice, mai ales la aceeaºi Euharistie, într-o singurã rugã-
ciune, la acelaºi altar la care prezideazã episcopul înconjurat de prezbiteriul
sãu ºi de ceilalþi miniºtri .58

Deoarece, în Biserica sa, episcopul nu poate sã prezideze personal, totdea-
una ºi pretutindeni, întreaga sa turmã, el numeºte un pãstor anume, un preot
paroh sau vicar, care sã-i þinã locul în comunitãþile parohiale. Viaþa liturgicã a
parohiei se va desfãºura, aºadar, în comuniune cu episcopul pe care preoþii li-
turghisitori îl vor pomeni la Sfânta Liturghie. Pot exista membri ai Bisericii
mai sfinþi decât Episcopul, cu toate acestea nu sunt pomeniþi în primul loc,
deoarece trupul Bisericii locale are numai un cap, un pãstor: episcopul. Cei vii
se mântuiesc numai uniþi cu propriul episcop, în afara lui neavând relaþie cu
Trupul lui Cristos, oferit „pentru viaþa veºnicã”. Cine nu comemoreazã epis-
copul propriu în acest moment al Euharistiei se ºterge pe sine din catalogul
celor vii. Din acelaºi motiv, o Euharistie care nu este celebratã în numele epis-
copului local este fãrã semnificaþie salvificã pentru cei ce-o celebreazã. În
calitate de colaboratori ai episcopului, preoþii vor trãi în comuniune cu el în
mod deosebit în viaþa liturgicã .59

Dar în afara ministerelor structurale stabilite în Bisericã prin hirotonie, mai
existã ºi stãrile ecleziale, anumite „ordine” bisericeºti, care revin laicilor prin
iniþierea creºtinã. Ordo este legat de ordinatio, fiind o realã consacrare sãvâr-
ºitã de Duhul Sfânt prin intermediul celor trei Taine ale iniþierii creºtine, Bote-
zul, Mirul ºi Euharistia. Aceste Taine creeazã anumite stãri ecleziale sau
ordine, cãrora le corespund daruri ºi slujiri specifice. Sã nu uitãm cã Botezul
însuºi este o ordinatio, o consacrare, o hirotonie, prin aceea cã include o impu-
nere a mâinilor cu invocarea Duhului Sfânt ºi încorporarea celui botezat la un
ordo, la o „ordine” sau stare eclezialã determinatã. Botezul ºi Mirul sunt „ordi-
naþiunea” laicilor, deoarece „laicul” nu este „nehirotonitul”, dupã cum se spune
de obicei, ci acela care prin Botez ºi Confirmaþiune este un membru normal al
Sinaxei Euharistice, cu toate drepturile ºi obligaþiile care decurg din aceasta.
Aceste douã Taine erau unite cu Euharistia în Biserica primarã, aºa încât nu pu-
teau fi concepute separate de ea, ca de altfel nici ordinaþiunile.

 SC, 41: EnchVat 1, 73.58

 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre oficiul pastoral al episcopilor în59
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Dio, 60. Cf. Alexandre SCHM EM ANN , Euharistia. Taina Împãrãþiei, Anastasia, Bucureºti 1993,

99-104.



65EUHARISTIA, TAINA PREASFINTEI TREIMI ªI A BISERICII

Laicii, aºadar, aparþin propriului lor rang – taxis –, în Bisericã. Fiecare bo-
tezat dobândeºte în Bisericã o fiinþã de comuniune ºi, prin urmare, de adevãratã
viaþã. Participarea ºi aplicarea existenþei lui Cristos la propria existenþã indivi-
dualã devine, astfel, tot una cu realizarea comunitãþii Bisericii locale. E ceea
ce ne învaþã Conciliul al II-lea din Vatican:

Cristos Domnul, Arhiereu luat din mijlocul oamenilor, a fãcut din noul popor
o împãrãþie de preoþi pentru Dumnezeu, Tatãl sãu. De fapt, botezaþii, prin
noua naºtere ºi ungerea Duhului Sfânt sunt consacraþi pentru a forma o
locuinþã spiritualã ºi o preoþie sfântã, pentru a oferi, prin toatã activitatea lor
de creºtini, jertfe spirituale... ºi stãruind în rugãciune ºi lãudându-l împreunã
pe Dumnezeu, sã se ofere pe ei înºiºi drept jertfã vie, sfântã, plãcutã lui Dum-
nezeu, sã dea mãrturie despre Cristos pretutindeni, iar celor ce le-o cer, sã le
dea seamã de speranþa vieþii veºnice aflatã în ei.
Preoþia comunã a credincioºilor ºi preoþia ministerialã sau ierarhicã, deºi se
deosebesc esenþial ºi nu numai în grad, sunt cu toate acestea orânduite una
spre cealaltã, deoarece atât una cât ºi cealaltã, fiecare în modul sãu propriu
participã la unica preoþie a lui Cristos. Preotul ministerial (hirotonit), prin
puterea sacrã cu care este învestit, formeazã ºi conduce poporul sacerdotal,
celebreazã jertfa euharisticã în persoana lui Cristos ºi o oferã lui Dumnezeu
în numele întregului popor; iar credincioºii, în puterea preoþiei lor regale,
participã la Jertfa euharisticã ºi îºi exercitã preoþia prin primirea sacra-
mentelor, prin rugãciune ºi mulþumire, prin mãrturia unei vieþi sfinte, prin
abnegaþie ºi caritate activã .60

Ambele preoþii, ministerialã ºi botezialã, sunt reale participãri la Preoþia lui
Cristos. El este cel care a oferit în el însuºi tot ceea ce ºtia cã este necesar
pentru înfãptuirea rãscumpãrãrii noastre, el care este în acelaºi timp preot,
sacrificiu, Dumnezeu ºi templu. Este Preotul Preaînalt al Alianþei Noi prin
intermediul cãruia am fost reconciliaþi; Victima care ne reconciliazã; Dumne-
zeu cu care am fost împãcaþi; templu în care am fost reconciliaþi. Cu toate
acestea, ca preot, sacrificiu ºi templu era om. Ca Dumnezeu nu era o singurã
Persoanã, deoarece Cuvântul sãvârºea lucrarea rãscumpãrãrii noastre în afarã,
în economie, împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt. Lui, în timpul Bisericii,

 LG , 10: EnchVat 1, 311-312. Cf. Eduard FERENÞ, Misterul Bisericii în lumina Conci-60
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împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt cu care este un singur Dumnezeu, Sfânta
Bisericã nu înceteazã sã-i ofere în orice parte a globului sacrificiul Pâinii ºi al
Vinului cu credinþã ºi iubire.

În acest sacrificiu al Trupului ºi al Sângelui lui Cristos constã toatã Euharis-
tia noastrã, toatã mulþumirea, lauda ºi ruga pe care o înãlþãm spre Tatãl, în Du-
hul Sfânt.

Ce raport au credincioºii cu acest unic Sacrificiu al Noii Alianþe? ªi ei îl
oferã Tatãlui ºi Fiului ºi Duhului Sfânt, unicului Dumnezeu Treime, asociaþi
fiind de preotul celebrant la celebrarea Euharistiei. Ca sã poatã oferi ºi ei Ta-
tãlui acest cult unic al lui Cristos au fost inseraþi prin Botez în misterul lui
Cristos. Încorporarea lor la Trupul lui Cristos s-a realizat prin ungerea lor fiin-
þialã ºi spiritualã de cãtre Duhul Sfânt. Tocmai aceastã ungere sau consacrare
i-a fãcut apþi sã ofere Tatãlui însuºi cultul lui Cristos potrivit capacitãþii lor spe-
cifice sacramentale. Aceastã ungere duhovniceascã „îi adunã în Bisericã”, îi
formeazã ºi-i face Popor ºi Comunitate sacerdotalã. Datoritã ei, preotul hiro-
tonit, a cãrui preoþie botezialã a fost desãvârºitã de o altã Tainã pe care nu o are
credinciosul numai botezat ºi miruit, îi asociazã Jertfei Euharistice. „Celebrarea
liturgicã, de fapt, nu este o acþiune sacrã rezervatã doar clerului, dar aparþine
întregii adunãri” .61

În virtutea acestei inserãri reale în misterul lui Cristos ºi a acestei asocieri
sacramentale înfãptuitã de cel care are ºi Preoþia ministerialã:

Toate faptele, rugãciunile ºi iniþiativele apostolice, viaþa conjugalã ºi fami-
lialã, munca lor cotidianã, relaxãrile spirituale ºi trupeºti, dacã sunt sãvârºite
în Duhul Sfânt, chiar ºi neplãcerile vieþii dacã sunt suportate cu rãbdare,
devin sacrificii spirituale plãcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos, care, în ce-
lebrarea Euharistiei, sunt oferite cu pietate Tatãlui împreunã cu Jertfa Tru-
pului Domnului. Astfel ºi laicii, acþionând pretutindeni cu sfinþenie ca ado-
ratori, îi consacrã lui Dumnezeu lumea însãºi .62

Dintre toate Tainele, Euharistia este aceea care poartã la plinãtate iniþierea
creºtinã, conferind exerciþiului preoþiei comune acea formã sacramentalã ºi
eclezialã care-o leagã de Preoþia ministerialã structuralã. Astfel, ºi în viaþa celui

 IOAN PAUL PP. II, Adhoratio apostolica post-synodalis Christifideles laici (30.XII.1988):61
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botezat ºi miruit cultul euharistic devine centrul ºi scopul întregii vieþi sacra-mentale.

Concluzie

Sfânta Euharistie este, aºadar, icoana Împãrãþiei lui Dumnezeu, Taina în care
se desfãºoarã recapitularea creaþiei ºi a omenirii conform planului voit de Tatãl,
executat de Fiul ºi desãvârºit de Duhul Sfânt.

Ea a fost instituitã de Isus la Cina de Tainã pentru a perpetua Prezenþa sa
mântuitoare printre noi pânã la sfârºitul veacurilor, dar mai ales pentru a per-
manentiza comuniunea noastrã cu el. Ca Tainã a Tainelor, la Dumnezeiasca
Euharistie nu putem participa decât prin credinþã. Numai prin credinþa în cu-
vântul sãu avem acces la realitatea Prezenþei sale mântuitoare.

Euharistia, ca de altfel ºi celelalte Taine, se realizeazã în Bisericã, înainte de
toate, prin cuvintele sãvârºitoare ºi sfinþitoare ale lui Isus Cristos ºi prin lucra-
rea simultanã a Duhului Sfânt, iar în al doilea rând, prin intermediul unor
elemente smerite, cum sunt apa, uleiul, pâinea, vinul, impunerea mâinilor etc.
Cine se opreºte la aparenþele acestor semne sacre nu constatã nimic extra-
ordinar în ele. Privirea trupeascã, chiar când este ajutatã de microscop ori de
cele mai noi experienþe cu carbon, ca ºi cea a sufletului omenesc nu descoperã
sub vãlul acestor chipuri realitãþile cereºti conþinute în ele. Omul trupesc –
homo carnalis –, lipsit de harul Duhului Sfânt, priveºte elementele numai din
exterior. Neþinând cont de Subiectul divin care lucreazã în ºi prin ele pentru a
sãvârºi o nouã fiinþã sacramentalã, în cazul Botezului, de exemplu, nu vede
decât apa obiºnuitã vãrsatã peste trupul celui botezat; în cazul Mirungerii per-
cepe doar uleiul care se prelinge pe fruntea ori pe mâinile celui miruit, iar în
cazul Euharistiei vede doar culoarea pâinii ºi a vinului, forma ºi eventual gustul
lor plãcut. Ceea ce vãd ochii trupeºti ºi cei ai minþii, chiar ºi atunci când sunt
ajutaþi de cele mai performante aparate, nu e totul. Realitatea tainicã, cereascã,
a Sfintelor Sacramente nu se percepe cu aceste unitãþi de mãsurã, ci cu puterea
Domnului ºi a Duhului Sfânt. Numai prin credinþã, numai cu ochii spirituali ai
Duhului putem pãtrunde dincolo de înveliºul smerit al semnelor. Motivaþia cre-
dinþei noastre în Prezenþa realã ºi substanþialã a Domnului în Dumnezeiasca
Euharistie este veracitatea Celui nemincinos care ne spune: „Acesta este Trupul
meu, acesta este Sângele meu”. Tocmai de aceea Tainele sunt – sacramenta
fidei –, sacramentele credinþei, deoarece ceea ce conþin ºi transmit este ascuns
ochilor omeneºti, dar vãdit ochilor credinþei. Numai ochii cereºti ai Duhului
adevãrului vãd sarcina lor salvificã ºi mãreþia lor mai presus de fire.



68 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

Tainele Bisericii, ca realitãþi cereºti mai presus de fire, ne obligã sã nu cãu-
tãm cursul normal al firii în ele, dupã cum nu-l cãutãm nici în naºterea Auto-
rului lor din Fecioarã. Atât aceasta cât ºi celelalte sunt lucrãri ale Duhului Sfânt
ºi ale Fiului care ni se dãruieºte prin ele pentru a ne conduce la Tatãl.

Toatã aceastã recapitulare sacramentalã a zidirii ºi a noastrã are loc în Bise-
ricã. Ei i-au fost încredinþate Tainele credinþei pentru a le celebra dupã voinþa
Treimii mântuitoare. Cine ar îndrãzni sã le celebreze fãrã Bisericã sau n-ar þine
cont de învãþãtura ºi riturile ei, acela se ºterge din cartea vieþii, iar actele sale
n-ar avea nici o valoare salvificã. În afara Bisericii lui Cristos nu existã mân-
tuire, pentru cã unde lipseºte ea lipseºte Duhul Sfânt ºi orice har.

Riassunto

La presente Relatio – L’Eucaristia, mistero della Santissima Trinità e della
Chiesa – sviluppa un tema teologico fondamentale per la vita cristiana dei
fedeli.
La Divina Eucaristia, mentre viene collocata nella economia della salvezza,
è riconosciuta come Sacramento dei Sacramenti, come icona del Regno, degli
eschata. In essa si ricapitola la creazione e l’umanità intera secondo il piano
salvifico voluto dal Padre sin dall’eternità, realizzato nella pienezza dei
tempi dal Figlio e compiuto dallo Spirito Santo nel tempo della Chiesa.
Essa è stata istituita da Cristo nella Cena pasquale per perpetuare la sua
Presenza e la sua opera redentrice in mezzo a noi fino alla fine dei secoli, ed
innanzitutto per la permanentizzazione della nostra comunione con Lui.
Essendo il Mistero dei Misteri, alla Divina Eucaristia non si può partecipare
che attraverso la fede. Soltanto in virtù della fede nella sua parola si può
accedere alla realtà della sua Presenza salvatrice e santificatrice.
L’Eucaristia, come anche gli altri sacramenti, viene celebrata dalla Chiesa
mediante le parole efficatrici e santificatrici di Cristo, mediante l’azione
simultanea dello Spirito Santo ed attraverso gli elementi della creazione.
Colui che si ferma soltanto alle apparenze di questi segni sacri non scopre
le realtà spirituali contenute nei segni. Il suo sguardo, anche se viene
rafforzato dai più sottili apparecchi, non vedrà mai le realtà celesti
contenute nei segni sacramentali. L’uomo carnale, cioè colui che non ne ha
la grazia dello Spirito Santo, scopre soltanto le apparenze. Ciò che vedono
gli occhi del corpo ed anche ciò che vedono gli occhi della nostra mente non
è tutto. La realtà celeste dei Sacramenti non si percepisce con queste unità
di misura, ma soltanto con la grazia dello Spirito Santo. Soltanto attraverso
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la fede, con gli occhi spirituali del Paraclito si può scoprire e partecipare
alla res sacramenti, cioè al dono escatologico dello Spirito.
Questa ricapitolazione sacramentale di tutte le cose in Cristo si attualizza
nella Chiesa, poichè a questa sono state affidate – sacramenta fidei – per
celebrarle, le realtà della fede. Colui che vorrebbe celebrarle senza la
Chiesa o senza tener conto del suo magistero e dei suoi riti sacri, si amputa
se stesso dal libro della vita. Un’Eucaristia che non venga celebrata nel
nome del Vescovo locale è senza significato salvifico per quanti la celebrano.
Fuori della Chiesa di Cristos non c’è salvezza, poichè dove manca essa,
manca lo Spirito Santo ed ogni grazia.



EUHARISTIA BISERICII 
ªI CONªTIINÞA EUHARISTICÃ A CREªTINILOR

Conf. dr. pr. Gheorghe Popa
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Este un fapt evident cã procesul de secularizare, specific lumii moderne ºi

postmoderne, a influenþat profund sensibilitatea, vocaþia ºi conºtiinþa noastrã

euharisticã. Aºa cum remarca un teolog contemporan, noi ne adunãm în bise-

ricã nu cu conºtiinþa cã formãm o comunitate euharisticã, adicã o comunitate

care aduce mulþumire, împreunã cu Hristos, lui Dumnezeu-Tatãl prin harul Du-

hului Sfânt. Dimpotrivã, ne adunãm în bisericã pentru „a ne ruga în mod izolat

ºi paralel cu ceilalþi credincioºi, poate mai singuri decât pe stadion sau la ci-

nema” .1

Aceastã tentaþie de a ne asuma în mod individualist viaþa noastrã creºtinã,

tentaþie care nu ocoleºte nici spaþiul nostru teologic, constituie motivul pre-

zentei comunicãri intitulatã: Euharistia Bisericii ºi conºtiinþa euharisticã a

creºtinilor.

Pentru a nu depãºi timpul afectat unei asemenea prezentãri în cadrul unui

colocviu, mi-am structurat desfãºurarea de gând în urmãtoarele puncte princi-

pale:

Relaþia dintre Euharistie ºi Bisericã;

Prezenþa euharisticã a lui Hristos în Bisericã ºi conºtiinþa euharisticã a creº-

tinilor;

Conºtiinþa euharisticã a creºtinilor în orizontul contradicþiilor istorice.

1. Relaþia dintre Euharistie ºi Bisericã

Pentru a înþelege corect relaþia dintre Euharistie ºi Bisericã, cred cã este ne-

cesar sã depãºim vocabularul scolastic al teologiei ºi sã ne apropiem de limba-

jul simbolic al Sfintei Scripturi. 

 Christos YANNARAS, La liberté du monde, Labor et Fides, Genève 1982, 205.1
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1.1.  Instituirea Sfintei Euharistii

Sfânta Scripturã sau, mai precis, Sfintele Evanghelii ne aratã cã Mântuitorul
Iisus Hristos a instituit Euharistia ca Tainã în vederea constituirii Bisericii. Mo-
mentul instituirii acestei Taine a fost Cina cea de Tainã când Mântuitorul
„luând paharul, mulþumind, a zis: «Luaþi acesta ºi împãrþiþi-l între voi» (…) ºi
luând pâinea, mulþumind, a frânt ºi le-a dat lor zicând: «Acesta este trupul meu
care se dã pentru voi; aceasta sã faceþi spre pomenirea mea»” (Lc 22,17-19).

Aºadar în momentul Cinei celei de Tainã, Mântuitorul Iisus Hristos îºi ma-
nifestã înaintea ucenicilor Sãi conºtiinþa euharisticã faþã de Dumnezeu-Tatãl ºi
în acelaºi timp îi invitã ºi pe ei sã facã acelaºi gest euharistic. Din dialogul
dintre Mântuitorul ºi Sfinþii Apostoli, care urmeazã acestui moment, se poate
constata faptul cã o conºtiinþã euharisticã este, în primul rând, slujitoare: „Iatã,
Eu, în mijlocul vostru sunt ca unul ce slujeºte” (Lc 22,27); în al doilea rând
conºtiinþa euharisticã este rugãtoare: „Simone, Simone, iatã satana v-a cerut sã
vã cearnã ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine sã nu piarã credinþa ta” (Lc
22,32); în al treilea rând conºtiinþa euharisticã este smeritã: „Pãrinte, de voieºti,
treacã de la Mine acest pahar: Dar nu voia Mea, ci voia Ta sã se facã” (Lc
22,42).

1.2.  Constituirea Bisericii

Aºa cum am subliniat mai sus, Mântuitorul a instituit Euharistia în vederea
constituirii Bisericii. În Epistola întâia cãtre Timotei a sfântului apostol Pavel
Biserica este numitã „Casa lui Dumnezeu” (1Tim 3,15). În aceastã Casã, Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, îºi invitã „prietenii” Sãi la Cinã, oferindu-
se El însuºi ca „mâncare” ºi „bãuturã” prin pâinea ºi vinul euharistic. Partici-
pând la acest „ospãþ” euharistic, „prietenii” lui Hristos devin, la rândul lor, fii
ai lui Dumnezeu-Tatãl întru Fiul. Aceastã înfiere, însã, este o lucrare a Duhului
Sfânt ºi ea constituie taina Bisericii. Începutã în momentul Întrupãrii, ea s-a
manifestat deplin în ziua Cincizecimii, când ucenicii au fost „îmbrãcaþi cu pu-
tere de sus” (Lc 24,49). Cincizecimea a reprezentat momentul constituirii Bise-
ricii, când Sfinþii Apostoli au fost „botezaþi” de însuºi Mântuitorul „cu Duh
Sfânt ºi cu foc” (Lc 3,16). Din acel moment comunitatea creºtinã a devenit în
mod real Bisericã, stãruind „într-un cuget” în rugãciune ºi în „frângerea pâinii”
(Fap 2,46).

Gestul acesta sacramental al comunitãþii creºtine primare era sãvârºit cu
conºtiinþa cã el nu era doar un gest memorial al Cinei celei de Tainã, ci un gest,
sau mai precis, o lucrare smeritã ºi permanentã a lui Hristos în istorie, care prin
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harul Duhului Sfânt constituie, din interiorul ei, comunitatea ca trup tainic al
Sãu ºi templu al Duhului Sfânt.

2. Prezenþa euharisticã a lui Hristos în Bisericã ºi conºtiinþa euharisticã 
         a creºtinilor

Teologia noastrã afirmã prezenþa realã a Mântuitorului Iisus Hristos în
pâinea ºi vinul euharistic, care se transformã în trupul ºi sângele lui, prin lucra-
rea tainicã a Duhului Sfânt. Acest lucru este esenþial pentru formarea conºti-
inþei euharistice a creºtinilor. Împãrtãºindu-se cu pâinea ºi vinul euharistic ei
au conºtiinþa cã formeazã Trupul tainic al lui Hristos, însã aceastã imagine a
Bisericii ca „trup” tainic al Domnului, prezentã la sfântul apostol Pavel, trebuie
înþeleasã corect. Credem cã, atunci când a folosit aceastã imagine, sfântul
apostol nu s-a inspirat din imaginea concretã a unui trup biologic ºi nu a identi-
ficat pe creºtini cu elementele unei celule sau cu elementele statistice ale unui
ansamblu sau întreg. Ceea ce i-a inspirat aceastã imagine a fost relaþia profundã
care existã între Hristos ºi credincioºii sãi, relaþia pe care o aratã Mântuitorul
însuºi în momentul convertirii sfântului Pavel. Întrebarea fundamentalã pe care
Mântuitorul i-o pune, pe drumul Damascului, este: Saule, Saule de ce mã pri-
goneºti? (Fap 9,4). Deci întrebarea nu este: de ce prigoneºti pe creºtini, ci de
ce mã prigoneºti? Cu alte cuvinte durerea creºtinilor este suportatã de însuºi
Mântuitorul, aºa cum durerea „trupului” este resimþitã de „cap”.

Aceastã experienþã, care i-a transformat radical conºtiinþa misiunii sale, ne
ajutã sã înþelegem cã sfântul Pavel foloseºte imaginea trupului pentru a ex-
prima relaþia trainicã dintre Hristos ºi Bisericã ºi nu o unitate a ei întemeiatã pe
un impersonalism uniformizant. Mai mult, aceastã relaþie nu este una exteri-
oarã, gestionatã de structuri „juridice” ºi „administrative”, ci una interioarã,
susþinutã de energiile necreate, prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin Duhul Sfânt
fiecare persoanã devine, în acelaºi timp, ipostas eclezial, adicã un membru al
trupului tainic al Domnului, dar ºi un ipostas euharistic ºi hristofor, adicã pur-
tãtor de Hristos într-un „aici” ºi „acum” liturgic în care este prezent Hristos.
Aceastã prezenþã a Mântuitorului în Euharistia Bisericii, trãitã într-un mod con-
ºtient printr-un act de credinþã, transformã conºtiinþa creºtinilor într-o conºtiinþã
euharisticã slujitoare, smeritã ºi rugãtoare.

Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii au subliniat în mod deosebit relaþia intimã care
existã între prezenþa euharisticã a lui Hristos ºi conºtiinþa euharisticã a creºti-
nilor. Sfântul Ioan Gurã de Aur, spre exemplu, considera cã o conºtiinþã
euharisticã autenticã nu separã niciodatã altarul euharistic al Bisericii, de altarul
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euharistic al fiecãrei „inimi” hristofore ºi pnevmatofore. Ambelor altare trebuie
sã li se acorde cinstire pentru cã ele nu se pot concepe unul fãrã altul: „Între cap
ºi trup”, scria sfântul Ioan, „nu existã nici un interval; dacã ar exista un aseme-
nea interval atunci capul nu ar fi cap ºi trupul nu ar fi trup” .2

Inspirându-se probabil din acest text, Pãrintele Profesor Dumitru Stãniloae
scria:

Cerul unde s-a înãlþat Iisus coincide cu centrul intim al Bisericii (…) Locul
unde se aflã El ºi inima Bisericii coincid. Biserica, în acest sens, se întinde
de pe pãmânt în înaltul cerului. Omenitatea lui Iisus înãlþatã este în acelaºi
timp în intimitatea centrelor a celor ce cred, în suprema apropiere de fiecare
(…) Aºa înþelegem cã Iisus este temelia intimã a Bisericii ºi a vieþii spirituale
a fiecãruia dintre noi .3

3. Conºtiinþa euharisticã a creºtinilor în orizontul contradicþiilor istoriei

Din cele spuse mai sus, reiese clar ideea cã, în viaþa creºtinã, conºtiinþa eu-
haristicã s-a nãscut din iubirea rãstignitã a lui Hristos care, deºi s-a înãlþat la
„cer”, este prezent în lume pe altarul euharistic al Bisericii ºi al fiecãrui creºtin.
În acelaºi timp, însã, conºtiinþa euharisticã a creºtinilor s-a nãscut în sânul con-
tradicþiilor unei istorii marcatã de pãcat ºi, mai precis, în orizontul puterii con-
strângãtoare a Imperiului roman. În faþa „puterii” imperiale, politicã ºi reli-
gioasã în acelaºi timp, conºtiinþa euharisticã a primilor creºtini apãrea ca lipsitã
de „putere”. Cu toate acestea, ea s-a rãspândit ca o stare de spirit în întregul
imperiu, trezind invidia, suspiciunea ºi ura în sufletele celor care deþineau „pu-
terea”. Pentru a supravieþui, timp de trei sute de ani, aceastã conºtiinþã s-a
manifestat discret ºi nonviolent, în comunitãþi diferite ca zone geografice, dar
unite printr-un sentiment de fraternitate ºi solidaritate în Hristos. Putem sã
argumentãm aceastã afirmaþie fãcând apel la o scriere din secolul al II-lea inti-
tulatã: Epistola cãtre Diognet. Autorul acestei epistole scrie unui pãgân
urmãtoarele: 

Creºtinii nu se deosebesc de alþi oameni nici prin teritorii, nici prin limbã,
nici printr-un mod de viaþã special. Ei nu au oraºe rezervate numai lor, nici

 IOAN GURÃ  DE AUR, In Ephes., hom. 3: PG 62, 26, citat de George FLOROVSKY , „Le corps2

du Christ vivant”, în La Sainte Église Universelle, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris

1948, 36.

 Dumitru STÃNILOAE, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Omniscop, Craiova 1993 ,3 2

382 ºi 393.
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o limbã pe care sã o vorbeascã numai ei, iar viaþa lor nu are nimic excentric
(…) Ei locuiesc în oraºe greceºti sau barbare, cum soarta le-a hãrãzit fiecã-
ruia, urmând tradiþiile þinutului respectiv. Ei locuiesc, fiecare, în patria sa, dar
ca strãini…, orice þinut le poate fi patrie ºi orice patrie le este strãinã…, ci
sunt în trup dar nu trãiesc dupã trup. Ei locuiesc pe pãmânt, dar cetatea lor
este în ceruri. Ei ascultã de legi, dar prin modul lor de viaþã depãºesc legile.
Ei iubesc întreaga lume ºi întreaga lume îi persecutã. Ei sunt sãraci, dar îmbo-
gãþesc pe alþii. Când cineva îi blestemã, ei binecuvânteazã… Pe scurt ceea ce
este sufletul în trup, creºtinii sunt în lume .4

În faþa acestei stãri de conºtiinþã, dupã trei sute de ani de persecuþie, puterea
discreþionarã a împãratului ºi-a recunoscut propria-i relativitate ºi a permis co-
munitãþilor creºtine sã-ºi manifeste în mod liber credinþa, speranþa ºi iubirea,
virtuþi care structurau conºtiinþa lor euharisticã.

În mod paradoxal însã în orizontul acestei conºtiinþe ºi-a fãcut apariþia o ten-
taþie pe care, pânã atunci, aceeaºi conºtiinþã o condamnase: tentaþia de a do-
bândi „putere” ºi a se impune în mod „constrângãtor”. Evident cã aceastã
tentaþie a fost susþinutã pentru o lungã perioadã de timp de anumite condiþii
istorice, geografice ºi culturale. Un teolog catolic a sintetizat aceste condiþii
astfel: 

Biserica, scria el, s-a nãscut în Imperiul roman, care era pentru ea o condiþie
anterioarã întemeierii sale ºi la care ea s-a acomodat cum a putut. În mod na-
tural, Biserica se simþea atunci subordonatã puterii imperiale ºi de aceea s-a
preocupat mai mult de libertatea sa spiritualã. Dupã ce Imperiul roman a cã-
zut, totul s-a schimbat. Biserica a supravieþuit ºi a încreºtinat popoarele bar-
bare (…) Pentru statele noi care s-au format, Biserica era cea care a devenit
o condiþie de „fapt” anterioarã lor (…) Fãrã nici o premeditare, supremaþia
spiritualã a Bisericii a început sã se prelungeascã ºi în supremaþie temporalã .5

Noi credem cã datoritã acestei schimbãri de perspectivã, care a apãrut de
multe ori în mod neintenþionat, conºtiinþa euharisticã a multor creºtini ºi-a pier-
dut centrul sãu unificator, spontaneitatea sa afectivã ºi s-a transformat într-o
conºtiinþã moralistã ºi, uneori, agresivã. În mod profetic, Mântuitorul atrãsese

 Epist. ad Diognetum, 5-6, citat de P. POURRAT, La spiritualité chrétienne, I, Paris 1931,4

59-60.

 Lucien LABERTHONIÈRE, L’Église et l’État à travers l’histoire, introduction à l’ouvrage5

de Legendre et Chevalier, Le Catholicisme et la société, Paris 1907, XIV.
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atenþia asupra acestui lucru când le-a spus ucenicilor: „Va veni vremea când
oricine vã va ucide pe voi va crede cã aduce laudã lui Dumnezeu”.

Din nefericire, mileniul al doilea, pe care-l vom încheia în curând, a fost
profund marcat de o asemenea conºtiinþã care ºi-a pierdut dimensiunea sa euha-
risticã. Se cunosc bine manifestãrile sale istorice ºi criza profundã pe care a ge-
nerat-o, dar timpul nu ne mai permite sã facem o analizã mai nuanþatã a acestei
situaþii.

4. În loc de concluzii

Acum, la sfârºit ºi început de mileniu, un lucru este totuºi evident: dupã ce
au trecut prin experienþa tuturor „depãrtãrilor” ºi „înstrãinãrilor”, creºtinii res-
ponsabili de pretutindeni simt din ce în ce mai mult nevoia de a depãºi tenta-
þiile unui creºtinism ideologic ºi dornic de „putere” ºi a se „întoarce” la dimen-
siunea sa euharisticã ºi profeticã. Cu toate acestea, în societatea noastrã secu-
larizatã, tendinþa de a transforma structurile ecleziale în structuri juridice de
putere mai persistã încã în multe conºtiinþe.

Conºtiinþa euharisticã a Bisericii primare, ca ºi întreaga ei lucrare pastoralã
ºi misionarã, ne aratã cã structurile Bisericii sunt întotdeauna harismatice ºi nu
politice. Ele reflectã constituþia teandricã a Bisericii, natura ei profundã, în cali-
tate de trup al lui Hristos, icoanã a iubirii lui Dumnezeu-Tatãl ºi templu al Du-
hului Sfânt. Plecând de la aceastã realitate eclezialã, un teolog contemporan îºi
exprima convingerea cã vocaþia noastrã, într-o societate secularizatã, nu trebuie
sã aibã în vedere, cu prioritate, schimbarea structurilor acestei societãþi pentru
ca, la rândul lor, ele sã schimbe omul. Vocaþia noastrã este, mai degrabã, sã
sensibilizãm conºtiinþele pentru ca ele însele sã se descopere ca „icoane” ale
lui Dumnezeu ºi iubite de Dumnezeu-Tatãl prin Fiul în Duhul Sfânt . Cu alte6

cuvinte, vocaþia noastrã este de a forma conºtiinþe euharistice autentice ca
icoane istorice ale conºtiinþei euharistice a Fiului Omului, care este în acelaºi
timp, ºi Fiul lui Dumnezeu.

Însuºi Fiul lui Dumnezeu, care ne-a descoperit iubirea Tatãlui prin lucrarea
tainicã a Duhului Sfânt, nu se impune într-un mod agresiv, ci se propune ºi se
oferã, pe cãile întortocheate ale istoriei, drept Cale, Adevãr ºi Viaþã pentru fie-
care conºtiinþã umanã.

 Métropolite MÉLETIOS – Nicolas LOSSKY , „La vocation prophétique de l’Église dans une6

société secularisée”, în Parole orthodoxe, Cerf, Paris 2000, 297.
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Liturgia creºtinã nu a apãrut printr-un fel de generaþie spontanã, fãrã tatã,
fãrã mamã, asemenea lui Melchisedec.

E adevãrat cã liturgia creºtinã – ºi în mod cu totul special Euharistia – este
una din creaþiile cele mai originale ale creºtinismului. Dar, oricât ar fi de origi-
nalã, în mod sigur nu este o „creatio ex nihilo”. Aºa cum Noul Testament are
o preistorie în Vechiul Testament, tot astfel Euharistia creºtinã are o preistorie
în liturgia iudaicã.

Primele formule euharistice preluate din liturgia iudaicã nu au fost materiale
luate dintr-un ºantier de demolãri, ci au fost piese ºlefuite cu grijã, lucrate cu
artã ºi înþelepciune sub ochii Providenþei pe parcursul multor secole. În labora-
torul Bisericii ele au fost desãvârºite, aºa cum Cristos a desãvârºit Legea lui
Moise fãrã ca din ea sã disparã o iotã sau o virgulã.

E surprinzãtor faptul cã mari erudiþi care au contribuit substanþial la
înflorirea miºcãrii liturgice contemporane nu au vãzut în liturgia iudaicã lea-
gãnul cultului creºtin. Sã-l amintesc pe marele Odo Casel pentru care primele
tipare ale liturgiei creºtine au fost misterele pãgâne. Sau pe A. Baumstark, litur-
gist ºi poate ºi mai savant decât Odo Casel, pentru care elementele iudaice pre-
zente în Euharistia creºtinã sunt contaminãri tardive ºi, ca atare, constituie un
fapt secundar.

Explicaþia acestei atitudini este una singurã: antisemitismul din perioada ºi
din spaþiul geografic în care au trãit aceºti liturgiºti. ªi marii savanþi pot fi con-
diþionaþi ideologic.

1. Euharistia s-a nãscut în Cenacol

Euharistia creºtinã îºi are originea în Cina cea de Tainã pe care Isus a sãvâr-
ºit-o în Cenacol în ajunul morþii sale când a rostit rugãciunea de mulþumire
(Euharistia) asupra pâinii ºi vinului pe care le-a transformat în trupul ºi sângele
sãu ºi le-a dat apostolilor.

Cina cea de Tainã, celebratã de Isus spre a actualiza anticipat lucrarea de
mântuire sãvârºitã prin misterul pascal al patimii, morþii ºi învierii sale, este
nucleul originar ºi prima verigã din lanþul lung al celebrãrilor euharistice ale



77DE LA LITURGIA IUDAICÃ LA EUHARISTIA CREªTINÃ

Bisericii. Rugãciunile rostite de Isus la Cina cea de Tainã asupra pâinii ºi vi-
nului rãmânând modelul tuturor rugãciunilor euharistice sau anaforelor Bise-
ricii.

Celebrãrile euharistice au cunoscut nenumãrate schimbãri în decursul isto-
riei Bisericii, dar embrionar toate sunt cuprinse în Cina cea de Tainã, pãstrând
neatinsã identitatea ei substanþialã. În limbaj patristic ritul sãvârºit de Isus la
Cina cea de Tainã este „typos”, iar Euharistia celebratã în continuare din po-
runca sa este „antitypos” sau ceea ce numim în limbaj curent : mister, sacra-
ment, tainã.

2. Ce fel de ospãþ a fost Cina cea de Tainã?

a) Un ospãþ pascal? Cei mai mulþi exegeþi, teologi, liturgiºti considerã cã
Cina de pe urmã a fost un ospãþ pascal propriu-zis. Acest lucru rezultã din cro-
nologia sinopticilor. Paºtele iudaic începea pe 14 Nisan, seara. Isus a þinut Cina
cea de Tainã joi, 14 Nisan, vineri 15 Nisan a murit, sâmbãtã 16 Nisan s-a odih-
nit în mormânt, iar duminicã 17, spre dimineaþã a înviat.

b) Nu a fost un ospãþ pascal? Dupã cronologia din Evanghelia sfântului Ioan
Cina cea de Tainã a avut loc cu o zi înainte, pe 13 Nisan, tot joi seara. A doua
zi pe 14 când începea paºtele iudaic oficial, înainte de a începe cina pascalã,
Isus a fost rãstignit, pe 15 sâmbãta a stat în mormânt, iar pe 16 a înviat. Ca
atare, dupã cronologia sfântului Ioan, Cina cea de Tainã nu a fost o cinã pas-
calã.

c) A fost un kiduº? Kiduºul era un rit de sfinþire a unei zile de sãrbãtoare.
Se celebra în seara când începea sãrbãtoarea. E greu de presupus cã Cina cea
de Tainã a fost un kiduº, cãci pe vremea lui Isus acest rit era legat numai de
cupa cu vin, nu ºi de pâine. Tatãl familiei, dupã ce se aprindea lumina, se aºeza
la masã înconjurat de familia sa ºi de oaspeþii invitaþi ºi rostea binecuvântarea
asupra cupei cu vin, din care apoi bea el ºi cei prezenþi.

d) A fost un caburah? Caburahul era o cinã cu caracter religios pe care o lua
împreunã un grup de prieteni, indiferent în ce zi, cu o anumitã ocazie: tãierea
împrejur, cãsãtoria, înmormântarea. Putea sã fie ºi un ospãþ de adio, cum a fost
ospãþul dat de Abraham când ºi-a simþit sfârºitul aproape, despre care ne vor-
beºte Cartea Jubileelor, o lucrare apocrifã iudaicã de pe la anul 100 î.C. Nu
este exclus ca Cina cea de Tainã sã fi fost un ospãþ de acest tip, având în vedere
emoþionantul discurs de adio þinut de Isus la Cinã înainte de a se despãrþi de
grupul sãu de prieteni.
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e) A fost un ospãþ de tip esenian? Documentele de la Qumran ne aratã cã în
comunitatea monasticã a esenienilor se þineau ospeþe rituale în care se rosteau
binecuvântãri asupra pâinii ºi vinului.

Dacã Cina cea de Tainã a fost un ospãþ pascal, celebrat în aceeaºi searã în
care îl celebrau toþi evreii, apare mai evident transferul valorilor pascale pe care
îl înfãptuieºte Cristos. Vechiul Paºte a fost prefigurare ºi profeþie. Euharistia
devine noul Paºte: rit sacrifical ºi totodatã convivial; jertfire a noului Miel care
este Cristos însuºi, cel ce aduce mântuirea prin sângele sãu ºi hrãnire cu carnea
sa: memorial al noului exod înfãptuit prin taina morþii ºi învierii sale: chezãºie
a noului Paºte escatologic: celebrare centralã ºi caracteristicã a noi comunitãþi
de salvaþi.

Dar e posibil ca Cina cea de Tainã sã nu fi fost o cinã pascalã ºi nici mãcar
o cinã ritualã din cele amintite care se practicau la evrei pe vremea lui Isus. Isus
putea sã-ºi afirme autonomia ºi libertatea aºa cum a fãcut-o ºi în alte împre-
jurãri, de pildã, cu privire la practicarea sabatului. În acest caz, Cina cea de
Tainã devine Paºtele unic ºi exclusiv, numai al lui Cristos, iar Euharistia capãtã
un caracter specific, caracteristic inconfundabil. Fiind vorba de o zi ca oricare
alta ºi nu de Paºtele iudaic sau de vreo altã sãrbãtoare iudaicã, se înþelege mai
bine ritmul frecvent, duminical sau chiar zilnic, atestat de Faptele Apostolilor,
al celebrãrii euharistice. 

În fond, nu sãrbãtoarea dã valoare Euharistiei, ci Euharistia dã valoare sãrbã-
torii; ori de câte ori se celebreazã Euharistia se celebreazã noul Paºte al lui
Cristos.

Indiferent de tipul de ospãþ, Cina cea de Tainã, în intenþia lui Isus ºi în
modul în care au înþeles-o apostolii ºi au descris-o evangheliºtii, are toate ca-
racteristicile pascale. 

Esenþial ºi cu totul original la Cina cea de Tainã este faptul cã Isus a rostit
rugãciunea asupra pâinii ºi vinului, pe care le-a transformat în trupul ºi sângele
sãu ºi le-a împãrþit celor de faþã, poruncindu-le sã facã ceea ce el a fãcut ca
memorial al sãu.

3. Cum s-a desfãºurat Cina cea de Tainã?

Ideea cea mai exactã cu privire la Cina Domnului ne-o putem face urmãrind
derularea unei Cine pascale iudaice. Descrierea o voi face schematic, fãrã a mã
opri la detalii.

Orice cinã pascalã la evrei cuprinde patru pãrþi, fiecare incluzând binecu-
vântarea unei cupe de vin amestecat cu apã. Partea a doua ºi partea a treia sunt
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cele mai importante. Prima ºi ultima au rolul de introducere, respectiv, de
încheiere a celebrãrii. Toatã celebrarea e însoþitã de binecuvântãri (berakot).

Prima parte este kiduºul sau sfinþirea sãrbãtorii despre care am amintit.
Dupã ce s-a turnat vinul în cupa sau paharul pe care fiecare comesean îl are în
faþã, oficiantul, tatãl familiei, rosteºte prima beraka, prima binecuvântare a-
supra primei cupe: „Binecuvântat sã fii tu, Doamne Dumnezeul nostru, Regele
universului, care ne dai acest rod al viþei de vie”.

Partea a doua. Ospãþul propriu-zis începe cu partea a doua. Se umple cupa
a doua ºi, dupã ce este binecuvântatã, urmeazã ritul Hagadah. Dupã cele patru
întrebãri puse de cel mai mic dintre membrii familiei, cu privire la semnificaþia
cinei pascale, tatãl þine un fel de omilie: explicã pe îndelete intervenþiile salva-
toare ale lui Dumnezeu în favoarea poporului sãu, mai ales eliberarea cu braþ
puternic din sclavia Egiptului. Cina pascalã, explicã oficiantul, este memorialul
(þicaronul) acestor intervenþii salvatoare (mirabilia Dei). Cei prezenþi la cina
pascalã nu numai cã îºi amintesc de ceea ce a fãcut Dumnezeu în trecut, dar be-
neficiazã în prezent de aceleaºi intervenþii salvatoare. Acesta este momentul
central al Cinei pascale.

Putem presupune cã în hagadahul, în omilia þinutã la Cina cea de Tainã, Isus
le-a explicat apostolilor cã de acum înainte Cina sa pascalã, Euharistia, avea sã
fie, pânã când el va veni din nou, memorialul eliberãrii întregii omenirii din
sclavia pãcatului pe care în zilele care urmau avea s-o înfãptuiascã prin moartea
ºi învierea sa.

Dupã ce se bea al doilea pahar, urmeazã ritul pâinii. Oficiantul ia pâinea în
mânã, rosteºte rugãciunea de binecuvântare: „Binecuvântat eºti tu, Doamne
Dumnezeul nostru, Regele universului, care faci sã creascã pâinea din pãmânt”,
o frânge, ia el o îmbucãturã, apoi împarte celor de faþã. În acest moment Isus
a transformat pâinea în trupul sãu: „Luaþi, mâncaþi, acesta este trupul meu”.
Urmeazã cina propriu-zisã: se mãnâncã mielul cu ierburi amare. Deºi evanghe-
liºtii nu ne spun nimic în relatarea lor, nu avem nici un motiv sã credem cã Isus
ºi apostolii au sãrit peste acest moment al Cinei pascale.

Partea a treia. Dupã cinã, în partea a treia, urmeazã binecuvântarea celui de
al treilea potir cu vin. E cel mai important potir. Evreii îl numesc „potirul bine-
cuvântãrii”. Aºa îl numeºte ºi apostolul Pavel: „Potirul binecuvântãrii pe care
îl binecuvântãm, nu este el împãrtãºirea cu sângele lui Cristos?” (1Cor 10,16).

Vinul din al treilea potir a fost transformat de Isus în sângele sãu ºi a fost dat
apostolilor cu cuvintele: „Luaþi, beþi din acesta toþi. Acesta este sângele
meu…”. 
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Al treilea potir se numeºte potirul binecuvântãrii fiindcã oficiantul, þinându-l
în mânã, înainte de a se bea din el, rosteºte cea mai importantã binecuvântare
numitã Birkat ha-maþon, adicã binecuvântarea de mulþumire dupã masã. Ra-
binii considerau cã este o obligaþie gravã a rosti Birkat ha-maþon în cazul în
care hrana luatã are chiar ºi numai dimensiunile unei mãsline, având în vedere
porunca lui Dumnezeu din Dt 8,10: „Când vei mânca ºi te vei sãtura sã binecu-
vântezi pe Domnul Dumnezeul tãu pentru þara cea bunã pe care þi-a dat-o”.

Birkat ha-maþon cuprinde o triplã binecuvântare: binecuvântarea pentru
mâncare, mulþumirea pentru Þara Fãgãduitã ºi rugãciunea pentru Ierusalim.
Aceastã rugãciune, ca ºi celelalte din cursul cinei pascale, nefiind o rugãciune
individualã, subiectivã, ci una destinatã celebrãrii comunitare, avea un conþinut
fix ºi anumite cuvinte-cheie.

Dar, pentru a nu cãdea în sclerozã ºi formalism, oficiantul avea libertatea sã
o dezvolte mai mult sau mai puþin; se realiza astfel ceea ce numim „unitate în
diversitate”. Reproduc o rugãciune-model de Birkat ha-maþon în formularea lui
Louis Finkelstein:

a) Binecuvântat sã fii tu, Doamne Dumnezeul nostru, care hrãneºti lumea în-
treagã cu bunãtate, milã ºi îndurare. Binecuvântat sã fii tu, Doamne, care hrã-
neºti lumea.
b) Îþi mulþumim, Doamne Dumnezeul nostru, care ne-ai dat ca moºtenire o
þarã vrednicã de dorit ca sã mâncãm din roadele ei ºi sã ne hrãnim cu bunã-
tãþile ei.
c) Ai milã, Doamne Dumnezeul nostru, de poporul tãu Israel ºi de Ierusalim,
cetatea ta, ºi de Sion, tronul mãririi tale, ºi de altarul tãu ºi de sanctuarul tãu.
Binecuvântat sã fii tu, Doamne, care zideºti Ierusalimul.

La rugãciunea Birkat ha-maþon se referã evangheliºtii când scriu: „Apoi a
luat un pahar ºi, dupã ce a mulþumit lui Dumnezeu (euharistesas în traducerea
greacã), l-a dat lor zicând: «Beþi din acesta toþi. Acesta este sângele meu…»”
(Mt 26,27; Mc 14,23).

Isus a uzat de libertatea de a improviza rostind cele douã binecuvântãri a-
supra pâinii ºi asupra vinului precum ºi rugãciunea Birkat ha-maþon, turnând
astfel în tiparele vechi ale liturgiei iudaice conþinutul nou al Euharistiei sale. De
aceeaºi libertate a uzat Biserica: pornind de la binecuvântãrile rostite de Isus
la Cina cea de Tainã, pãstrând unitatea de structurã ºi conþinut, ea a realizat
nenumãrate rugãciuni euharistice sau anafore, inclusiv pe cele pe care le avem
în liturghierul lui Paul al VI-lea.
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Partea a patra. Se umple al patrulea pahar cu vin, se cântã ultima parte a
halelului (Ps 113-117) ºi marele Halel (Ps 135), se binecuvânteazã ºi se bea.
Când evangheliºtii scriu: „hymno dicto”, „Dupã ce au cântat cântarea, au ieºit
în muntele Mãslinilor” (Mt 26,30; Mc 14,26), se referã la acest Halel final.

4. Structura esenþialã a Euharistiei

În ceea ce priveºte Euharistia, Biserica ºi-a oprit atenþia în special asupra a
ºapte acþiuni esenþiale pe care Isus le-a sãvârºit la Cina cea de Tainã. Acestea
sunt:

A luat pâinea.
A mulþumit, adicã a rostit rugãciunea de binecuvântare.
A frânt pâinea.
A împãrþit pâinea cu cuvintele: „Luaþi ºi mâncaþi, acesta este trupul meu…”.
A luat potirul.
A rostit rugãciunea de mulþumire.
A dat vinul cu cuvintele: „Luaþi ºi beþi, acesta este sângele meu”.
Biserica a înþeles cã porunca lui Isus: „Faceþi aceasta ca memorial al meu”

se referã la aceste ºapte acþiuni. Celelalte prescripþii iudaice cu privire la cina
pascalã, la masa propriu-zisã în care se consuma mielul, ierburile amare, azima
(cel puþin în Orient cu excepþia armenilor), Biserica le-a considerat elemente
marginale ºi de la o vreme le-a abandonat.

Povestirea orânduirii Euharistiei nu era inclusã în porunca lui Isus: „Faceþi
aceasta ca memorial al meu”. Isus a poruncit apostolilor sã facã, nu sã poves-
teascã. Totuºi povestirea orânduirii explicã foarte bine semnificaþia ºi natura
specificã a celebrãrii Euharistiei. Ea devine hagadahul Cinei Domnului care
înlocuieºte hagadahul cinei pascale iudaice.

Din cele ºapte acþiuni sãvârºite de Isus la Cina cea de Tainã, Biserica a co-
masat trei acþiuni paralele, Euharistia cunoscând patru momente în loc de ºapte:

1. Dubla acþiune a lui Isus: a luat pâinea, a luat vinul, o avem la Liturghie
la ofertoriu, când sunt pregãtite darurile.

2. Dubla rugãciune de binecuvântare ºi de mulþumire asupra pâinii ºi asupra
vinului se identificã la Liturghie cu rugãciunea neîntreruptã a anaforei sau a
rugãciunii euharistice, de la început pânã la sfârºit.

3. A frânt. În cele mai multe Liturghii pâinea se frânge, cum a fãcut ºi Isus,
dupã rugãciunea de binecuvântare, adicã dupã anaforã sau rugãciunea euha-
risticã, ºi nu în timpul relatãrii instituirii Euharistiei. Totuºi, în unele rituri,
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precum cel iacobit, copt, abisinian pâinea este frântã în timp ce se rosteºte rela-
tarea instituirii.

4. A dat. Biserica distribuie împreunã trupul ºi sângele lui Cristos cu cuvin-
tele: trupul lui Cristos, sângele lui Cristos, eliminând spaþiul ocupat la Cina cea
de Tainã între distribuirea pâinii ºi a vinului de servirea celorlalte feluri de
mâncare care nu constituiau trupul ºi sângele lui Cristos.

Distribuind în patru timpi cele ºapte gesturi ale lui Cristos, Biserica nu a eli-
minat nimic din ceea ce este esenþial în celebrarea Euharistiei.

Am vorbit pânã acum despre a doua parte a Liturghiei: despre liturgia euha-
risticã. Dar a existat ºi prima parte, liturgia cuvântului, la Cina cea de Tainã?
Nu avem vreun indiciu în Evanghelii. În tot cazul, apostolii au fost pregãtiþi
pentru celebrarea Cinei celei de Tainã prin discursurile euharistice anterioare.
Dovadã capitolul al ºaselea din Evanghelia dupã sfântul Ioan: în prima parte
a acestui capitol (v. 6,26-47) Isus prezintã persoana sa ca hranã-cuvânt, iar în
a doua parte (v. 48-59) ca mâncare ºi bãuturã euharisticã.

Iniþial liturgia Euharisticã ºi liturgia Cuvântului erau douã celebrãri de sine
stãtãtoare, separate. Dacã liturgia Euharisticã derivã din liturgia iudaicã cele-
bratã în familie, liturgia Cuvântului se inspirã din liturgia iudaicã sinagogalã.
E frapant paralelismul dintre liturgia Cuvântului celebratã sâmbãta la sinagogã
ºi liturgia creºtinã a Cuvântului lui Dumnezeu.

La sinagogã erau douã lecturi biblice: lectura Torei împãrþitã în 164 de peri-
cope ºi a Profeþilor în care intrã ºi Iosua, Judecãtorii, Samuel ºi Regii. Se cân-
tau psalmi, urma midraºul (omilia), rugãciunea celor 18 binecuvântãri (ªmone
Esre) cãreia în liturgia creºtinã îi corespund ecteniile sau rugãciunea credin-
cioºilor, alte rugãciuni, binecuvântarea finalã ºi celebrarea se încheia cu colecta
pentru sãraci.

Cele douã celebrãri creºtine iniþial separate, pe la anul 100 erau deja sudate
într-un singur act de cult.

Închei cu o frazã din Constituþia liturgicã Sacrosanctum Concilium a Conci-
liului al II-lea din Vatican, care ne descrie într-o formã lapidarã dar completã
geneza Euharistiei creºtine: 

La Cina cea de Tainã, în noaptea în care a fost vândut, Mântuitorul nostru a
instituit jertfa euharisticã a Trupului ºi Sângelui sãu pentru a perpetua de-a
lungul veacurilor jertfa crucii pânã la a doua sa venire ºi pentru a încredinþa
astfel Miresei sale preaiubite, Biserica, Memorialul morþii ºi al învierii sale:
sacrament al pietãþii, semn al unitãþii, legãturã a caritãþii, ospãþ pascal în care
îl primim pe Cristos, sufletul este copleºit de har ºi ne este datã chezãºia glo-
riei viitoare (SC 47).
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Riassunto

La liturgia cristiana – e l’eucaristia in modo particolare – è una delle
creazioni più originali del cristianesimo; tuttavia, non è una creazione ex
nihilo. L’eucaristia cristiana ha una sua prestoria nella liturgia giudaica.
L’ultima Cena fu l’evento fondante dell’anafore cristiana. Il rendimento di
grazie (eucaristica) pronunciato dal Signore sul pane e sul vino fu il nucleo
originario ed il primo anello della lunga catena di celebrazioni eucaristiche
della chiesa.
Non si sa con precisione che tipo di banchetto fosse stato l’ultima Cena: un
banchetto pasquale, un Quiddush, una Chaburah, un banchetto essenico?
Qualunque fosse stato il tipo di banchetto celebrato da Gesù nell’ultima
Cena, tutte le caratteristiche pasquali vi erano ugualmente incluse. Ciò che
per il cristiano è essenziale, e del tutto originale, è che Gesù disse una
preghiera sul pane e sul vino, li trasformò in suo corpo e suo sangue, li
distribuì ai presenti e ordinò di riepetere il rito.
Per quanto riguarda la liturgia eucaristica, la chiesa fermò la sua attenzione
in modo particolare su sette azioni: prese il pane; pronunciò una preghiera
di benedizione a Dio (berâkâ); spezzò il pane; lo distribuì lui stesso,
accompagnando la distribuzione con le parole: „Prendete e mangiate, questo
è il mio corpo...”; prese il calice; pronunciò una preghiera di rendimento di
grazie al Padre; distribuì lui stesso il vino, accompagnando la distribuzione
con le parole: „Prendete e bevete, questo è il mio sangue...”.
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La chiesa abbinò, cioè unì in successione immediata, i tre gesti paralleli:
„Prese”, „Disse la preghiera di benedizione”, „Distribuì”. Il tutto così
venne impostato in quattro momenti anziché in sette.
Disponendo in quattro tempi i sette gesti di Gesù, la chiesa non cambiò nulla
di ciò che costituiva la sostanza dell’istituzione di Cristo. Si limitò a
riorganizzare il settore che non toccava l’essenziale.
Quanto alla liturgia della parola nell’ultima Cena, non si può parlare tanto
di lettura propriamente detta, quanto di parola viva pronunciata da Cristo
in persona.
La liturgia eucaristica ha la sua genesi nella liturgia domestica, cioè nel
banchetto rituale celebrato in famiglia. La liturgia della parola s’ispira dalla
liturgia sinagogale. Due celebrazioni separate, a se stanti all’inizio, verso
la fine del primo secolo erano già unite in un unico atto di culto.



SFÂNTA LITURGHIE ÎN INTERPRETAREA LITURGICÃ
A LUI NICOLAE CABASILA

Pr. conf. dr. Viorel Sava
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

1. Preliminarii

Perioada în care trãieºte Nicolae Cabasila, exegetul liturgic la a cãrui operã
ne vom referi în prezentarea de faþã, este o perioadã de mari frãmântãri politice
ºi teologice. În plan politic se înregistreazã o tot mai accentuatã scãdere a auto-
ritãþii imperiale, ceea ce a condus la slãbirea puterii militare ºi la o descom-
punere treptatã a imperiului care ating apogeul în 1453 când Imperiul Bizantin
cade sub turci. În plan teologic secolul al XIV-lea este dominat de polemici
între Rãsãrit ºi Apus, pe tema isihasmului. Criza politicã ce domina Constanti-
nopolul s-a rãsfrânt ºi asupra vieþii bisericeºti, ceea ce a fãcut ca centrul de
greutate al cercetãrii ºi creaþiei teologice sã se mute din capitala imperiului la
Tesalonic, al doilea oraº mare ºi centru cultural al imperiului, unde literatura
teologicã ºi exegeza liturgicã înregistreazã o importantã fazã de înflorire. În do-
meniul liturgic s-au impus doi mari teologi ºi exegeþi: Nicolae Cabasila († dupã
1398) ºi sfântul Simeon arhiepiscopul Tesalonicului († 1429). Cel dintâi ne-a
lãsat o operã bogatã, cu un conþinut variat, în care abordeazã teme teologice ºi
neteologice, o parte din lucrãri vãzând lumina tiparului, iar altele nu . Al doilea1

ne-a lãsat mai multe scrieri liturgice, în care descrie ºi explicã simbolismul lo-
caºului de cult ºi aproape toate serviciile divine din timpul sãu .2

Veacurile XIV-XV reprezintã pentru Rãsãrit, din punct de vedere liturgic,
faza ultimã de dezvoltare ºi generalizare a cultului divin, aºa încât rânduielile
de cult explicate de cei doi exegeþi liturgici, nu sunt altele decât cele pe care le
sãvârºeºte Ortodoxia astãzi. 

 Despre opera lui Nicolae Cabasila, cf. Ene BRANIªTE, Explicarea Sfintei Liturghii dupã1

Nicolae Cabasila, IBMBOR, Bucureºti 1997, 172-184.

 Opera sfântului Simeon al Tesalonicului a fost tradusã la noi de Chesarie, eclesiarhul2

Mitropoliei Bucureºtilor ºi a apãrut sub titlul: Voroavã de întrebãri ºi rãspunsuri, Bucureºti

1765, traducere retipãritã un secol mai târziu de tipograful Toma Teodorescu, la Bucureºti,

1865-1866, cu titlul: Tractat asupra tuturor dogmelor credinþei noastre ortodoxe, dupã

adevãratele pricini puse de Domnul nostru Iisus Hristos ºi urmaºii Sãi.
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Creaþia teologicã de geniu a lui Nicolae Cabasila se reflectã în special în
douã tâlcuiri liturgice, ºi anume: Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii ºi Despre
viaþa în Hristos .3

2. Explicarea Sfintei Liturghii

Din capul locului precizãm faptul cã nu vom prezenta o explicare amãnun-
þitã a Liturghiei ortodoxe, ci ne vom limita la cele mai importante momente ale
ei. 

Dupã Cabasila „sãvârºirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor
de pâine ºi vin în dumnezeiescul Trup ºi Sânge, iar ca scop, sfinþirea credincio-
ºilor, care, prin aceasta, dobândesc iertarea pãcatelor ºi moºtenirea împãrãþiei
cerurilor” . De aici reies douã scopuri: sfinþirea darurilor de pâine ºi vin, acesta4

fiind scopul direct, apropiat, ºi sfinþirea credincioºilor prin împãrtãºire, scopul
îndepãrtat . Acest din urmã scop este urmãrit cu atenþie în tradiþia liturgicã5

actualã romano-catolicã, în timp ce, din nefericire, în cea ortodoxã el nu mai
constituie un scop permanent, ci unul ocazional . Însã, atât în textul arãtat mai6

sus cât ºi în alte texte, autorul Erminiei insistã asupra relaþiei profunde dintre
cele douã scopuri. Dupã ce credincioºii s-au împãrtãºit, Cabasila spune cã „a-
tunci sfânta slujbã este îndeplinitã în întregime ºi sãvârºirea Sfintei Euharistii
ia sfârºit. Cãci acum darurile s-au sfinþit, ºi au sfinþit ºi pe preot ºi toatã ceata
slujitorilor, iar prin aceºtia au împlinit ºi au sfinþit ºi cealaltã parte a Bisericii
(adicã pe credincioºii laici)” . 7

Mergând pe linia tradiþiei rãsãritene pe care o cunoaºte foarte bine ºi din
care se inspirã, Cabasila afirmã caracterul de jertfã al cinei euharistice. Este
jertfa supremã adusã de creºtini lui Dumnezeu . Aceastã jertfã este de instituire8

 Ambele lucrãri au fost traduse în româneºte ºi au apãrut pânã în prezent douã ediþii: prima3

dintre lucrãri este tradusã de Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte ºi editatã la Bucureºti în 1946, iar

cealaltã la Sibiu în 1946, tradusã de Pr. Prof. Teodor Bodogae. A doua ediþie reuneºte în volum

cele douã lucrãri ºi apare la Bucureºti în 1989.

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, cap. I, Bucureºti 1989 , 27.4 2

 J. KRAM P, S.J., Die Opferanschauungen der romischen Mess-liturgie, Regensburg 1924 ,5 2

129, citat de Ene BRANIªTE, Explicarea..., 196.

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 197.6

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XLI, 90.7

 Într-una din rugãciunile Liturghiei ortodoxe actuale se afirmã cã, deºi Jertfa Euharisticã8

este adusã de Bisericã, Hristos este Cel ce o aduce ºi Cel ce o primeºte: „Cã Tu eºti Cel ce a-

duci ºi Cel ce Te aduci, Cel ce primeºti ºi Cel ce te împarþi...”, Liturghier, Bucureºti 1980, 126.
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divinã ºi a fost lãsatã de Mântuitorul Bisericii Sale: „El Însuºi a poruncit
Sfinþilor Apostoli, iar prin ei Bisericii întregi, sã sãvârºeascã aceastã Tainã” . 9

În momentul instituirii Sfintei Euharistii, Hristos fixeazã ºi materia ei:
pâinea ºi vinul. Arãtând semnificaþia darurilor, Cabasila spune: „afierosim lui
Dumnezeu aceste daruri ca pe o pârgã a vieþii noastre pãmânteºti, fiindcã ele
constituie hrana ºi bãutura prin care se întreþine ºi se simbolizeazã prin exce-
lenþã viaþa noastrã trupeascã” , ºi consumându-le dupã ce s-au sfinþit, ele con-10

stituie arvuna vieþii veºnice .11

Momentele constitutive ale jertfei liturgice 

Primul moment al jertfei liturgice îl constituie pregãtirea ºi punerea înainte
a darurilor sau Proscomidia. Pâinea ºi vinul sunt ofrande sau daruri pe care
Biserica le aduce lui Dumnezeu, iar prefacerea lor în Trupul ºi Sângele Dom-
nului constituie un dar-rãspuns din partea lui Dumnezeu la darul oferit de
Bisericã. Termenii preferaþi de Nicolae Cabasila, atunci când face referiri la
ritualul pregãtirii darurilor de pâine ºi vin sunt cei de ofrandã, aducere, prinos,
fãrã sã întrebuinþeze numirea de proscomidie. Acest ritual, foarte dezvoltat în
forma actualã, este o consacrare, afierosire sau închinare a materiei de jertfã
ca dar lui Dumnezeu. Din acest moment, darurile aduse de credincioºi „devin
ºi se numesc cinstite daruri închinate lui Dumnezeu” .12

Al doilea moment constitutiv al jertfei liturgice este sfinþirea darurilor. În
comentariul sãu, Nicolae Cabasila se exprimã astfel: 

Înainte de rugãciunea sãvârºitoare, prin care se sfinþesc Cinstitele Daruri, pre-
otul înalþã aceastã mulþumire cãtre Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Iisus
Hristos: „Sã mulþumim Domnului”. ªi unindu-se toþi, rãspund: „Cu vrednicie
ºi cu dreptate...”, iar preotul aduce în tainã mulþumire lui Dumnezeu. ªi
slãvindu-L, cântându-I cu îngerii ºi amintind darul tuturor bunãtãþilor dãruite
de Dumnezeu nouã din veac ºi pomenind, în cele din urmã, de negrãita ºi cea
mai presus de cuvânt iconomie a Mântuitorului pentru noi, sfinþeºte Cinstitele
Daruri ºi întreaga jertfã se împlineºte. ªi în ce chip? Istorisind acea înfri-

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXVIII, 69.9

Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, III, 32.10 

 Acest aspect este clar precizat în formula de administrare a Sfintei Împãrtãºanii: „Se11

împãrtãºeºte robul lui Dumnezeu (N) cu Cinstitul ºi Sfântul Trup ºi Sânge al Domnului ºi

Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea pãcatelor ºi spre viaþa de veci,

Liturghier, 155-156.

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, II, 32.12



88 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

coºãtoare Cinã... cade apoi ºi se roagã ºi implorã (pe Dumnezeu), aplicând
acele dumnezeieºti cuvinte ale Unuia-Nãscut Fiului Sãu ºi Mântuitorului
nostru la darurile puse înainte, ca, primind ele pe Preasfântul ºi atotputernicul
Sãu Duh, sã se prefacã: pâinea în Însuºi cinstitul ºi sfântul Sãu Trup, iar vinul
în Însuºi nepreþuitul ºi sfântul Sãu Sânge. Dupã ce a rostit acestea, toatã taina
sfântã s-a sãvârºit ºi s-a împlinit: darurile s-au sfinþit ºi jertfa s-a efectuat, iar
marea jertfã - Mielul cel junghiat pentru lume, se vede zãcând pe Sfânta
masã. Cãci acum pâinea nu mai este numai o închipuire... a trupului Dom-
nului, sau numai o icoanã... a adevãratului dar, sau doar vreun simbol oare-
care al mântuitoarelor patimi, ci este însuºi darul cel adevãrat, Însuºi Trupul
Stãpânului cel atotsfânt... De asemeni, ºi vinul este acum Însuºi Sângele care
a þâºnit din Trupul cel împuns cu suliþa. Este trupul ºi Sângele care S-a zã-
mislit de la Duhul Sfânt, S-a nãscut din Sfânta Fecioarã, a fost îngropat, a în-
viat a treia zi, S-a înãlþat la ceruri ºi S-a aºezat de-a dreapta Tatãlui .13

Sfinþirea darurilor este momentul culminant al Sfintei Liturghii. Hristos S-a
jertfit iarã ºi iarã oferind încã o datã ºansa mântuirii celor ce cu credinþã, cu
evlavie ºi cu fricã de Dumnezeu vor gusta din Sfântul potir. Acum în momentul
sfinþirii darurilor, Îl avem pe Hristos pe Sfântul Altar întreg ºi trecut prin toate
stãrile prin care a trecut umanitatea asumatã de El. Aceste adevãruri sunt expri-
mate textual în Liturghia ortodoxã. În anamneza euharisticã mãrturisim cã ne
aducem 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 cea de-a dreapta, ºi de
cea de a doua ºi slãvitã iarãºi venire” . Sfinþirea darurilor înseamnã primirea14

lor de cãtre Mântuitorul, înþelegând prin aceasta cã El acceptã ca ele sã se pre-
facã în Sfântul Sãu Trup ºi Sânge, cã le încorporeazã ºi le asimileazã în umani-
tatea Sa, cu care S-a jertfit ºi a pãtimit pentru lume .15

Aºa cum am arãtat mai sus, Hristos aduce jertfa ºi se aduce jertfã, însã fãrã
excluderea noastrã, a celor care Îi alcãtuiesc trupul tainic, Biserica. Acest fapt
este confirmat de formula liturgicã: „Ale Tale dintru ale Tale, Þie îþi aducem
de toate ºi pentru toate”, aºezatã între anamnezã ºi epiclezã. Prin aceasta, afir-
mãm cã darurile oferite lui Dumnezeu de om sunt parte din cele oferite mai

Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXVII, 68-69.13 

 Liturghier, 138.14

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 213.15
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înainte de Dumnezeu omului , un dar rãspuns la mulþimea de daruri primite.16

Meditând la aceste realitãþi, un teolog vieþuitor la Sfântul Munte spune: 

Aceastã contra dãruire liturgicã totalã Domnului pururea înjunghiat... con-
stituie centrul tainei, izvorul sfinþirii omului ºi a cinstitelor daruri. Aceastã
aducere ne goleºte de toate, ne pierdem pe noi înºine. Încetãm sã mai fim,
murim. Dar în aceeaºi clipã ne naºtem la viaþa cea nouã, ne împãrtãºim de
viaþa dumnezeiascã, prin faptul cã ne facem o aducere euharisticã... Experiind
faptul exprimat prin cuvintele „Þie aducem de toate ºi pentru toate”, ne
împãrtãºim de viaþa nouã care este aducere, chenozã, golire de noi înºine...
se goleºte omul pânã la pierderea de sine ºi intrã în Unul care este totul .17

3. Epicleza euharisticã

Una dintre temele dezbãtutã pe larg în Erminia liturgicã a lui Nicolae Caba-
sila este cea cu privire la epicleza euharisticã. În cap. XXIX ºi XXX el apãrã
ºi susþine necesitatea epiclezei, aceste capitole constituindu-se în „cea mai
temeinicã apologie a epiclezei euharistice” . Bazându-se pe un citat din sfântul18

Ioan Gurã de Aur, teologii catolici ai vremii afirmau cã darurile se prefac în
timpul rostirii cuvintelor de instituire. Totodatã, aceiaºi teologi afirmã cã ac-
centul pus pe epiclezã minimalizeazã eficacitatea ºi puterea cuvintelor dumne-
zeieºti rostite de Mântuitorul . Autorul Erminiei lãmureºte spunând cã atât cu-19

vintele din Facere (1,28): „Creºteþi ºi vã înmulþiþi...”, cât ºi cuvintele de
instituire a Sfintei Euharistii, opereazã continuu în lume, însã nu lucreazã prin
ele însele, în chip magic, prin oricine ºi oricum, ci în chip condiþionat ºi mij-
locit. Ca ele sã sfinþeascã ºi sã prefacã darurile noastre este nevoie de preoþie
ºi de Altar, ca ºi de invocarea specialã a harului de cãtre preot, deci de epi-
clezã . Cabasila aratã cã deºi Dumnezeu a zis: „Creºteþi ºi vã înmulþiþi...”,20

neamul omenesc nu s-a înmulþit decât prin intermediul relaþiei dintre bãrbat ºi
femeie . În plus, el atrage atenþia asupra faptului cã în cadrul fiecãrei taine21

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova 1986,16

281.

 Arhimandritul VASILOS, Intrarea în Împãrãþie. Iniþiere în taina liturgicã a unitãþii17

Ortodoxiei, Deisis, Sibiu 1996, 86.

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 216.18

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 217.19

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 219.20

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXIX, 71.21
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avem epicleza, aºa încât acceptarea ei în cadrul tuturor celorlalte Taine ºi
eliminarea din Sfânta Liturghie este de neînþeles. Iatã ce spune Cabasila: 

Cãci ºi preasfântul mir... se sãvârºeºte ºi se sfinþeºte tot prin rugãciune. Iar
cine are credinþã nu se îndoieºte câtuºi de puþin cã rugãciunea are putere sã-
vârºitoare ºi sfinþitoare. De asemenea, hirotonia preotului ºi a arhiereului se
sãvârºeºte într-acelaºi chip, adicã tot prin rugãciune... La fel, iertarea pãca-
telor se dã, celor ce se pocãiesc, tot prin rugãciunea preoþilor ºi tot prin ea se
sãvârºeºte ºi Taina Sfântului Maslu, care poate sã dea, celor ce o primesc,
atât tãmãduirea bolilor trupeºti, cât ºi iertarea pãcatelor . 22

Este interesant sã constatãm cã dupã ce Cabasila într-un mod foarte siste-
matic, logic ºi profund teologic susþine necesitatea epiclezei, el are simþul
obiectivitãþii ºi afirmã cã nu Biserica latinã se opune epiclezei, ci unii membri
izolaþi ai ei, iubitori de inovaþii în materie de credinþã . De altfel reforma litur-23

gicã a Conciliului al II-lea din Vatican a propus reintroducerea epiclezei, afir-
mând astfel cã aceasta este voinþa Bisericii Apusene ºi cã epicleza este o parte
necesarã ºi normalã a Sfintei Liturghii. 

În forma actualã , epicleza este rezultatul dezvoltãrii liturgice care a atins24

întreg conþinutul Sfintei Liturghii ºi ea, ca de altfel toatã anafora liturgicã indi-
vidualizeazã Liturghia ortodoxã în contextul larg al Liturghiilor sãvârºite astãzi
în toatã creºtinãtatea. 

Consecinþele sfinþirii darurilor prin pogorârea ºi lucrarea Sfântului Duh sunt:
jertfa, care se aduce în Liturghie, nu e o simplã închipuire sau un simbol al jert-
fei, ci o jertfã adevãratã; ceea ce se aduce ca jertfã este însuºi trupul lui Hristos;

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXIX, 73.22

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 222.23

 În Liturghia sfântului Ioan Gurã de Aur ea are urmãtoarea formã: „Doamne, Cel ce ai24

trimis pe Preasfântul Tãu Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tãi, pe Acela, Bunule, nu-L lua

de la noi, ci ni-L înnoieºte nouã, celor ce ne rugãm Þie”, rostitã de trei ori, cu versetul 11 din

Ps 50 dupã prima rostire ºi 12 dupã a doua, apoi Slavã..., ªi acum..., „Încã aducem Þie aceastã

slujbã duhovniceascã ºi fãrã de sânge, ºi Te chemãm, Te rugãm ºi cu umilinþã la tine cãdem:

Trimite Duhul Tãu cel Sfânt peste noi ºi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. ªi fã, adicã,

pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tãu (ºi Binecuvânteazã Sfântul Agneþ). Amin. Iar

ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tãu (binecuvânteazã Sfântul Potir).

Amin.Prefãcându-le cu Duhul Tãu cel Sfânt. Amin. Amin. Amin”, Liturghier, 139-140. Pentru

istoricul ºi semnificaþiile telogice ale epiclezei ortodoxe, cf. Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate

ºi comuniune..., 284-301; Petre V INTILESCU , Liturghierul explicat, Bucureºti 1998 , 250-268;2

Alexandre SCHM EM ANN, Euharistia, Taina Împãrãþiei, Anastasia, Bucureºti 1993, 217-230.
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jertfa Mielului lui Dumnezeu este una singurã, cea adusã o datã pe cruce ºi
reactualizatã în chip nesângeros pe sfintele altare.

4. Împãrtãºirea credincioºilor ºi efectele ei în viaþa primitorilor

În partea de început a expunerii noastre am arãtat cã Sfânta Liturghie are un
dublu scop: sfinþirea darurilor ºi împãrtãºirea credincioºilor. Practica împãrtã-
ºirii credincioºilor la Sfânta Liturghie este tot atât de veche ca ºi Liturghia.
Frecvenþa ca ºi modul împãrtãºirii au cunoscut modificãri semnificative de-a
lungul timpului. De la împãrtãºirea zilnicã sau sãptãmânalã pânã la împãrtã-
ºirea extrem de rarã, o datã pe an sau chiar mai rar, ºi de la împãrtãºirea cu ele-
mentele euharistice separat, pânã la forma de astãzi s-a parcurs un drum foarte
lung. Însã indiferent de modul ºi de frecvenþa împãrtãºirii, ea are în viaþa
noastrã câteva efecte de importanþã fundamentalã pe care Nicolae Cabasila le
scoate în evidenþã. 

Astfel, prin împãrtãºire credinciosul se uneºte cu Hristos. „Prin împãrtãºirea
cu Sfântul Sânge, credincioºii trãiesc chiar viaþa în Hristos, fiind cu adevãrat
alipiþi de Capul acela (Hristos) ºi încorporaþi în Trupul Lui” . Hristos ni se25

interiorizeazã tainic ºi pãtrunde adâncurile fiinþei noastre, sfinþindu-ne deopo-
trivã trupul ºi sufletul. Într-una din rugãciunile din Rânduiala de mulþumire
dupã primirea Sfintei Împãrtãºanii, afirmãm urmãtoarele:

Cel ce de bunãvoie mi-ai dat mie spre hranã Trupul Tãu, foc fiind, care arde
pe cei nevrednici, sã nu mã arzi pe mine, Fãcãtorul meu, ci mai vârtos intrã
în alcãtuirea mãdularelor mele ºi întru toate încheieturile, în rãrunchi ºi în
inimã ºi arde spinii tuturor pãcatelor mele; curãþeºte-mi sufletul; sfinþeºte-mi
gândurile ºi oasele; numãrul deplin al celor cinci simþuri îl lumineazã; peste
tot mã pãtrunde cu frica Ta; ... curãþeºte-mã, spalã-mã ºi mã îndrepteazã;
înþelepþeºte-mã ºi mã lumineazã; aratã-mã locaº numai al Duhului Tãu ºi sã
nu mai fiu sãlaº pãcatului, ci Þie casã, prin primirea împãrtãºirii .26

Al doilea efect este iertarea pãcatelor, adevãr care de altfel reiese ºi din for-
mula de administrare. Cu referire la aceasta, Cabasila spune: „Dupã ce s-a rugat
pentru cele de trebuinþã tuturor, preotul se roagã ºi pentru sine însuºi sã fie

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXXVIII, 88.25

 Liturghier, 298.26
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sfinþit de cãtre sfintele Daruri... Sã primeascã adicã iertarea pãcatelor; cãci
acesta este efectul de cãpetenie al sfintelor Daruri” . 27

Un ultim efect al împãrtãºirii, pe care Nicolae Cabasila îl menþioneazã, este
dobândirea vieþii veºnice. „Dupã ce s-a împãrtãºit, preotul se întoarce spre
popor ºi arãtându-i sfintele Daruri cheamã pe cei ce voiesc sã se împãrtãºeascã,
îndemnându-i sã se apropie cu frica lui Dumnezeu... ºi cu credinþã tare cã ele
sunt izvoare de viaþã veºnicã pentru cei ce se vor împãrtãºi dintr-însele” .28

Astfel, omul împãrtãºindu-se pregustã din veºnicie ºi se familiarizeazã cu gus-
tul ei, veºnicia nemaifiind o realitate ce va sã vinã ºi pe care o aºteaptã, ci una
care a ºi venit. 

Efectele Sfintei Împãrtãºanii ating atât pe cei vii cât ºi pe cei adormiþi care
se pomenesc la Sfânta Liturghie. „Hristos, zice Cabasila, se împarte ºi celor
morþi, într-un chip pe care El Însuºi îl ºtie” . 29

5. Simbolismul Sfintei Liturghii

În comentariul sãu liturgic, Nicolae Cabasila trateazã ºi despre semnificaþiile
tipice ºi simbolice ale Sfintei Liturghii. În fiecare act sau gest liturgic, în fiecare
miºcare ritualã este conþinut un adevãr mântuitor sau un eveniment din istoria
sfântã a mântuirii. Aceasta înseamnã cã întregul cult divin reveleazã pe Dum-
nezeu. Aºa se explicã faptul cã în prezent oamenii îºi schimbã radical viaþa, nu
printr-o întâlnire cu Hristos pe drumul Damascului, sau în suferinþa pe cruce,
ci descoperind pe Hristos în frumuseþea tainicã, sobrã ºi solemnã a Sfintei Li-
turghii. Tâlcuitorii liturgici din toate timpurile ºi locurile au subliniat în scrie-
rile lor semnificaþiile teologico-mistice ale rânduielilor de cult, ale actelor,
gesturilor ºi riturilor liturgice, cãutând sã arate ºi sã explice tainicul, ascunsul,
nevãzutul din spatele a ceea ce se vede. 

Cei doi mari exegeþi liturgici menþionaþi în partea introductivã a expunerii
de faþã au abordat problema simbolisticii, însã fiecare oarecum diferit de
celãlalt. În timp ce sfântul Simeon al Tesalonicului vede în orice lucrare sfântã,
în orice rânduialã de cult, act, gest sau miºcare liturgicã, în primul rând sim-
bolul, sau uneori numai partea simbolicã, Nicolae Cabasila, mai sistematic în
lucrãrile sale ºi mai dogmatic, prezintã întâi motivele istorice, pastoral-misio-
nare, duhovniceºti, practice etc., care au determinat apariþia sau instituirea unei

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXXIV, 81.27

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXXIX, 88.28

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XLII, 91.29
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rânduieli de cult sau a unui act liturgic. Dupã aceasta, el explicã sensurile teo-
logice ºi duhovniceºti ºi abia în cele din urmã aratã semnificaþiile simbolice.
Dacã privim sub acest aspect putem spune cã Erminiile celor doi teologi sunt
complementare.

Prima parte a Liturghiei din ritualul ortodox este numitã Proscomidie, ritual
sãvârºit de preot în partea de miazãnoapte a Sfântului Altar, care constã în pre-
gãtirea darurilor de pâine ºi vin în vederea sfinþirii lor în cadrul Liturghiei cre-
dincioºilor. Termenul înseamnã punere înainte, aducere sau oferire . Rânduiala30

actualã a Proscomidiei este o formã dezvoltatã a ritualului foarte simplu care
pânã în secolul al VI-lea consta în alegerea de cãtre diaconi a darurilor de pâine
ºi vin ºi prezentarea lor episcopului, care le aºeza pe Sfânta Masã în vederea
sfinþirii lor . 31

Ritualului Proscomidiei Nicolae Cabasila îi atribuie un dublu simbolism: pe
de o parte acest ritual simbolizeazã întruparea Mântuitorului în pântecele
Fecioarei ºi naºterea, iar pe de altã parte, patimile ºi moartea Mântuitorului.
Aceasta înseamnã cã într-un ritual simplu al pregãtirii darurilor de pâine ºi vin
este concentratã întreaga lucrare mântuitoare sãvârºitã de Hristos în lume. Cu
privire la prima semnificaþie simbolicã, autorul nostru spune cã în naºtere era
anticipatã jertfa, încã din momentul naºterii, Hristos S-a oferit pe Sine Tatãlui:
„ªi-a creat ºi a îmbrãcat acest trup – spune Cabasila –, încât odatã zãmislit, era
ºi dãruit lui Dumnezeu” .32

Referindu-se la cel de al doilea simbolism al Proscomidiei, Cabasila spune:
„tãierea prescurii e fãcutã în vederea unei anumite trebuinþe, adicã pentru a se
scoate Agneþul; dar totodatã ea este ºi o preînchipuire ºi pregãtire a Jertfei,
închipuind plecarea Domnului din lume, calea Sa cãtre Tatãl, prin moarte, pe
care a robit-o” . Acest simbolism este sugerat ºi susþinut atât de formulele pe33

care preotul le rosteºte atunci când taie Sfântul Agneþ, cât ºi de obiectele de
care se foloseºte la tãierea pâinii ºi la acoperirea Cinstitelor Daruri. Când taie
pâinea (prescura), preotul oficiant foloseºte copia,un instrument de tãiat, în
formã de suliþã, amintind de suliþa cu care soldatul ce pãzea pe cei crucificaþi
a împuns coasta Mântuitorului. Aºezând Sfântul Agneþ pe disc preotul înfige
copia în partea dreaptã a lui, „amintind în chipul acesta împungerea sfintei

 Petre VINTILESCU , Liturghierul explicat, 120.30

 Despre istoricul Proscomidiei, cf. Ene BRANIªTE, Liturgica specialã, Bucureºti 1980,31

259-265; Petre V INTILESCU, Liturghierul explicat, 119-140.

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, V, 34.32

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, VIII, 37.33
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coaste; de aceea cuþitul cu care se face împungerea, se numeºte suliþã (copie),
ºi e fãcut chiar în formã de suliþã, aducându-ne aminte de suliþa de la rãstig-
nire” . Concomitent, tãind în cele patru laturi ale prescurii, rosteºte formulele:34

„Ca un Miel spre junghiere S-a adus” (Is 53,7); „ªi ca o oaie fãrã de glas împo-
triva celor ce o tund, aºa nu ºi-a deschis gura Sa” (Is 53,7); „Întru smerenia Lui
judecata Lui s-a ridicat” (Is 53,8); „Iar neamul Lui cine îl va spune” (Is 53,8) .35

Veºmintele pe care le foloseºte pentru acoperirea darurilor pãstreazã acelaºi
dublu simbolism: ele preînchipuie scutecele în care a fost înfãºat Pruncul ºi
giulgiurile în care a fost înfãºurat trupul Domnului. Proscomidiarul este, astfel,
„peºtera în care S-a încãput Cel neîncãput” ºi mormântul dãtãtor de viaþã. 

O serie de imnuri, parte din ele luate sau inspirate din psalmii profetici, din
prima parte a Liturghiei propriu-zise ne amintesc ºi preînchipuie perioada vieþii
necunoscute a Domnului, dintre naºtere ºi începutul propovãduirii: 

Care este rostul acestor cuvinte profetice aici? – se întreabã exegetul. ªi ce
înþeles au ele în legãturã cu iconomia Mântuitorului? Ele închipuie începu-
turile venirii Sale, când era pe pãmânt, dar încã nu se fãcuse cunoscut mul-
tora, când era în lume, dar lumea nu-L cunoºtea pe El; închipuie vremea de
dinainte de sfântul Ioan Botezãtorul, dinainte de a se aprinde lumina . 36

Alte elemente din structura Liturghiei simbolizeazã deja venirea lui Hristos
ºi ieºirea Lui la propovãduire. Imnul: „Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la
Hristos...” este „ca o întâmpinare a lui Hristos Cel ce Se apropie ºi Se aratã” .37

În chip simbolic se exprimã douã realitãþi: aºteptarea cu nãdejde a lui Hristos
ºi întâmpinarea lui Hristos Care a ºi venit. 

Vohodul sau ieºirea cu Sfânta Evanghelie preînchipuie ieºirea Domnului la
propovãduire, iar citirea Evangheliei semnificã însãºi propovãduirea. Transfe-
rarea Cinstitelor daruri de la Proscomidie la Sfânta Masã simbolizeazã ultimul
drum fãcut de Mântuitorul din Betania la Ierusalim, unde a fost prins ºi osândit
la moarte . Dupã ce Darurile au fost aºezate pe Sfânta Masã, aceasta simbo-38

lizeazã mormântul Domnului în care Hristos este aºezat stând sã învie. O mul-
þime de alte acte liturgice scot în evidenþã în chip simbolic cele ce au avut loc
în timpul mântuitoarelor patimi ale Domnului.

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, VIII, 38.34

 Liturghier, 88; Petre V INTILESCU , Liturghierul explicat, 127-128.35

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XVIII, 55.36

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XIX, 57.37

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXIV, 64.38
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Douã aspecte mai punctãm aici pentru a vedea cã întreaga operã mântuitoare
este simbolizatã ºi reactualizatã în Sfânta Liturghie. Mai întâi ne vom referi la
Învierea Domnului ºi la coborârea Duhului Sfânt peste Bisericã. Înainte de îm-
pãrtãºirea clericilor ºi a credincioºilor, în Sfântul potir, în Sfântul Sânge, se
pune mirida care are imprimatã pe ea pecetea IS (Iisus) ºi se toarnã apoi apã
caldã. Aceasta aratã în chip simbolic Învierea ºi Cincizecimea. „Preotul toarnã
apã caldã în potir, pentru a închipui pogorârea Sfântului Duh peste Bisericã”,
iar mai departe sintetizeazã spunând cã: „îl vedem pe El, ca într-o icoanã, atât
ca prunc, cât ºi dus la moarte, rãstignit ºi împuns în coastã; apoi vedem ºi însãºi
pâinea prefãcutã în acel preasfânt trup, Care a pãtimit cu adevãrat acestea ºi a
înviat, S-a înãlþat ºi ºade de-a dreapta Tatãlui” . În cele din urmã, tot din textul39

citat reiese cã în Sfânta Liturghie Hristos nu numai cã Se naºte, propovãduieºte,
vindecã, pãtimeºte ºi înviazã, ci Se ºi înalþã la Tatãl pregãtindu-ne locaºuri ºi
aºteptându-ne sã fim oaspeþi ai împãrãþiei cerurilor ºi împreunã locuitori cu
sfinþii, cum ºi El a fost împreunã locuitor cu noi pe pãmânt. Înãlþarea la ceruri
ºi ºederea de-a dreapta Tatãlui sunt simbolizate prin arãtarea Sfântului potir în
vãzul credincioºilor ºi aºezarea lui la proscomidiar. Acest din urmã ritual
imprimã Sfintei Liturghii ºi o dimensiune eshatologicã. 

6. Evaluare criticã a interpretãrii liturgice a lui Nicolae Cabasila

Formularul liturgic preferat de Nicolae Cabasila în Erminia sa este cel atri-
buit sfântului Ioan Gurã de Aur ºi doar uneori, pentru a-ºi susþine afirmaþiile,
face apel la textul Liturghiei atribuitã sfântului Vasile cel Mare. 

Spre deosebire de alþi tâlcuitori liturgici, Cabasila se ocupã îndeosebi de for-
mulele ºi rugãciunile care revin preotului ºi mai puþin de rãspunsurile date de
comunitatea împreunã-rugãtoare, el contribuind astfel la cunoaºterea pãrþilor
nevãzute din Sfânta Liturghie. Lucrarea exegeticã la care ne-am referit nu este
o simplã explicare a Liturghiei, ci un adevãrat „tratat de dogmaticã a Liturghiei,
în care predominã speculaþia teologicã” . El se dovedeºte a fi un foarte bun cu-40

noscãtor al Sfintei Scripturi ºi al teologiei patristice. În plus, deºi laic, el cu-
noaºte Liturghia în litera ºi duhul ei, nu numai pe cea bizantinã, ci ºi pe cea
romanã. În lucrarea sa, autorul valorificã comentariile liturgice anterioare, le
completeazã ºi le corecteazã acolo unde a fost cazul. Cabasila poate fi consi-
derat ultimul mare reprezentant al misticii liturgice rãsãritene, continuând ºi

 Nicolae CABASILA, Tâlcuirea Dumnezeieºtii Liturghii, XXXVII, 86.39

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 359.40
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sintetizând într-un chip fericit opera marilor predecesori, între care amintim pe
sfântul Dionisie Areopagitul ºi pe sfântul Maxim Mãrturisitorul .41

În cele din urmã, subliniem ºi faptul cã Erminia lui Cabasila are un caracter
irenic. Este imposibil ca un teolog atât de profund, cu o culturã atât de vastã sã
nu fi cunoscut diferenþele între bizantini ºi latini cu privire la pâinea folositã la
Sfânta Împãrtãºanie, la modul împãrtãºirii etc. ºi, cu toate acestea, el nu abor-
deazã decât o singurã problemã controversatã, cea a epiclezei, ºi aceasta într-o
perioadã în care operele teologice sunt eminamente polemice .42

Pentru creºtinii de astãzi, Nicolae Cabasila oferã profilul laicului iubitor de
cunoaºtere ºi de sfinþenie, iar pentru cercetarea teologicã ºi pentru dialogul
interteologic oferã o operã profund teologicã ºi duhovniceascã ce ne ajutã sã
descoperim valori nepieritoare în Liturghia care continuã sã ne aminteascã de
Biserica nedespãrþitã.

Summary

The study entitled: Holy Liturgy in Nicolae Cabasila's interpretation has in
view to present the means and the theological, spiritual and symbolical
contents of the Holy Liturgy principal parts as they are exposed in Nicolae
Cabasila's interpretation. 
After the Byzantine Empire conquest in 1453, Tesalonic became one of the
greatest cultural and theological centre of the Eastern christianity. Here is
the area where Nicolae Cabasila developed his work. 
In the first part of this study I showed the two main aims of the Holy Liturgy:
to bless the gifts and to administer the Eucharist to believers. 
The constitutive moments of the Eucharist, as Nicolae Cabasila emphasize,
are: preparing the gifts of bread and wine and blessing these gifts within
Holy Liturgy. Jesus Christ is the One who brings the sacrifice and brings
Himself as sacrifice, but this not excluding us. The Churgh takes part with
Jesus Christ in bringing the sacrifice. 
After blessing them, the gifts of bread and wine become the real Body and
Blood of our Lord Jesus Christ. He is present complete and real on the Holy
Table. 
One of the important problem aproached by Nicolae Cabasila in his study is
the one concerning the prayer of Epiclesis (invocation of the Holy Spirit).

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 361.41

 Ene BRANIªTE, Explicarea..., 363-364.42
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Answering to some western theologiens who were denying the necessity of the
Epiclesis within Holy Liturgy, Nicolae Cabasila defends and sustain its
necessity emphasizing the presence of the Epiclesis in all Holy Sacraments
and therefore it can't be missing from the holy Liturgy order. 
Among the Eucharist administration effect’s, Nicolae Cabasila points out:
the unity with Christ, the sins forgiveness and eternal life gain. 
A special place in Nicolae Cabasila's explanation has the liturgycal
symbolism. He shows that every act, gesture or liturgical ritual is related
with events from our salvation history and it discovers us truths necessary for
our salvation. The Holy Liturgy reminds us and bring into present the
salvation work of Jesus and in the same time anticepates the events which
have to come. Therefore it can be said that the Liturgy has also an
eschatological perspective.
The exegetic work of Nicolae Cabasila is the most complete and the
systematic within this theological speciality and it is considered to be a real
dogmatic treaty concerning the Holy Liturgy. It also can be notice the
peaceful feature of Nicolae Cabasila's study. 
For the nowadays Christians Nicolae Cabasila offers the profile of the
faithfull man who seeks for knowledge and holiness, and for the theological
research and inter-theological dialogue he offers a profound theological and
spiritual work which help us to discover eternal values within Holy Liturgy
which continuously reminds us about the unseparated Church. 



LA EUCARISTÍA EN EL ARTE OCCIDENTAL 

Antonio PERERA, F.S.C.
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

En las páginas siguientes voy a comentar una serie de obras artísticas de
tema eucarístico, realizadas a lo largo de los siglos. Me limito a producciones
de tipo plástico no arquitectónicas: pintura, mosaico, relieve, orfebrería... El
objetivo es poner de manifiesto el testimonio de estas artes acerca de la euca-
ristía. 

Tomo como inspiración general dos criterios expuestos por Juan Pablo II en
su Carta a los artistas (4 de abril de 1999) .1

1. Para el historiador de la teología, las realizaciones artísticas, tanto litera-
rias como plásticas, no son solamente ilustraciones estéticas, sino verdaderos
„lugares teológicos”. El Papa hace suya una afirmación del teólogo M.D.
Chenu (n. 11).

2. „Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la
realidad más profunda del hombre y del mundo. Por ello, constituye un acer-
camiento muy válido al horizonte de la fe” (n. 6). De acuerdo con ello, las
obras de arte serán vistas como manifestaciones del sentido de la fe del pueblo
cristiano y de los matices de la teología y de la catequesis en las diversas épo-
cas de la historia de la Iglesia. Pero no se dejará de lado su calidad estética ni
la intención expresiva del autor.

El término occidental del título tiene un sentido geográfico más que esti-
lístico. Hasta la época gótica resulta difícil distinguir entre tradición occidental
y oriental. Se trata más bien de una tradición común. Las obras comentadas se
hallan principalmente en España y en Italia, con alguna incursión en Bélgica,
paises los tres de cultura católica. El arte oriental (la iconografía eucarística
ortodoxa) no es abordado en este artículo . Las páginas siguientes toman en2

especial consideración tres temas, estudiados en los diversos períodos de la
historia del arte:

 JUAN PABLO II, Carta a los artistas, en el semanario Ecclesia, 2944 (1999) 26-32. 1

 Aspectos comparativos entre el arte eucarístico occidental y oriental son comentados en2

otro artículo del autor, „Euharistia în arta creºtinã”, en Euharistia în viaþa Bisericii, ed. W.

Dancã, ARCB, Bucureºti 2000.
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1. La multiplicación de los panes y peces
2. La santa cena
3. El culto eucarístico 

1. Arte paleocristiano

Sabemos que las primeras manifestaciones plásticas del cristianismo son de
tipo simbólico. Entre los símbolos conservados en las catacumbas, los que
tienen un contenido eucarístico más claro son los panes, los peces y la vid.
Aparecen en inscripciones, frescos, mosaicos y sarcófagos.

El temade los panes y peces se basa en los relatos evangélicos de los
sinópticos y, sobre todo, en el de Juan (Jn 6,1-15). Esta relación se observa ya
en el número de los alimentos presentados a Jesús: dos y cinco, respecti-
vamente (Jn 6,9; Mt 14,17; Mc 6,38; Lc 9,13), que juntos suman la simbólica
cifra septenaria. En las imágenes paleocristianas suele aparecer un cesto con
cinco panes y, al lado, dos peces. La interpretación eucarística de la multipli-
cación de los panes es sugerida por Juan de diversos modos: este signo intro-
duce el discurso sobre „el pan de vida” (6,35-58); se emplean gestos y palabras
de tono litúrgico, entre ellas „eukharisesas” (6,11); Jesús reparte directamente
los panes y el pescado y cuida de que se recojan las sobras (6,11.12-13). Los
dos peces o, a veces, un sólo pez consitituyen un símbolo privilegiado, con un
triple valor: cristológico (reflejado en el acróstico IKTHYS: Jesucristo, Hijo de
Dios, Salvador), eucarístico y bautismal; éste último evocado por varios Padres
de la Iglesia: „Somos pececitos nacidos en el agua, junto a nuestro Pez, y nos
salvamos si permanecemos en el agua” (Tertuliano) .3

En varios sarcófagos del siglo IV, la escena de la multiplicación de los panes
está representada junto al milagro de Caná de Galilea: Jesús con una vara
(„virga virtutis”) toca las vasijas que están a sus pies . La unión de ambas4

escenas siugiere la significación también eucarística del primer signo realizdo
por Jesú (Jn 2,11).

En catacumbas y en diversos mausoleos aparecen escenas que podrían
sugerir la santa cena, pero mo suele tratarse de este tema evangélico, sino de
banquetes funerarios. Merece mención el fresco de la catacumba de Domitila
que representa a Cristo maestro rodeado de sus apóstoles. Todos están vestidos

 Citado por L. USPENSKY, Teologia icoanei, Anastasia, Bucuresti 1994, 41. 3

 Por ejemplo el sarcófago de los dos testamentos o sarcófago dogmático, actualmente en4

el Museo Pío-Cristiano del Vaticano.
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de blanco, alrededor de una mesa. La faz de Cristo es imberbe, con la eternidad
de la juventud, y los discípulos tienen un rostro infantil que sugiere valores
evangélicos: infancia espiritual, filiación divina...

2. Arte bizantino de Ravena

En el conjunto musivario de esta ciudad, que se remonta al siglo VI, se
hallan bellas representaciones eucarísticas, algunas de tipo simbólico y otras
más directas. 

Merecen comentario dos mosaicos de la iglesia de San Apolinar Nuevo. Uno
es el de la multiplicación de los panes y peces. La escena es de tipo simétrico
y frontal. Jesús aparece en el centro, joven y con los brazos abiertos. Su mayor
estatura, el nimbo crucífero y el color morado de sus vestidos establecen un
contraste con los dos discípulos que tiene a cada lado. El vestuario de todos es
noble, sugiriendo los ornamentos litúrgicos de épocas posteriores... Los panes
y peces son presentados a Jesús por los dos apóstoles de los extremos, con las
manos cubiertas, en señal de reverencia . 5

El otro mosaico es el de la santa cena. Jesús y los apóstoles están tumbados
en triclinios: Jesús delante y, tras él, en semicírculo, el grupo de apóstoles. Hay
el mismo contraste que en la escena anterior. El rostro de Jesús es aquí de
tradición siria, adulto y con barba. La composición es solemne. En la mesa
central, cubierta con manteles blancos, destacan siete panes y dos grandes peces
sobre una bandeja. Estos últimos acentúan la significación cristológica y euca-
rística del mosaico. 

3. Arte románico

De este período voy a considerar, en primer lugar, un fresco de la santa cena
pintado en la cripta de la colegiata de San Isidoro de León, por tratarse de „una
de las representaciónes de dicho episodio de mayor interés en todo el ámbito
de la pintura románica” . Además de los doce, aparecen otros discípulos como6

Matías, Marcial... Como es habitual destacan Pedro, Juan y Judas. „Este apa-
rece sin nimbo, sentado y dispuesto como de perfil; recibe el pan de la mano
de Cristo, en tanto que con la suya coge un pez de la gran fuente, patentizando

 A. GASCÓN , Arte para vivir y expresar la fe, PPC, Madrid 1998, 171-176. 5

 J. SUREDA, La pintura románica en España, Alianza, Madrid 1989, 125.6
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así su traición”. Esta santa cena está integrada en un conjunto pictórico que va
del nacimiento hasta la pasión y glorificación de Cristo. 

En el interior de la catedral de Parma se puede contemplar un interesante
relieve de la última cena, obra de Anselmo de Campione. En él, Jesús da un
bocado de pan a Judas, que está a su derecha, mientras Juan, al otro lado,
reclina su cabeza sobre el pecho del Maestro. El gesto de ofrecer el pan consa-
grado a Judas, situado junto a Jesús, tiene probablemente una intención apolo-
gética: en aquella época (finales del siglo XII) se difundía por Italia la doctrina
valdense que hacía depender la validez del sacramento de la virtud del
ministro. Un argumento plástico contra este error era mostrar al propio Jesús
dando la comunión a Judas . 7

Como manifestación del culto eucarístico, aparecen en esta época algunas
esculturas, sobre todo crucifijos, que se convertían en sagrarios, introduciendo
en ellos una hostia consagrada. Por ejemplo, el „santíssim misteri” de Sant
Joan de les Abadesses.

De orfebrería eucarística románica se pueden ver muestras en diversos
museos: palomas eucarísticas, copones, cálices... Los vasos litúrgicos han
adquirido ya la característica de objetos preciosos, lejos del criterio de sencillez
expresado por varios Padres de la Iglesia. 

4. Arte gótico

De este período selecciono una imagen de la santa cena pintada por Jaume
Huguet, un artista catalán del s. XV. Jesucristo aparece en el centro con un
gesto de bendición sobre el cáliz y la hostia. Tanto él como los apóstoles visten
capas pluviales que acentúan el tono litúrgico de la escena. Sobre la mesa
destaca un cordero asado, detalle poco corriente en las reprersentaciones de la
última cena de Jesús, y que manifiesta el carácter de nueva pascua que corres-
ponde a la eucaristía en la teología cristiana. El fondo del cuadro es dorado
como en los iconos. „Estos oros nos hacen pensar en un Huguet medieval, y sin
embargo, algo muy nuevo están aportando estos rostros carnales y expresivos
de sus personajes” . Es un indicio del realismo que se va introduciendo en el8

arte cristiano occidental a partir del gótico, distanciándolo de la plástica orien-
tal, más idealizada y conservadora. 

 G. BRAM BILLA, Storia della Chiesa per documenti iconografici. La Chiesa delle cate-7

drali, ElleDiCi, Leumann-Torino 1988, 56-57.

 J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, BAC Maior, Madrid 1996, 560.8
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A final del gótico se desarrollan los retablos, una especie de variante
católica del iconostasio oriental, que no oculta, sin embargo, el altar. En estos
retablos, a veces de extraordinarias dimensiones y complejidad temática, se
deja un lugar destacado para mostrar (y, a veces, guardar) el santísimo sacra-
mento. En ellos no faltan escenas eucarísticas, de las que voy a evocar dos: un
sacerdote en el momento de la elevación, rodeado de fieles, en primer plano,
y de „almas” que salen del purgatorio, al fondo (retablo de San Miguel, del
monasterio de Cruïlles, Girona, s. XV) y Jesucristo lavando los pies de Pedro
(relieve del retablo de San Pedro, procedente de la iglesia de S. Lorenzo,
Lleida, s. XV). El tema del lavatorio, aunque no es el más frecuente en las imá-
genes de la última cena, expresa, según el simbolismo del cuarto evangelio, una
actitud de amor y servicio fraternos, profundamente vinculada a la eucaristía.
Lavarse mutuamente los pies forma también parte del memorial del Señor (Jn
13,14-15).

Dentro de la orfebrería, en tiempos góticos aparecen los ostensorios o custo-

dias y también algunos „relicarios” que guardan testimonios de milagros euca-

rísticos. Un ejemplo destacado es el que contiene los corporales de Orvieto,

realizado con plata y esmaltes en los años 1337-38. Estos objetos sagrados

manifiestan el desarrollo del nuevas formas de culto (adoración eucarística,

procesión del Corpus...) que se consolidarán en el occidente católico. Este culto

surge de la fe en la presencia real de Cristo en la eucaristía, pero también es la

resultante (compensación) de un empobrecimiento de la celebración litúrgica

y de un alejamiento creciente de la comunión. „El mayor sacramento de la

Iglesia se vive más como una presencia para ser contemplada y adorada que

como un banquete en el que importa participar. La misa, celebrada en latín, ya

no es comprendida por el pueblo. La devoción eucarística se manifiesta ante

todo por la mirada a la hostia consagrada en el momento de la consagración o

durante las exposiciónes y procesiones” .9

De tradición gótica, aunque a veces realizadas más tarde (s. XVI) son

algunas de las magníficas custodias procesionales españolas: las de las cate-

drales de Barcelona (sobre el trono del rey Martín), de Girona, de Toledo

(realizada por Enrique de Arfe)...

 G. BRAMBILLA, La Chiesa alla fine del medioevo, 12. 9
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5. Arte renacentista

Pertenecen a esta época algunas de las imágenes más difundidas de la santa
cena, de las que, a continuación comentaré brevemente cinco. Este tema
evangélico, rico en espiritualidad, representa también un desafío plástico. Los
artistas lo asumen para resolver problemas de composición, de perspectiva y
de caracterización de los personajes. 

1. Santa cena de Domenico Ghirlandaio, en San Marco de Florencia, hacia
1480. La escena, muy rica de colorido, está encuadrada en un bello fondo
arquitectónico y vegetal. Jesús y once apóstoles, con nimbo, aparecen a un lado
de la mesa; Judas, en cambio, sin nimbo, está solo, frente a Jesús y a Juan.
Cerca de él hay un gato, símbolo de la infidelidad. Como contraste, en el fondo
del cuadro, a la derecha, un pavo real parece anunciar la gloria de la resurrec-
ción. A veces la pintura de Ghirlandaio y otros renacentistas está afectada de
profanidad: „el culto de la belleza formal se acentúa a expensas del misterio” .10

Pero esta limitación no se acentúa en la obra a que me acabo de referir.
2. En el mismo convento florentino, Fra Angelico pintó con su unción habi-

tual una Cena eucarística en la que Jesús distribuye la comunión a los apósto-
les en forma de pequeñas hostias litúrgicas, Ellos la reciben en pie, con las
manos juntas o cruzadas sobre el pecho. El cenáculo coincide con el sobrio
refectorio del convento. María, arrodillada, asiste a la escena. 

3. Santa cena de Dirk Bouts, en Lovaina, iglesia de S. Pedro, 1467. Es la
obra maestra de este pintor de origen holandés. Como pieza central de un reta-
blo, está rodeada de figuras eucarísticas veterotestamentarias: Abraham y
Melquisedec, el cordero pascual, el maná, Elías alimentado en el desierto...
Para acercarnos el significado de la escena evangélica, el autor la sitúa en un
interior contemporáneo. Por realismo prescinde de los nimbos. Las líneas de
perspectiva nos llevan a Jesús. Judas aparece de espaldas, con un gesto caute-
loso. El momento escogido es el de la institución de la eucaristía .11

4. Santa cena de Leonardo da Vinci, en el convento de Santa Maria delle
Grazie de Milán, hacia 1495. A pesar de su mal estado de conservación, es la
imagen más popular de la última cena, copiada e imitada muchísimas veces.
Leonardo escoge el momento dramático del anuncio de la traición, según Jn
13,21-29. La composición sigue esquemas triangulares y ternarios. La

 J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, 667.10

 R. GENAILLE, Enciclopedia picturii flamande ºi olandeze, Meridiane, Bucureºti 1975, 30-11

32.
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perspectiva del cuadro, que continúa la arquitectura del refectorio donde está
situado, se concentra en la figura serena y sola de Jesús. Aunque el descubri-
miento del traidor no sea el elemento principal de la última cena, produce tanto
impacto psicológico que ha sido subrayado por todos los evangelistas y
también por Pablo, que recuerda „la noche en que el Señor era entregado” (1Co
11,23). 

5. Santa Cena de Juan de Juanes, en el museo del Prado, completada con
otro cuadro del mismo autor: el Salvador Eucarístico, con la sagrada hostia en
una mano y el cáliz en la otra.Ambas obras han sido muy reproducidas en lámi-
nas y estampas. En el cuadro de la última cena se evoca el momento en que
Jesús consagra el pan. Ante la mesa, dos utensilios de bronce recuerdan el lava-
torio de los pies. Los apóstoles – al igual que en la cena de Leonardo, en la que
se inspira el pintor español– muestran muy diversas actitudes. Judas aparece de
espaldas, receloso y a punto de salir.

Hay muchas otras obras del Renacimiento que abordan el tema eucarístico.
No puedo dejar de citar dos frescos muy célebres de Rafael Sanzio, pintados
en las estancias vaticanas: la Disputa del Sacramento y la Misa de Bolsena.

En la primera obra, de tipo alegórico, los dos temas centrales son la Trini-
dad, junto a la cual están la Iglesia triunfante, representada por varios santos
personajes de ambos Testamentos (María, Pedro, Juan, Esteban, Abraham,
David...) y la Eucaristía, representada por una custodia sobre el altar, en torno
al cual aparecen muy diversos personajes: jerarcas, teólogos, artistas, pensa-
dores, y hasta, al parecer, Berengario de Tours, cuya doctrina „débil” sobre la
presencia eucarística fue rechazada por la Igelsia . (La presencia de este perso-12

naje, lateral y de espaldas a la custodia, motivaría el tíitulo de Disputa del
sacramento, substituído a veces por el de Triunfo de la eucaristía.

En la segunda obra, el papa Julio II, mecenas de Rafael, está arrodillado ante
un altar donde celebra misa el sacerdote cuyas dudas ocasionaron el prodigio
de Bolsena, muchos años antes (1261).

6. Arte barroco

De este período señalo, en primer lugar, tres cuadros de Rubens que se
exhiben en el museo del Prado. Dos, muy representativos de la contrarreforma,
tienen temas y formas parecidas, de acusado barroquismo: Triunfo de la Euca-
ristía y Triunfo de la Iglesia. Su contenido es alegórico: una figura femenina

 J. COLLANTES, La fe de la Iglesia Católica, BAC, Madrid, n. 1021.12
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con la custodia o el cáliz en las manos avanza en un carro conducido por
representaciones de la virtudes. Tras la comitiva eucarística marchan mendigos,
mientras que el carruaje de la Iglesia arrolla a los que se le enfrentan. Otro
cuadro, también de Rubens, pero de asunto distinto es el titulado Acto religioso
de Rodolfo I. Este soberano cede su caballo a un sacerdote que lleva el viático
a un enfermo. Él y su escudero acompañan a pie al portador del santísimo sa-
cramento.

Las clásicas escenas evangélicas relacionadas con la eucaristía siguen inte-
resando a los pintores manieristas y barrocos. Tintoretto trata el tema del lava-
torio de los pies con talento, pero el sentido religioso se ve mermado por
ciertos excesos de artificiosidad y anecdotismo (Museo del Prado). Murillo
pinta una Multiplicación de los panes y peces para el Hospital de la Caridad de
Sevilla, interpretándola como ejemplo de generosidad y misericordia. Estos
artistas renuncian a la composición rigurosamente simétrica de los renacentistas
y sitúan el tema principal a la derecha o a la izquierda del cuadro.

Son relativamente frecuentes las escenas de santos sacerdotes celebrando
misa, a veces en actitud extática, como la Última misa de San Benito, de J.
Rizzi (Museo del Prado).

En los retablos barrocos, entre columnas salomónicas se reserva un lugar de
honor para el sagrario y para la exposición de la custodia. Original y efectista,
el Transparente de la catedral de Toledo ilumina un conjunto ornamental cen-
trado en el sagrario. 

7. Últimos siglos

En los siglos XVIII y XIX, el arte religioso es continuista. Suele constar en
variaciones sobre estilos anteriores. Es la época de los „neos”: clásico, romá-
nico, gótico, barroco... Desde finales del s. XIX el arte se seculariza progre-
sivamente . Entre los artistas se produce una crisis de la imagen religiosa. Se13

ensayan formas nuevas, entre el simbolismo, el expresionismo y la abstracción.
Con todo, a escala general, persiste la influencia de las formas figurativas tradi-
cionales. El culto eucarístico mantiene sus manifestaciones plásticas. En las
procesiones de la fiesta de Corpus, por ejemplo, siguen desfilando las valiosas
custodias en un ambiente a veces excesivamente pomposo y aristocrático que

 J. PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, 904-905: „La secularización de los13

símbolos cristianos”.
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puede dar pie a reacciones anticlericales . Varios artistas tratan un tema euca-14

rístico en cierto modo nuevo: el de la primera comunión, considerando más
bien aspectos costumbristas y de retrato .15

Dentro del variado arte de las últimas centurias, me referiré sólo a a tres
artistas del mundo hispánico: 

1. Goya (1746-1828): El género religioso no es el preferido por el pintor ni
el que lo ha hecho más célebre. Con todo lo ha tratado varias veces, dejándonos
muestras valiosas, entre las cuales hay algunas de tema eucarístico, centradas
en la celebración de la misa. La Última comunión de San José de Calasanz es
la más notable de ellas; es un cuadro de honda religiosidad, que expresa since-
ramente „la humildad y el recogimiento del alma ante el favor divino de la
Comunión” . En alguna otra obra se asoma la mirada crítica del autor sobre16

ciertas formas de religiosidad popular de su tiempo .17

2. Gaudí (1852.1926): Todo el proyecto del templo de la Sagrada Familia
se orienta a la creación de un espacio eucarístico. Si nos fijamos en lo realizado
hasta el momento, la santa cena aparece esculpida con formas vigorosas de
influencia cubista en la fachada de la Pasión, obra del escultor J.M. Subirachs.

3. Dalí (1904-1989): Su entidad como pintor religioso es muy discutida. Hay
autores que la niegan del todo, considerando que las obras dalinianas de tema
religioso son simplemente ensayos estéticos oportunistas . Otros comenta-18

ristas, en cambio, las valoran positivamente . Tienen tema eucarístico unas19

pocas obras del Dalí de la posguerra: la Última cena (1955), que, por su extraña
ambientación y por la figura de Cristo, inspirada en Gala, provocó una viva
controversia; la Madona de Port Lligat (1950), donde „el artista en una alarde
de teatralidad abre en el cuerpo de María una ventana en la cual coloca un
vivaz niño Jesús, quien a su vez en otra ventanita contiene el pan eucarístico,
centro último de toda la composición”; el Bodegón con panes y peces („Natura
morta eucarística”)... 

 Véase como muestra el cuadro de Cabral: Procesión de Corpus en Sevilla, del Museo del14

Prado (Casón del Buen Retiro).

 Primera Comunión del joven Picasso o La comulgante del escultor J. Llimona, ambas15

en museos barceloneses.

 J.J. MARTIN GONZÁLEZ, Historia del arte, II, Alianza, Madrid 1990, 423 y grabado16

CLVIII.

 La Comunión, del Museo Lázaro Galdiano de Madrid.17

 J. Plazaola, por ejemplo, ni siquiera menciona a Dalí en su amplia obra citada varias18

veces.

 P. V IOTTO , „Salvador Dalí, un místico surrealista”, Jesus 20/10 (1999) 88-90.19
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El tema de la cena del Señor con los apóstoles sigue apareciendo en nuestro
tiempo en múltiples imágenes de intención catequética (pinturas, grabados,
estampas, carteles...). Abordan el tema con enfoques distintos: fidelidad histó-
rica, simbolismo, dramatismo, inculturación... Ejemplos: Cena de Vela Zanett;
Santa cena africana (Mafa-Camerún); dibujos de Cornelia Rota....

Esta conferencia ha sido ilustrada con un centenar de diapositivas, distri-
buídas en torno a los tres temas mencionados a principio. Los títulos de las
obras comentadas han aparecido a lo largo de las páginas precedentes. Ha
quedado claro que el tema eucarístico es muy frecuente en el arte europeo occi-
dental, debido al caracter central de este sacramento, „fuente y cumbre de toda
la vida cristiana” .20

En torno a la eucaristía han convergido, con la arquitectura y las artes plás-
ticas tratadas aquí, otras formas de expresión artística, como la la literatura, la
música y hasta el cine... Es un dato histórico que se mantiene vigente y apre-
miante en nuestros días, cuando la Iglesia sigue teniendo necesidad del arte
„para acuñar en formas significativas lo que por si mismo es inefable” .21

Rezumat

În articol sunt comentate mai multe opere artistice occidentale cu subiect
euharistic din diferite epoci ºi spaþii geografice (Italia, Spania, Belgia...).
Articolul se concentreazã asupra mãrturiei artei plastice creºtine despre
Euharistie. Textul conferinþei presupune cunoasterea operelor amintite; în
cadrul colocviului, ele au fost vizionate în timpul proiecþiei celor o sutã de
diapozitive selectate. Orientarea generalã are la bazã douã criterii exprimate
de papa Ioan Paul al II-lea într-o recentã Scrisoare cãtre artiºti (Presa
Bunã, Iaºi 1999):
a) Realizãrile artistice constituie, în felul lor, nu numai ilustrãri estetice, dar
adevarate „locuri teologice” (nr. 11).
b) Orice formã autenticã de artã este, în felul sãu, o cale de acces spre
realitatea cea mai profundã a omului ºi a lumii (nr. 6).
Sunt parcurse diferitele perioade ale istoriei artei creºtine, reliefând în
fiecare dintre ele temele ºi operele mai însemnate. În acest itinerar istoric
sunt scoase în evidenþã trei subiecte majore: pâinile ºi peºtii (o temã
iconograficã foarte veche, bazatã pe simbolismul euharistic al unei minuni

 C. VATICANO II, Constitución Lumen gentium , n. 11.20

 JUAN PABLO II, Carta a los artistas, 12.21
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evanghelice); Cina cea de tainã (reprodusã în toate epocile ºi stilurile) ºi
cultul euharistic (în jurul sfintei Hostii, pãstratã ºi expusã pentru adorare în
diferite lucrãri de orfevrãrie: tabernacole, pixide, ostensorii sau
monstranþe...).
Înmulþirea pâinilor ºi peºtilor, relatatã de cei patru evangheliºti, este evocatã
deja de arta paleocreºtinã. Fie simbolic, fie realist apare în toate epocile
artei creºtine pânã în zilele noastre.
Din Cina cea de tainã sunt reprezentate în special douã momente: dezvã-
luirea trãdãrii ºi instituirea Euharistiei; dar aflãm des ºi semnul iniþial:
spãlarea picioarelor, legatã de evanghelistul Ioan cu memorialul Domnului.
În arta creºtinã apuseanã apare o mare varietate de forme, mai mult dupã
perioada goticã. Începând cu aceastã perioadã se dezvoltã ºi cultul euha-
ristic, ca rod firesc al credinþei în prezenþa realã a lui Cristos sub speciile
euharistice; dintre acestea, pâinea ocupã un loc privilegiat. Acest cult com-
pleteazã, într-un anumit fel, unele lipsuri liturgice ºi pastorale. Privirea ºi
închinarea înlocuiesc adesea participarea activã la Liturghie (puþin înþe-
leasã) ºi împãrtaºania credincioºilor (devenitã rarã ºi cu o singurã specie).
În Occidentul catolic, imaginile religioase evolueazã în funcþie de autori,
clienþi ºi culturi, cu o apreciabilã creativitate, dar ºi cu greºeli: simplã expe-
rimentare, realism fãrã transparenþã... Totuºi acest umanism spre care se în-
dreaptã mulþi artiºti apuseni „nu este în sine un pericol pentru credinþa
creºtinã, axatã pe misterul Întrupãrii ºi, prin urmare, pe valorificarea omului
din partea lui Dumnezeu”.
În jurul Euharistiei s-au dezvoltat artele din trecut. Biserica are nevoie ca
aceastã creativitate artisticã sã se menþinã în prezent, „pentru a transforma
în forme palpabile ceea ce în sine este insesizabil” (Ioan Paul al II-lea,
Scrisoare cãtre artiºti, nr. 9 ºi 12). 
(În mare parte, dar cu o altã orientare, conþinutul acestor pagini poate fi citit
ºi în româneºte, în articolul „Euharistia în arta creºtina”, citat la nota 2).



EUHARISTIA: UNITATE ªI MÃRTURIE CREªTINE

Pr. lect. dr. Gheorghe Petraru
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Euharistia este Taina centralã a Bisericii, fiind încununarea tuturor celorlalte
lucrãri sfinte ale ei, deoarece ea evidenþiazã specificul credinþei creºtine, esenþa
vieþii omului nou, restaurat în harul mântuitor, anume de a fi una cu Hristos,
de a participa la viaþa lui Hristos. De aceea împãrtãºirea cu pâinea ºi vinul din
Potirul de pe Sfântul Altar care prin invocarea Sfântului Duh se prefac în însuºi
Trupul ºi Sângele lui Hristos înseamnã unire cu Hristos ºi cu ceilalþi oameni
care de asemenea se unesc cu el împãrtãºindu-se cu acelaºi Trup ºi Sânge dum-
nezeiesc ºi implicã în acelaºi timp un act de credinþã ºi de mãrturisire a lui
Hristos ca Dumnezeu ºi Mântuitor, în unitate fiinþialã, teologicã si iconomicã
cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt. Acest realism euharistic a caracterizat ºi caracteri-
zeazã permanent Biserica lui Hristos, comunitatea celor restauraþi în iubirea
mântuitoare a lui Dumnezeu care dau mãrturie despre aceasta în însuºi actul de
credinþã ce este încununat de împãrtãºirea de Hristos, Pâinea ºi Vinul vieþii
celei noi din Împãrãþia lui Dumnezeu despre care încredinþeazã pe ucenicii sãi
însuºi Hristos Domnul.

Dacã acesta este programul divin mântuitor pentru întreaga umanitate, unul
al unirii întru cunoaºtere ºi iubire de cãtre fiecare om cu Dumnezeu, Creatorul
ºi Mântuitorul spre vieþuire deiformã, spre îndumnezeirea cea dupã har, consta-
tãm astãzi cã nici noi creºtinii nu suntem uniþi în aceeaºi credinþã, nu ne împãr-
tãºim toþi din acelaºi Potir la acelaºi Altar. Mai mult, unii dintre creºtinii de
astãzi înþeleg Euharistia reducþionist ºi minimalist ca o simplã aducere aminte
despre un eveniment Hristos in illo tempore fãrã o eficienþã sacramentalã, exis-
tenþialã, spiritualã pentru cel ce participã la comemorativa Cinã a Domnului,
ºi mai mult, condiþia ºi deja ambianþa mondializãrii, a transformãrii lumii într-
un mare sat ne surprinde pe noi creºtinii ca o minoritate chiar acuzatã, uneori
injust, de eliminarea unor culturi ºi tradiþii locale în actul evanghelizãrii, unul
de globalizare la condiþia creºtinã, cu limitele inerente unei precarietãþi în timp
ºi istorie, dar care trebuie sã ne aducã aminte nouã creºtinilor, cã deºi suntem
aluatul din fãinã, totuºi prin lucrare teandricã, divino-eclezialã, întreaga dospi-
turã converge spre Împãrãþia lui Dumnezeu (Lc 13,21). Din aceastã conºtiinþã
creºtinã, fruct al comuniunii euharistice se naºte neîncetat dorinþa unitãþii ºi
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mãrturia creºtinã devine un act teofanic prin care lumea este chematã sã
slãveascã pe Tatãl ceresc (Mt 5,16).

De aceea abordarea problematicii Euharistiei în iconomia textului de faþã
este în spiritului dialogului dintre Biserica Ortodoxã ºi Biserica Romano-
Catolicã angajate pe calea regãsirii unitãþii creºtine, una dintre temele comisiei
mixte de dialog fiind aºa cum se ºtie „Taina Bisericii ºi Euharistiei în lumina
tainei Sfintei Treimi” la întâlnirea din 1982 de la München, Germania. Fãrã a
enumera ºi a prezenta diferenþele dintre creºtini în general ºi între ortodocºi ºi
catolici în special vom insista în cele ce urmeazã asupra unor aspecte comune
care ne pot apropia în înþelegerea teologicã ºi în practica comuniunii euharistice
deºi de la început trebuie arãtat cã existã separaþie între Bisericile noastre prin
faptul cã noi ortodocºii folosim la celebrarea euharisticã pâinea dospitã iar fraþii
noºtri catolici azima, ceea ce a dus la vaste ºi laborioase exegeze. De asemenea
împãrtãºirea mai rarã la ortodocºi, precedatã de o pregãtire spiritualã specificã,
ºi împãrtãºirea chiar de mai multe ori în aceeaºi zi la romano-catolici, la o
primã vedere, fãrã diferenþele teologice aferente fac deocamdatã imposibilã
intercomuniunea euharisticã dintre Bisericile noastre.

1. Euharistia ºi unitatea creºtinã

Orice lecturã a Sfintei Scripturi în contextul dreptei credinþe – regula fidei
– ºi a experienþei spirituale ecleziale ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã unirea eu-
haristicã cu Hristos implicã unitatea de credinþã, o mãrturie creºtinã unicã
pentru cã aºa cum arãta sfântul Pavel ºi în acelaºi timp avertiza despre pericolul
dezastruos pentru Bisericã al oricãrei separaþii din raþiuni de credinþã, ontologic
Hristos este unul, iar Trupul sãu mistic în mod logic nu poate sã fie decât unul,
în diversitatea legitimã a mãdularelor sale. Afirmaþia paulinã „un Domn, o cre-
dinþã, un Botez” (Ef 4,5) în perspectiva unitãþii ecleziale trebuie înþeleasã ºi
într-o perspectivã euharisticã dupã modelul exemplar al Bisericii primelor zile
când conform mãrturiei scripturistice creºtinii „stãruiau în învãþãtura aposto-
lilor ºi în împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni” (Fap 2,42). Cumine-
carea cu Hristos euharistic constituia pentru primii creºtini împlinirea prin Du-
hul Sfânt a fãgãduinþelor prepascale fãcute de Mântuitorul Iisus Hristos despre
participarea prin înviere la viaþa Împãrãþiei celei veºnice a lui Dumnezeu: 

Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mãnâncã din pâinea
aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viaþa lumii este
trupul meu... Dacã nu veþi mânca trupul Fiului Omului ºi nu veþi bea sângele
lui nu veþi avea viaþã în voi. Cel ce mãnâncã trupul meu ºi bea sângele meu
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are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul meu este adevã-
ratã mâncare ºi sângele meu adevãratã bãuturã. Cel ce mãnâncã trupul meu
ºi bea sângele meu rãmâne întru mine ºi eu întru el (In 6,51.53-56).

Aceste cuvinte atât de dificil de înþeles în perspectiva raþionalitãþii umane
ºi care de fapt au scandalizat ºi pe auditorii sãi, creºtinii le-au înþeles prin
Duhul lui Hristos pogorât la Cincizecime ºi prezent în comunitatea fidelã Celui
mort ºi înviat pentru mântuirea lumii de o manierã realistã, adicã cu adevãrat
consumare sub chipul pâinii ºi al vinului a trupului Celui care s-a oferit pe sine
mâncare ºi bãuturã la Cina cea de Tainã, atunci când a rostit cuvintele prin care
ieri, astãzi ºi întotdeauna la celebrarea euharisticã Biserica ne aduce aminte de
unica ºi irepetabila Jertfã sângeroasã a Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea
lumii: „Luaþi, mâncaþi, acesta este Trupul meu... Beþi dintru acesta toþi, cã
acesta este Sângele meu, al Legii celei noi, care pentru mulþi se varsã spre ier-
tarea pãcatelor” (Mt 26,26-28; Lc 22,19-20). Împãrtãºirea de Hristos era actul
de iubire ºi încredere desãvârºitã faþã de Dumnezeu, fidel cuvintelor, promi-
siunilor sale cãtre poporul sãu în perspectiva mântuirii, a eliberãrii de pãcat ºi
moarte, a vindecãrii de suferinþele condiþiei tragice a existenþei omului în
creaþie. Aceastã eliberare devine eficientã prin jertfa pâinii ºi a vinului care prin
invocarea Duhului Sfânt promis de Mântuitorul se prefac în Trupul Celui Înviat
pentru creaþia cea din nou a umanitãþii, în harul care de la Cincizecime cople-
ºeºte de luminã pe toate cele ce existã spre transfigurarea cosmosului întreg ºi
îndumnezeirea omului. De aceea, acelaºi Duh Sfânt care se purta pe deasupra
apelor primordiale dinamizând configuraþia cosmicã încununatã de crearea
omului (Gen 1,2), despre care dã mãrturie însuºi Hristos cã strãluceºte asupra
lui (Lc 4,18) ºi care s-a pogorât în chip de porumbel peste el în apa Iordanului
(Lc 3,22; Mc 1,10; Mt 3,16), invocat de cãtre preoþia sacramentalã coboarã
peste pâine ºi vin prefãcându-le în Trupul euharistic al lui Hristos. Împãrtãºirea
credinciosului conferã acestuia prezenþa interiorizatã prin Duhul lui Hristos
care aºa cum spune sfântul Pavel „a strãlucit în inimile noastre, ca sã strãlu-
ceascã cunoºtinþa slavei lui Dumnezeu”, aºa cum la începutul creaþiei lumina
a strãlucit din întuneric (2Cor 4,6). Aºa cum arãta pãrintele D. Stãniloae, 

unirea cu Domnul în Euharistie este o unire deplinã tocmai pentru cã El nu
mai este lucrãtor în noi numai prin energia adusã în noi de Duhul Sãu, ci cu
trupul ºi cu sângele lui, imprimate în trupul ºi sângele nostru. Iar unde este
trupul ºi sângele sãu, este prezent ºi lucrãtor în mod deplin însuºi subiectul
lor. Deci însuºi subiectul lui Hristos, ca subiect al trupului ºi sângelui Sãu,
se face prin Euharistie subiect direct al trupului ºi sângelui nostru, cu care
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sunt unite intim trupul ºi sângele sãu, care au dat prin aceasta calificarea lor
trupului ºi sângelui nostru, imprimându-se în ele, ºi care ºi-au unit lucrãrile
ºi simþirile lor cu lucrãrile ºi simþirile trupului ºi sângelui nostru. Iar întrucât
ºi fiecare dintre noi suntem subiect al trupului ºi sângelui nostru ºi al lucrã-
rilor penetrate de trupul ºi de lucrãrile lui Hristos, noi ne aflãm împreunã
subiect cu Hristos al trupului nostru devenit ºi trupul Lui sau al trupului Lui
devenit ºi trupul nostru .1

Prin aceastã interpretare teologicã de o profunzime deosebitã putem înþelege
ºi într-o perspectivã euharisticã ce include pe cea spiritual-misticã sensul paulin
al vieþii în Hristos; „ºi nu eu mai trãiesc, ci Hristos trãieºte în mine” (Gal 2,20).
Euharistia se evidenþiazã prin excelenþã ca Tainã ºi Jertfã a Bisericii pentru cã
prin ea Hristos se face prezent ºi se oferã pe Sine celor care îl iubesc ºi care la
rândul lor îºi deschid inima iubitoare ºi însetatã de a cunoaºte adevãrul vieþii
spre Dumnezeu izvorul ºi misterul vieþii, subiect infinit al adevãrului ºi al
vieþii, temei al dorinþei umane de adevãr ºi iubire ca sensurile cele mai înalte
ale existenþei. Împãrtãºirea credinciosului cu Hristos euharistic este rãspunsul
uman la oferta de iubire mântuitoare divinã spre comuniune veºnicã a acestuia
cu Dumnezeu. De aceea împãrtãºirea cu Hristos înseamnã participare la ade-
vãrul lui Hristos, la viaþa lui Hristos, Dumnezeu adevãrat ºi Om adevãrat con-
form adevãrului Scripturii actualizat în Tradiþia dogmaticã, liturgicã, misticã
a Bisericii Sale. Unirea cu Hristos în Taina Euharistiei reprezintã din aceastã
cauzã temeiul real ºi obiectiv al extensiei în timp ºi spaþiu al Trupului sãu
mistic, Biserica sa în acelaºi adevãr al lui Dumnezeu ºi în unitatea experienþei
ecleziale. Pe lângã condiþiile de adevãr de credinþã ºi unitate eclezialã în per-
spectiva ortodoxã a comuniunii euharistice cu Hristos este necesarã pregãtirea
spiritualã prin purificarea sufletului ºi iertarea pãcatelor în Taina Pocãinþei.
Despre aceastã condiþie ne încredinþeazã sfântul Pavel, atunci când se adreseazã
creºtinilor din Corint: „Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea pa-
harul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat faþã de trupul ºi sângele Dom-
nului. Sã se cerceteze însã omul pe sine ºi aºa sã mãnânce din pâine ºi sã bea
din pahar” (1Cor 11,27-28).

Despre intercondiþionarea triunghiularã – 1) dreaptã credinþã; 2) unitate ecle-
zialã conferitã de autoritatea ierarhiei sacramentale de origine apostolicã ce
actualizeazã prin Duhul Sfânt unica ºi eterna preoþie a lui Hristos; 3) exerciþiul
ascetico-spiritual –, mãrturiile biblice ºi patristice abundã, iar în cele ce

 Dumitru STÃNILOAE, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, III, Bucureºti 1978, 89.1
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urmeazã ne vom opri asupra a câteva referinþe elocvente din teologia patristicã.
Sfântul Ignaþie Teoforul spune urmãtoarele în aceastã privinþã: 

Cu toþii urmaþi pe episcop, dupã cum Iisus Hristos urmeazã pe Tatãl, iar pe
preoþi ca pe apostoli; pe diaconi respectaþi-i ca pe porunca lui Dumnezeu.
Nimeni sã nu facã fãrã episcop ceva din cele ce aparþin Bisericii. Acea Euha-
ristie sã fie socotitã bunã care este sãvârºitã de episcop sau de cel cãruia
episcopul i-a îngãduit. Unde se vede episcopul acolo sã fie ºi mulþimea cre-
dincioºilor, dupã cum acolo unde este Iisus Hristos este ºi Biserica univer-
salã . 2

De fapt am putea spune cã acest text dã expresie, câteva decenii mai târziu,
despre aceeaºi experienþã liturgico-sacramentalã a Bisericilor locale, relatatã
în Faptele Apostolilor, accentuând însã funcþia esenþialã în Bisericã a ierarhiei
sacramentale, în cele trei trepte, episcop, preot, diacon, într-o perioadã în care
deja se înregistrau separaþii între creºtini ce puteau duce la rupturi regretabile
ale unicului Trup al lui Hristos. Remarcabile ca exprimare ºi înþelegere teolo-
gicã sunt texte din opera sfântului Irineu de Lyon, pentru care devierile doctri-
nare gnostice determinate de concepþia despre coruptibilitatea ºi impuritatea
funciare ale materiei erau absolut eronate, iar viziunea ºi experienþa vieþii creº-
tinilor era una în conformitate cu Euharistia, Trupul ºi Sângele lui Hristos, prin
care „slãbiciunea trupului este absorbitã de puterea Duhului”, ceea ce face ca
omul ce se împãrtãºeºte sã nu mai fie trupesc, ci duhovnicesc „din cauza comu-
niunii cu Duhul” . Duhul Sfânt este Cel care dã coeziune, uneºte pe oameni cu3

Dumnezeu, structurând eclezial comunitatea oamenilor ºi tot prin Duhul Sfânt
primim Pâinea cereascã spre nemurire ºi viaþa veºnicã. De aceea relaþia dina-
micã Duhul Sfânt–Biserica lui Hristos este una de întrepãtrundere, de coexis-
tenþã încât tot sfântul Irineu putea spune cã „acolo unde este Biserica, acolo
este ºi Duhul lui Dumnezeu; ºi acolo unde este Duhul lui Dumnezeu este ºi
Biserica ºi tot harul. ªi Duhul este Adevãrul” . Aºa cum Hristos s-a înfãþiºat pe4

sine lumii ca Adevãrul (In 14,6), Biserica mãrturiseºte cã Duhul care continuã
haric, sacramental lucrarea lui Hristos constituind din lume Trupul sãu mistic
este de asemenea Adevãrul, Adevãrul comuniunii iubitoare ºi mântuitoare. Mai
mult, prin Duhul, Biserica primeºte prezenþa euharisticã a lui Hristos cel înviat
prin care ea efectiv se face, devine ceea ce este, „stâlpul ºi temelia adevãrului”

 IGNATIE TEOFORUL, Cãtre Smirneni, 8, 1-2: PSB 1, 184.2

 IRINEU DE LYON , Contre les hérésies, V, 9, 2, Cerf, Paris 1991, 592.3

 IRINEU DE LYON , Contre les hérésies, III, 24, 1.4
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prin cei ce se unesc cu Hristos, consumându-l sub chipul pâinii ºi al vinului
prefãcute în umanitatea îndumnezeitã a lui Hristos. Concepþia despre viaþã a
creºtinilor este una euharisticã, articulatã învãþãturii si practicii liturgico-sacra-
mentale a Bisericii ce culmineazã ºi se încoroneazã cu Euharistia, anticipare ºi
prefigurare în timp a misterului învierii ºi vieþii veºnice, întrucât „modul nostru
de a gândi se acordã cu Euharistia, iar Euharistia, în schimb, confirmã modul
nostru de a gândi” . Biserica constituie, aºadar, ambianþa emergenþei a ceea ce5

numim omul euharistic, omul ce înþelege ºi lucreazã în lume, creaþia lui Dum-
nezeu, conform Legii lui Dumnezeu, personalizate în Logosul întrupat, iubirea
chenoticã a lui Dumnezeu ce se comunicã oamenilor pentru ca aceºtia sã vadã
raþiunile divine ale creaþiei, sã existe în comuniunea îndumnezeitoare a Duhului
Sfânt de care este plinã Biserica lui Hristos, iar praxis-ul uman etic, în general
sã includã o finalitate teofanicã, spre eterna glorie a lui Dumnezeu ce înveºni-
ceºte pe oamenii ce rãspund iubirii divine de lumina ºi strãlucirea energiei
necreate a Împãrãþiei. Fundamentul acestei noi realitãþi oferite de Dumnezeu
omului ca dar al prezenþei sale în experienþa spiritualã ºi îndumnezeitoare a iu-
birii interpersonale, a dreptei credinþe, a refuzului egolatriei atât de tentante
spre a face din centralitatea eului sãlaº al prezenþei harice este Euharistia. Prin
ea omul se face în mod exemplar „pãrtaº dumnezeieºtii firi” (2Pt 1,4) în ordi-
nea eclezialã a harului divin mântuitor, vindecãtor de coruptibilitatea firii
cãzute spre transfigurare ºi nemurire, astfel încât, în ontologia umanului cu
vocaþie hristicã intrinsecã, funcþia Euharistiei conþine valenþe teologice, ecle-
ziale ºi antropologice fundamentale. De aceea 

Euharistia se reveleazã, din ce în ce mai mult astãzi, în conºtiinþa teologicã
modernã, ca Tainã a Bisericii prin excelenþã, taina în care Biserica se reali-
zeazã, se recunoaºte ºi se perpetueazã ca locul ºi timpul adunãrii credin-
cioºilor lui Dumnezeu, ca darul ºi consacrarea acestuia în Trup al lui Hristos,
prin coborârea ºi lucrarea Sfântului Duh ºi, în fine, ca punct de plecare al
mãrturiei ºi al creºterii misionare ºi apostolice a Bisericii în sânul comunitãþii
umane rãscumpãrate de Hristos . 6

Acest adevãr este redat într-o perspectivã sacramentalã admirabilã de cãtre
teologul bizantin laic Nicolae Cabasila care spune cã 

 IRINEU DE LYON , Contre les hérésies, IV, 18, 5.5

 Dumitru RADU , „Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine ºi problema intercomuniunii”,6

Ort. 30 (1978) 257.
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Sfintele Taine sunt Trupul ºi Sângele Domnului, dar sunt totodatã hrana ºi
bãutura cea adevãratã a Bisericii lui Hristos. Iar prin împãrtãºire, nu Biserica
le preface pe ele, deoarece cele mai tari biruiesc. Precum fierul înroºit în foc
ni se aratã aievea ca foc nu ca fier, deoarece însuºirile fierului sunt absorbite
cu totul de cele ale focului, tot aºa ºi cu Biserica lui Hristos: dacã ar putea
cineva sã o cuprindã cu privirea, n-ar vedea decât însuºi Trupul Domnului
prin aceea cã este unitã cu El ºi cã se împãrtãºeºte din Trupul Lui . 7

Accentuând dimensiunea sacramentalã a vieþii creºtine în comunitatea ecle-
zialã dreptmãrturisitoare, accesibilã majoritãþii membrilor Bisericii, nu atât ex-
perienþa misticã pe culmile extatice ale ascensiunii spirituale la care ajung mai
puþini, Nicolae Cabasila, putem spune, anticipeazã prin înþelegerea sa teologicã
formula fericitã a teologului H. de Lubac care spunea cã „Biserica face Euha-
ristia ºi Euharistia face Biserica” . Acest adevãr despre dinamica structurãrii ºi8

extensiei Bisericii în timp ºi spaþiu pentru încorporarea oamenilor în Trupul
tainic al lui Hristos, în mod plenar prin Euharistia Bisericii este redat elocvent
de cãtre Liturghia ortodoxã: „Pentru ca sã fie celor ce se vor împãrtãºi spre tre-
zirea sufletului, spre iertarea pãcatelor, spre împãrtãºirea cu Sfântul tãu Duh,
spre plinirea Împãrãþiei cerurilor, spre îndrãznirea cea cãtre Tine” .9

În ceea ce priveºte deasa sau rara împãrtãºire, aspect al vieþii creºtine ce pre-
ocupã conºtiinþa ortodoxã, practica se conformeazã ºi astãzi Scripturii ºi Tra-
diþiei care condiþioneazã împãrtãºirea cu Sfintele Taine de o pregãtire spiritualã
specificã, de starea de conºtiinþã curatã, de vrednicia cea întru smerenie, astfel
cã, aºa cum arãta sfântul Ioan Gurã de Aur „nici obiºnuinþa, nici soroacele sã
te îndemne sã te apropii, ci curãþia ºi nevinovãþia sufletului... Timpul potrivit
de împãrtãºire pentru voi sã fie conºtiinþa curatã” . Astfel, împãrtãºirea este un10

act de libertate ºi de iubire pentru Hristos cel viu care se jertfeºte tainic ºi
nesângeros pentru fiecare dintre noi, aºteptând rãspunsul nostru, jertfa dãruirii
de sine integrale pentru el. Credinciosul se apropie de Hristos cu fricã ºi cu
cutremur, îl experiazã ca pe un adevãrat mysterium tremendum ºi de aceea chiar

 NICOLAE CABASILA, Expositio Liturgiae, XXXVIII: PG 150, 452D-453A.7

 Henri de LUBAC, Méditation sur l’Église, Aubier, Paris 1968, 112.8

 „Liturghia sfântului Ioan Gurã de Aur”, în Liturghier, Bucureºti 1995, 158.9

 IOAN GURÃ  DE AUR , Despre Botezul lui Hristos, 4: PG 49, 369, citat de Ioan ICÃ,10

„Modurile prezenþei personale a lui Iisus Hristos ºi a împãrtãºirii de el în Sfânta Liturghie ºi

spiritualitatea ortodoxã”, în Persoanã ºi comuniune. Prinos de cinstire Preotului profesor

academician Dumitru Stãniloae, 1903-1993, Sibiu 1993, 346.
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începând cu secolul al IV-lea s-a produs o „individualizare a Euharistiei” , a11

primirii lui Hristos euharistic mai mult într-o perspectivã personalã decât
comunitarã, favorizatã aceastã situaþie ºi de rigorile ascetice monahale.

Noile abordãri ecleziologice, în contextul ecumenismului creºtin, atât în
Ortodoxie (N. Afanasief, A. Schmemann sau I. Zizioulas), cât ºi în Biserica
Romei (Y. Congar, sau mai recent J.-M.-R. Tillard), au aprofundat ºi dezvoltat
teologic relaþia Bisericã–Euharistie în perspectiva „ecleziologiei euharistice”,
ceea ce a atras ºi critici din partea altor teologi care au accentuat ºi alte aspecte
esenþiale ce conferã plenitudinea organismului eclezial, precum dreapta învãþã-
turã a Bisericii, formulatã în baza Sfintei Scripturi la Sinoadele Ecumenice, ºi
prezenþa ºi lucrarea ierarhiei sacramentale a Bisericii, fãrã de care funcþiile
acesteia, inclusiv prezidarea Euharistiei, înceteazã, intervenind în mod tragic
separaþia Dumnezeu–lume, reconciliere mediatã ºi înfãptuitã prin jertfa rãs-
cumpãrãtoare a Golgotei, actualizatã nesângeros ºi tainic la fiecare celebrare
euharisticã. De aceea, o ecleziologie euharisticã este valabilã ºi funcþioneazã
dintotdeauna acolo unde existã Biserica ºi tot adevãrul, acolo unde teologia este
inspiratã în discursul ei de Sfântul Potir, de Prezenþa plenarã a lui Hristos, în
Cuvânt ºi Taine, semne ºi lucrãri ale Împãrãþiei lui Dumnezeu care este ºi care
vine. Numai unitatea dogmaticã, canonicã, liturgicã a Trupului mistic al lui
Hristos în diversitatea darurilor ºi harismelor Bisericilor locale, în frunte cu
episcopul locului în simfonia soborniceascã a unicei Biserici, Biserici locale ce
contextualizeazã Evanghelia ºi dau un profil local Universalului concret, Iisus
Hristos, justificã ecleziologia euharisticã ºi intercomuniunea.

În perspectivã ortodoxã aceste aserþiuni sunt valabile acolo unde se mãrturi-
seºte dreapta învãþãturã dintotdeauna a Bisericii care dã de fapt identitate aces-
teia împreunã cu ierarhia ei canonicã, în toatã istoria creºtinã, pentru cã interco-
muniunea între creºtinii care nu au acelaºi Crez teologic datoritã tragicelor
separaþii din istoria creºtinã „este o soluþie de compromis ºi total artificialã cu
sacrificarea adevãratei comuniuni ºi unirii cu Hristos a celor ce se împãrtãºesc
din acelaºi Potir” . Ceea ce s-a structurat în reflecþia ºi practica teologicã cu12

numele de ecleziologie euharisticã trebuie sã ia în consideraþie elementele fun-
damentale ale structurii ecleziale; plenitudinea adevãrului revelat, episcopatul
de succesiune apostolicã în har ºi credinþã ºi Taine. Unde sunt acestea este ºi

 Karl Christian FELM Y , Dogmatica experienþei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe11

contemporane, Deisis, Sibiu 1999, 216.

 Dumitru RADU , „Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine...”, 357.12
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Biserica în sensul deplin al cuvântului, pentru cã „în afara credinþei ecleziale
plenare ºi a episcopatului de succesiune apostolicã în har ºi credinþã nu existã
Euharistie, nu existã Biserica adevãratã ºi una” .13

Or, în practica intercomuniunii vedem împãrtãºirea unor credincioºi de tra-
diþii creºtine diferite care sperã cã prin acest act se va realiza unirea tuturor
creºtinilor. Euharistia nu mai este încununarea unitãþii de credinþã în experienþa
liturgico-sacramentalã datã de crescânda ºi nedespãrþita comuniune cu Hristos
în auzirea ºi trãirea haricã a poruncilor evanghelice spre mântuire ºi viaþã
veºnicã, ci un simulacru de unitate creºtinã, speranþa iluzorie cã aceastã prac-
ticã este o cale, un mijloc de refacere a unitãþii creºtine care existã deja în
Biserica cea una ºi care este darul lui Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, aºa
cum arãta pãrintele Dumitru Stãniloae, 

în realitate nu din Euharistie rezultã dreapta credinþã, ci din dreapta credinþã
rezultã Euharistia adevãratã sau întâlnirea cu adevãratul Hristos. Deci, ºi co-
muniunea în adevãrata Euharistie se bazeazã pe unitatea în dreapta credinþã.
De unde ºtim cã în Euharistie este trupul ºi sângele lui Hristos, dacã nu din
învãþãtura dreptei credinþe? De aceea Liturghia nu începe cu Euharistia, ca
sã continuie (ºi la ce ar mai continua?) cu mãrturisirea comunã a dreptei
credinþe, ci înainte de a se produce în Liturghie prefacerea pâinii ºi a vinului
în trupul ºi sângele Domnului ºi la împãrtãºirea de ele comunitatea se lumi-
neazã în dreapta credinþã ºi se întãreºte în unitatea ei, sub îndrumarea preo-
tului, iar acesta îºi mãrturiseºte aceeaºi credinþã prin rugãciunile sale. Nu ne
apropiem de Euharistie ca de ceva acoperit de un întuneric, ci cãlãuziþi de
lumina dreptei credinþe. De aceea credinciosul ortodox se apropie de Sfânta
Împãrtãºanie cu lumânarea aprinsã în mânã .14

Ca Biserici ce moºtenim în cea mai mare parte Tradiþia una a epocii patris-
tice, redescoperitã ºi apreciatã la justa valoare de cãtre Biserica Romano-
Catolicã în ultima vreme, cred cã avem datoria sfântã de a continua dialogul
teologic sincer ºi în iubirea veºnicã a lui Hristos, Capul Bisericii, în speranþa
unitãþii depline a Bisericilor noastre spre mãrturia comunã ºi credibilã în lumea
de astãzi în care ne confruntãm cu secularizare, indiferentism religios, ateism,
sectarism ºi cu pericolul sincretismului.

 Dumitru RADU , „Privire de ansamblu asupra conferinþelor teologice interconfesionale din13

România”, StTeol 31 (1979) 681.

 Dumitru STÃNILOAE, Spiritualitate ºi comuniune în Liturghia ortodoxã, Craiova 1986,14

398.
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2. Euharistie ºi mãrturie creºtinã

Credinþa creºtinilor exprimatã, printre alte manifestãri religioase, mai ales
în actul sacramental al împãrtãºirii cu trupul ºi sângele lui Hristos constituie
mãrturia vizibilã a credinþei, încredinþarea desãvârºitã cã sunt iubiþi de Hristos
ºi el împlineºte faþã de ei fãgãduinþele referitoare la mântuire, înviere ºi viaþã
veºnicã. Împãrtãºirea cu Hristos în faþa Sfântului Altar reprezintã 

piscul cel mai înalt al vieþii duhovniceºti, la care dacã am ajuns odatã, nimic
nu mai lipseºte ca sã dobândim fericirea cea doritã. Pentru cã aici nu mai este
vorba de a ne face pãrtaºi morþii, îngropãrii sau unei vieþi mai bune, ci este
vorba de chiar dobândirea Celui înviat. De acum nu mai primim darurile Du-
hului Sfânt, oricât de bogate ar fi ele, ci pe Însuºi Vistiernicul acestor daruri,
comoara întru care încape toatã bogãþia darurilor .15

Aceste cuvinte ale lui Nicolae Cabasila ne oferã aºa cum aratã ºi teologul I.
Zizioulas perspectiva hristologicã a Euharistiei, pentru cã de fapt existã o sin-
gurã Tainã, Taina lui Hristos. De aceea 

Euharistia poate fi înþeleasã numai hristologic: este trupul lui Hristos, Hristos
însuºi. Euharistia nu trebuie privitã, aºadar, ca un mijloc al harului, al unui
har abstract ºi independent de hristologie, ci ca pe Hristos însuºi, Hristosul
întreg care mântuieºte lumea ºi pe om ºi ne împacã cu Dumnezeu prin Sinea
sa... Caracterul fundamental al Euharistiei stã în aceea cã este adunare ºi act
ºi cã în ea se contemplã ºi se recapituleazã ºi este trãitã întreaga Tainã a lui
Hristos, mântuirea lumii .16

Euharistia este Hristos, pe care l-au vãzut ºi auzit apostolii ºi ucenicii Sãi ºi
care prin Duhul Sfânt invocat de ierarhia sacramentalã a Bisericii este prezent
în chip euharistic între credincioºi ºi consumat de aceºtia în actul împãrtãºirii
ca expresie a iubirii faþã de el aºa cum el iubeºte pe cei ai sãi. În aceastã pri-
vinþã este necesarã ºi astãzi aºa cum a fost la începutul Bisericii acea „unitate
ºi unanimitate” , dupã cum se exprimã teologul Emmanuel Lanne, pentru ca17

noi cei de astãzi prin iubirea lui Dumnezeu faþã de noi, în mod supralogic ºi
suprafiresc, sã avem pãrtãºie de acelaºi Hristos care s-a jertfit ºi a înviat pentru
viaþa noastrã înnoitã cu El ºi întru El. Euharistia este Viaþa noastrã a creºtinilor,
pentru cã Hristos este Calea, Adevãrul ºi Viaþa noastrã (In 14,6) ºi de aceea ea

 Nicolae CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 4, Bucureºti 1989, 193.15

 Ioanis ZIZOULAS, Creaþia ca Euharistie, Editura Bizantinã, Bucureºti 1999, 13.16

 Emmanuel LANNE, „Unité et Eucharistie, don de l’Ésprit”, Irén. 72 (1998) 48.17
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trebuie înþeleasã ºi într-o perspectivã eclezialã, deoarece Trupul tainic al lui
Hristos, Biserica sa, se face, se împlineºte prin unirea cu Hristos euharistic care
în evenimentul existenþei sale mundane a oferit lumii adevãrul mântuitor su-
prem, iar la Cina cea de Tainã sub chipul pâinii ºi al vinului ne-a încredinþat
celor care credem în el ºi mãrturisim dumnezeirea sa în eficienþa soteriologicã
a comuniunii îndumnezeitoare spre veºnicia Împãrãþiei însãºi prezenþa sa, aºa
cum a promis ucenicilor sãi. Sfântul evanghelist Ioan ne încredinþeazã despre
aceastã prezenþã ºi acest eveniment al unei întâlniri personale ºi comunitare sa-
cramentale în Bisericã spre vedere ºi auzire duhovniceascã a lui Hristos însuºi
în actul de evanghelizare ºi în celebrarea euharisticã prin cuvintele urmãtoare:
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am vãzut cu ochii noºtri, ce am privit ºi
mâinile noastre au pipãit despre Cuvântul vieþii – ºi Viaþa s-a arãtat ºi am
vãzut-o ºi mãrturisim ºi vã vestim Viaþa cea de veci, care era la Tatãl ºi s-a
arãtat nouã – ce am vãzut ºi am auzit, vã vestim ºi vouã” (1In 1,1-3). Tot
Nicolae Cabasila ne încredinþeazã de asemenea despre acest adevãr, amintind
ºi faptul cã împãrtãºirea cu trupul lui Hristos reprezintã „singurul leac împo-
triva pãcatului” ºi iar sângele lui este „singura spãlare a fãrãdelegilor” . Astfel,18

teologul bizantin invitã la o profundã experienþã spiritualã pe cei ce se împãrtã-
ºesc ca prin cugetare, prin contemplaþie sã vadã, sã audã ºi sã simtã în pâine ºi
vin trupul împuns pe Cruce, 

trup care în preajma chinurilor din urmã a tremurat, s-a zbãtut, s-a scãldat în
sudori, a fost vândut, încãtuºat, trup care s-a dat judecãtorilor celor fãrãdelege
ºi care dupã vorba sfântului Pavel, a adus bunã mãrturie în faþa lui Ponþiu
Pilat, mãrturie pe care a plãtit-o cu moartea, ºi încã moarte pe Cruce, trup
care a suferit biciuiri pe spatele sãu, iar prin palmele mâinilor ºi ale picioa-
relor s-a lãsat strãpuns de cuie ºi prin coastã de suliþã, trup care s-a crispat de
dureri ºi a scâncit când a fost þintuit pe lemn. Acelaºi este ºi sângele, care
þâºnind din vine, a întunecat soarele, a cutremurat pãmântul, a sfinþit vãzdu-
hul ºi întreaga lume a spãlat-o de necurãþia pãcatului .19

Cu toate acestea existã o deosebire între prezenþa trupeascã a lui Hristos în
viaþa sa pãmânteascã înainte de Înãlþarea la cer de-a dreapta Pãrintelui ceresc
ºi prezenþa sa euharisticã pe care sfântul Ioan Damaschin o redã prin urmãtoa-
rele cuvinte; „nu se coboarã din cer trupul care s-a înãlþat, ci însãºi pâinea ºi

 Nicolae CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 4.18

 Nicolae CABASILA, Despre viaþa în Hristos, 4.19
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vinul se prefac în trupul ºi sângele Domnului” . Aceastã prefacere în unica20

perspectivã a consumãrii euharistice, a rãmânerii lui Hristos în noi dupã însãºi
fãgãduinþa sa (In 17,23), înseamnã de fapt participare liturgico-sacramentalã la
Liturghia Bisericii în ambianþa coborârii Cerului pe pãmânt ºi a transfigurãrii
vieþii de aici într-un veritabil Cer, dupã fericita expresie a sfântului Ioan Hri-
sostom . Astfel Euharistia are ºi o dimensiune eshatologicã pentru cã, prin21

împãrtãºirea de Hristos sub chipul pâinii ºi al vinului în timpul mântuirii,
credinciosul pregustã din dulceaþa Împãrãþiei, experiazã lumina veacului viitor
ºi darul pãtimirii îndumnezeirii celei dupã har în lumina necreatã a Treimii
dumnezeieºti. Astfel, deºi Euharistia se situeazã în inima istoricitãþii creºtine,
prin ea înþelegându-se trecutul ºi viitorul, ea comemorând evenimentele înte-
meietoare prin care s-a împlinit mântuirea în Hristos, totuºi „fiecare Euharistie
anunþã evenimentele viitoare” pentru cã tot ce se proclamã în Euharistie s-a îm-
plinit prin Învierea lui Hristos ºi „fiecare Euharistie ne face prezent în mijlocul
nostru trupul înviat al Mântuitorului, deschizând spre realitatea viitoare înscrisã
deja în Înviere” . De fapt însãºi formula liturgicã, Binecuvântarea Mare, prin22

care începe Liturghia ortodoxã, „Binecuvântatã este Împãrãþia Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfântului Duh” este o intrare în misterul Împãrãþiei, în comuniunea
Sfintei Treimi, în timpul sacru prin excelenþã, timpul Liturghiei încununat
pentru cei pregãtiþi spiritual de unirea euharisticã cu Hristos, dupã care pot rosti
ºi înþelege în plinãtatea ei cântarea: „Am vãzut Lumina cea adevãratã, am pri-
mit Duhul cel ceresc, am aflat credinþa cea adevãratã, nedespãrþitei Sfintei
Treimi închinându-ne, cã aceasta ne-a mântuit pe noi” . Unirea euharisticã cu23

Hristos are loc în contextul dreptei credinþe ecleziale, este, ºi nu se poate altfel,
o unire în unicul sãu Trup cu Piatra cea din capul unghiului, ºi dorinþa de ade-
vãr ºi unitate trebuie sã cãlãuzeascã Bisericile noastre într-un timp de mãrturie
exemplarã pentru Hristos ºi Biserica sa. De aceea, adevãrul despre Hristos
formulat dogmatic în temeiul Revelaþiei scripturistice ºi experiat spiritual ºi
liturgico-sacramental prin încununarea de unirea euharisticã este pentru creº-
tinii de astãzi condiþia esenþialã pentru mãrturisirea ºi trãirea adevãrului creºtin.
Acest adevãr se articuleazã la persoana lui Hristos, Unul din Treimea-Dumne-
zeu, ºi fãrã aceastã articulare, inclusiv în era hermeneuticã de astãzi ce riscã sã
degenereze fãrã ancorarea la evenimentul central hristic într-o ideologie

 Ioan DAM ASCHIN , De fide orthodoxa, IV, 13: PG 94, 1144.20

 Alexandre SCHMEM ANN , Euharistia, Taina Împãrãþiei, Anastasia, Bucureºti 1993, 172.21

 Jean LADRIERE, L’articulation du sens. II. Les langages de la foi, Cerf, Paris 1984, 325.22

 „Liturghia sfântului Ioan Gurã de Aur”, 15823
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religioasã ºi într-un textualism ce se complace în propriul sãu joc combinativ
trebuie sã se situeze în tensiunea creatoare dintre tradiþie ºi interpretare , în24

care Biserica este grila interpretativã unicã ºi decisivã. Orice încercare de uni-
tate creºtinã trebuie sã plece de la Bisericã în unitatea ei, care paradoxal este
datã ºi se realizeazã permanent prin integrarea în Trupul lui Hristos a celor nou
veniþi în lume sau care se convertesc la misterul absolut ºi real, personal al lui
Dumnezeu, prezent plenar în noua existenþã cosmicã ºi umanã ce de la Cincize-
cime opereazã unirea umanitãþii rãscumpãrate prin jertfa Fiului lui Dumnezeu
însuºi cu Treimea creatoare ºi mântuitoare.

În acest context documentele de convergenþã spre unitatea vizibilã a creº-
tinilor trebuie sã aibã o bazã eclezialã, de credinþã ºi experienþã creºtinã
dreaptã, cu toate acele diferenþe existente între Biserici care pot fi depãºite prin
acord teologic sincer, prin fidelitate faþã de Hristos ºi Biserica sa, prin darul
Duhului care pe cele cu lipsã ale oamenilor le împlineºte. Un astfel de docu-
ment de convergenþã este ºi cel elaborat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor,
Botez, Euharistie, Ministeriu, în care referitor la Taina Euharistiei se confirmã
unele învãþãturi de credinþã creºtine consacrate încã de Tradiþia apostolicã, pre-
cum caracterul sacramental ºi anamnetic al Tainei, prezenþa realã, obiectivã a
lui Hristos în Euharistie, dimensiunea comunitarã ºi eshatologicã a acestei
Taine, cu o finalitate de reconciliere între oameni ºi de mãrturisire a bucuriei
Învierii. Celebrarea euharisticã are, de asemenea, ºi o funcþie misionarã ºi con-
stituie momentul – kairos – în care Biserica participã la misiunea lui Dumne-
zeu în lume. Euharistia are ºi un caracter kerigmatic, de proclamare a Evan-
gheliei prin fidelitate faþã de Mântuitorul Iisus Hristos ºi întru iubire faþã de
semeni. Participarea la Liturghie ºi împãrtãºirea cu Hristos exprimã dimen-
siunea comunitarã, esenþialã vieþii creºtine ºi reprezintã cea mai sublimã mãr-
turie despre Hristos în lumea chematã la transfigurare dupã chipul Celui înviat,
prin cuvânt ºi faptã, spre credibilitatea creºtinismului ºi extinderea Bisericii în
lume . 25

Documentul recomandã Bisericilor „un grad mai mare de comuniune euha-
risticã” , deºi recunoaºte faptul cã „creºtinii nu se pot aduna într-o deplinã26

comuniune la aceeaºi masã pentru a mânca aceeaºi pâine ºi a bea din aceeaºi

 Walter KASPER, Le Dieu des chrétiens, Cerf, Paris 1985, 269.24

 Cf. Max THURIAN, ed., Churches respond to B.E.M. III. Official Responses to the25

„Baptism, Eucharist and Ministry Text”, W.C.C., Geneva 1987, 36.

 Max THURIAN , ed., Churches respond to B.E.M..., 37. 26
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cupã” . Acesta demonstreazã faptul cã între creºtini existã deosebiri majore în27

ceea ce priveºte teologia Euharistiei. De asemenea, documentul totuºi se înscrie
în limite greu de acceptat pentru Ortodoxie ºi prin faptul cã eludeazã realitatea
sacramentalã ºi sacrificialã a Tainei Euharistiei, substituind termenii teologici
consacraþi cu noþiunea de semn care în perspectiva semiologicã nu mai indicã
ºi nu mai exprimã realitatea prezenþei lui Hristos în pâinea ºi vinul Euharis-
tiei .28

Textul este ambiguu ºi în ceea ce priveºte sãvârºitorul vizibil al Euharistiei,
deºi Sfânta Scripturã indicã în mod foarte clar cã acesta este investit cu putere
harismaticã ºi sacramentalã . Sãvârºitorul Tainei Euharistiei este episcopul sau29

preotul hirotonit canonic fãrã de care nu se poate celebra Euharistia ºi nici vreo
altã tainã a Bisericii. 

Ortodoxia nu are comuniune prin practica intercomuniunii cu celelalte con-
fesiuni, în aºa numita ospitalitate euharisticã, un termen confuz ºi neadecvat la
realitatea euharisticã, deoarece între Euharistie ºi mãrturisirea dreptei credinþe
existã o intercondiþionare ontologicã, încorporarea prin Taina Tainelor în Tru-
pul mistic al lui Hristos operându-se prin „sacramentul esenþial pentru creºterea
în Hristos când este primitã spre iertarea pãcatelor prin Taina Pocãinþei” .30

Diferenþele mari între creºtini, mai ales în lumea protestantã ºi a denomi-
naþiunilor creºtine, în ceea ce priveºte înþelegerea teologicã ºi practica împãrtã-
ºirii euharistice, chiar dacã limbajul este uneori echivalent fac ca separaþiile
dintre creºtini sã persiste. Aceste diferenþe nu pot fi escamotate doar prin decla-
raþii, prin texte comune, care rãmân doar pe seama unui grup restrâns de per-
soane, în general, ci esenþial pentru realizarea unitãþii vizibile a creºtinilor ºi
împãrtãºirea din acelaºi Potir este recuperarea termenilor biblici ºi patristici
care exprimã cel mai elocvent la nivel de limbaj dublat de experienþa spiritualã,
înþelegerea realistã a Euharistiei ca împãrtãºire cu Hristos însuºi spre viaþa cea
adevãratã a cãrei plinãtate este în Dumnezeu revelatã în gradul cel mai înalt de
Hristos Domnul ce ne cheamã tainic în iubire ºi libertate la adevãrata staturã
ºi identitate umanã în comuniune cu Treimea de Persoane divine.

 Max THURIAN , ed., Churches respond to B.E.M..., 36.27

 Max THURIAN , ed., Churches respond to B.E.M..., 7.28

 Max THURIAN , ed., Churches respond to B.E.M..., 8.29

 Max THURIAN , ed., Churches respond to B.E.M..., 9.30
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Résumé

Cet étude expose d’une manière orthodoxe avec une ouverture oecuménique
une vision sur l’Eucharistie, Mystère centrale de l’Église du Christ qui est
présent réellement dans le pain et le vin sur l’Autel par l’invocation du Saint
Esprit. Par la réception du sacrement de l’Eucharistie l’humanité devient Le
Corps Mystique du Christ dans la droite foi et l’expérience de la grâce
déifiante. Les textes bibliques et patristiques confirment le réalisme
eucharistique de l’Orthodoxie. Une approche critique du documente
oecuménique B.E.M. invite l’Église Orthodoxe et l’Église Catholique à une
réflexion théologique commune dans la perspective de l’unité visible des
chrétiens.



DIMENSIUNEA SOCIALÃ A EUHARISTIEI: 
DESPÃRÞIREA DE PÃCAT

Pr. lect. Lucian Farcaº
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Expunerea de faþã intenþioneazã sã reliefeze raportul de reciprocitate dintre
experienþa de credinþã în cadrul sacramentului Euharistiei ºi realitatea trãirii în
contextul social de astãzi. Relaþia de armonie a trãirii euharistice ºi mãrturia
creºtinã în viaþa socialã impune exigenþa convertirii ca formã de despãrþire de
pãcat, în primul rând pãcatul social, ºi de structurile pãcatului. Patru sunt punc-
tele principale ce vor fi tratate: raportul dintre cele douã forme de viaþã, euha-
risticã ºi social-cotidianã, situaþiile negative din societate privite în raport cu
Euharistia, evaluarea eticã a acestor situaþii ºi calea de ieºire din fenomenul de
nemulþumire vãzutã în practica convertirii, a despãrþirii de pãcat ºi a angajãrii
în favoarea binelui. Materialul orientativ în expunerea gândurilor de faþã a fost
preluat din douã scrisori enciclice ale Papei Ioan Paul al II-lea: Reconciliatio
et paenitentia ºi Sollicitudo rei socialis.

1. Raportul dintre experienþa euharisticã ºi viaþa socialã contextualã

Fondul de reflecþie al gândurilor ce vor fi expuse în acest material are în ve-
dere o imagine integralã a persoanei umane. Aceastã imagine îl aratã pe om ca
o fiinþã înþeleasã prin excelenþã în cadru relaþional, cadru care scoate în evi-
denþã atât posibilitãþile cât ºi limitele sale. Este vorba de patru dependenþe fun-
damentale : dependenþa transcendentalã – relaþia cu divinitatea, cu Dumnezeu;1

dependenþa materialã – relaþia cu bunurile materiale ale pãmântului; depen-
denþa socialã personalã – relaþia cu mediul social apropiat, intim, cum este cel
al familiei ºi persoanelor apropiate; dependenþa socialã instituþionalã – relaþia
cu cadrul social instituþional, cu domeniile specifice: politic, economic ºi cul-
tural. 

Din punct de vedere moral creºtin se considerã cã omul participã la procesul
vieþii ºi trebuie sã participe cu toatã fiinþa sa – pãstrând relaþia unitarã cu cele

 A se vedea mai pe larg la Franz FURGER, Einführung in die Moraltheologie, Einfüh-1

rungen, Wissenstschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988, 29-37. 



125EUHARISTIA: DESPÃRÞIREA DE PÃCAT

patru dependenþe fundamentale amintite mai sus. Toate sacramentele constituie
momente de trãire a vieþii de credinþã, în care relaþia transcendentalã a per-
soanei umane ocupã un loc prioritar. Însã dimensiunea relaþiei verticale – om-
Dumnezeu – nu poate face abstracþie completã de cadrul celorlalte dependenþe.
Omul aflat prin celebrarea sacramentalã în faþa lui Dumnezeu, este ºi rãmâne
omul cu propria experienþã, cu propria biografie conturatã ºi dezvoltatã în func-
þie de calitatea relaþiilor sale cu mediul specific familiei sale, cu gradul de cul-
turã al societãþii în care a fost integrat, precum ºi cu nivelul de folosinþã a bunu-
rilor acestui pãmânt. 

În acest sens trebuie înþeleasã ºi dimensiunea socialã a Euharistiei: credin-
cioºii veniþi sã celebreze sfânta Liturghie euharisticã sunt persoane ce trãiesc
mereu relaþia socialã, atât în mediul social pe care l-au pãrãsit pentru un timp,
pentru a veni sã participe la Euharistie, cât ºi în cadrul propriu al celebrãrii res-
pective. În acest sens nu poate fi acceptat un mod de a înþelege sacramentul Eu-
haristiei fãrã dimensiunea socialã.

În continuare se pune problema naturii relaþiei sociale pe care credinciosul
o trãieºte în cadrul celebrãrii euharistice, precum ºi în mediul de viaþã coti-
dianã. Se poate afirma cã natura experienþei sociale în domeniul comunitar –
în familie ºi în societate, ca ºi experienþa din domeniul administrãrii ºi folosirii
bunurilor materiale, condiþioneazã experienþa pe care omul o face în momentul
liturgic de celebrare euharisticã. Însã aceastã realitate este valabilã ºi invers: na-
tura experienþei sociale din cadrul euharistic are o influenþã directã asupra vieþii
pe care omul o desfãºoarã în mediul specific existenþei sale cotidiene.

Având acum în vedere obiectivul acestei prezentãri, atenþia trebuie îndrep-
tatã cãtre aspectele mai puþin plãcute în contextul experienþei de credinþã expri-
mate în Euharistie ºi în viaþa socialã. Este vorba de responsabilitatea moralã
faþã de elementele sociale constitutive ale vieþii. În Biserica Romano-Catolicã
existã tradiþia doctrinei sociale, care a început cu mai bine de o sutã de ani în
urmã, o datã cu publicarea primei enciclice sociale Rerum novarum (15 mai
1891) de cãtre Papa Leon al XIII-lea. Pornind de la înþelegerea antropologicã
ºi teologicã a persoanei umane, doctrina socialã a Bisericii subliniazã cu precã-
dere semnificaþia aspectului social pentru viaþa umanã. Câmpul social consti-
tuie domeniul de afirmare ºi împlinire a persoanei umane în individualitatea sa.
Domeniul experienþei sociale reprezintã în realitate terenul, ogorul, care este
favorabil sau nefavorabil dezvoltãrii, maturizãrii ºi desãvârºirii omului. La
rândul lor, oamenii definesc prin actele lor repetate în timp ºi spaþiu calitatea
sistemelor ºi structurilor societãþii. În momentul în care sunt deficienþe grave,
fie în domeniul responsabilitãþii personale a individului, fie în cadrul funcþional
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al structurilor, Biserica nu se mulþumeºte cu identificarea ºi explicarea cauzelor
care pot fi de naturã organizatoricã, decizionalã, profesionalã… Adevãrata
cauzã a deficienþelor sociale – în câmpul politic, economic ºi cultural – este de
naturã moralã, este actul persoanei care se aflã totdeauna în spatele structurilor
ºi sistemelor, al deciziilor politice, de fapt în spatele cursului real al eveni-
mentelor vieþii.

Pentru ilustrarea celor menþionate mai sus este bine de prezentat un exemplu
concret din experienþa moralã-socialã a Bisericii. Enciclica Sollicitudo rei soci-
alis, publicatã de Papa Ioan Paul al II-lea la 30 decembrie 1987, reprezintã o
piatrã importantã a edificiului doctrinei sociale a Bisericii. Ea este gânditã ºi
promulgatã la o distanþã de douãzeci de ani de la enciclica Populorum pro-
gressio (26 martie 1968) a Papei Paul al VI-lea. Ioan Paul al II-lea face o ana-
lizã criticã a timpului dintre cele douã documente ale doctrinei sociale. Dupã
gândirea lui Paul al VI-lea, noile perspective, susþinute de optimismul conciliar
ºi încrederea timpurilor noi, dupã depãºirea anilor grei de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial ºi în urma rezultatelor ºtiinþei ºi tehnicii, a industrializãrii, ar
fi trebuit sã fie favorabile unui progres real al popoarelor. „În acei ani exista un
anume optimism privind posibilitatea de a recupera starea economicã deplo-
rabilã a popoarelor fãrã prea mari eforturi, de a le dota cu infrastructuri ºi de a
le ajuta la procesul propriu de industrializare” . 2

Însã rezultatele se dovedesc a fi mai puþin încurajatoare. Viziunea enciclicei
Populorum progressio nu cunoaºte o traducere în faptã a obiectivelor propuse,
nici mãcar la un nivel mulþumitor. 

Nu se poate spune cã aceste diverse iniþiative religioase, umanitare, econo-
mice ºi tehnice ar fi fost zadarnice, pentru cã ele au putut atinge totuºi câteva
rezultate. Însã, privitã în mod general ºi luând în considerare diverºi factori,
nu se poate nega faptul cã situaþia actualã a lumii, din acest punct de vedere
al dezvoltãrii, oferã mai degrabã o impresie negativã .3

În urma constatãrii fãcute, Papa, urmând metoda specificã doctrinei sociale
a Bisericii, se întreabã care sunt cauzele care au împiedicat posibilitãþile reale
de realizare a progresului dorit. Alãturi de explicaþiile ce pot veni din domeniul
politic, economic – unde pot fi erori, greºeli de planificare, lipsã de competenþã
profesionalã – este aprofundat domeniul moral. Cauzele reale ale marilor defi-
cite sociale, indiferent de natura lor, trebuie cãutate în persoane ºi totodatã în

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 12.2

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 13.3
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structurile prin care persoanele devin active în viaþa socialã. Pentru a doua oarã
apar într-un document papal termenii de pãcat social ºi structuri ale pãcatului ,4

consideraþi drept cauze principale ale rãului care împiedicã adevãratul progres.
Lucrul acesta este tratat cu precãdere de cãtre Papa Ioan Paul al II-lea în nume-
rele 35-37 din aceeaºi enciclicã Sollicitudo rei socialis , la sfârºitul cãrora5

ajunge la aceastã constatare: „Cu aceastã analizã am voit sã arãt adevãrata
naturã a rãului cu care avem de-a face în cazul dezvoltãrii popoarelor: este
vorba de un rãu moral, rodul multor pãcate care conduc la „structuri ale pãca-
telor”. A cunoaºte rãul în acest fel înseamnã a indica precis la nivelul compor-
tamentului uman drumul pe care trebuie mers pentru a-l birui” .6

Un pas mai departe este fãcut în momentul în care se cautã o ieºire din situ-
aþia dramaticã provocatã de rãul ce are drept izvoare pãcatul social ºi aºa-nu-
mitele structuri ale pãcatului. Rãspunsul pe care îl dã papa este unul evan-
ghelic: convertirea prin schimbarea personalã a persoanei umane responsabilã
de actul sãu cu implicare socialã; în al doilea rând este schimbarea structurilor,

 În lumea gândirii teologice din cadrul Bisericii Romano-Catolice este cunoscutã lunga4

disputã legatã de unele tendinþe ale teologiei eliberãrii. În douã rânduri a luat atitudine Con-

gregaþia pentru Doctrina Credinþei. În documentul Libertatis nuntius din 6 august 1984 se

atrage atenþia asupra pericolelor la care se expune Teologia Eliberãrii datoritã ideologiei

marxist-leniniste, de la care preia anumite orientãri insuficient de reflectate ºi probate. Doi ani

mai târziu, la 22 martie 1986, în instrucþiunea Libertatis conscientia, sunt scoase ºi apreciate

în sens mai pozitiv acele aspecte ºi orientãri ale teologiei eliberãrii, care constituie teme co-

mune pentru gândirea teologicã a Bisericii, mai ales atunci când se are în vedere situaþia

specialã a diferitelor regiuni. Rezultatul unui întreg proces de filtrare a modului de abordare

teologicã a problemelor sociale face ca termeni ca pãcat social ºi structuri ale pãcatului sã

gãseascã confirmare ºi loc în documente papale, cum sunt enciclicele. 

 În numerele respective se face doar uz de termenii pãcat social ºi structuri ale pãcatului,5

întrucât ei au fost precizaþi deja într-o altã enciclicã a aceluiaºi papã, IOAN PAUL AL II-LEA, Re-

conciliatio et Paenitentia (2 decembrie 1984), 16: „Când Biserica vorbeºte de situaþii ale

pãcatului sau acuzã ca pãcate sociale anumite raporturi ºi unele comportamente colective ale

unor grupuri sociale mai mult sau mai puþin rãspândite sau chiar ale unor naþiuni întregi ºi blo-

curi de state, ºi ºtie ºi accentueazã faptul cã astfel de cazuri ale pãcatului social sânt acumu-

larea ºi conglomerarea multor pãcate personale. Este vorba aici de pãcate foarte personale ale

aceluia care cauzeazã, înlesneºte sau exploateazã nedreptatea; care, deºi ar putea face ceva

pentru a ocoli, îndepãrta sau cel puþin limita rãul social, neglijeazã lucrul acesta din lene sau

fricã, din cauza greutãþilor complicate, a participãrii tãinuite sau a indiferenþei”.

 IOAN PAUL AL II-LEA, enciclica Sollicitudo rei socialis, 37.6
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a sistemelor, care au ajuns sã acþioneze în favoarea rãului datoritã multor acte
de gravã imoralitate socialã . 7

Cadrul de lucru schiþat mai sus constituie instrumentul de lucru pentru punc-
tele care vor fi tratate mai departe, fãcând însã referire mai pronunþatã la ra-
portul dintre dimensiunea socialã a Euharistiei ºi despãrþirea de pãcat. Lucrul
acesta se va face având drept context social de referinþã situaþia contemporanã
din societatea româneascã. 

2. Dimensiunea socialã a Euharistiei raportatã la unele fenomene        
   negative din societate

Imaginea de bazã, care caracterizeazã ºi însumeazã aspectele ce vor fi pre-
zentate în acest punct, este cea a contradicþiei, a paradoxului. Este reacþia per-
plexã a observatorului ºi a ascultãtorului strãin cãruia i se explicã: România
este o þarã bogatã în care majoritatea oamenilor trãiesc în sãrãcie. Or, aceastã
situaþie nu favorizeazã pozitiv experienþa euharisticã, o experienþã bazatã pe
recunoºtinþã, pe aducere de mulþumire. Din contra, aceasta face ca prezenþa la
viaþa sacramentalã euharisticã sã fie mai degrabã o atitudine de cerºetor. 

Câteva situaþii concrete:
Situaþia copiilor: Condiþiile reale de viaþã pentru copii, atât pentru cei nenãs-

cuþi cât ºi pentru cei veniþi deja în lume, s-au înrãutãþit atât de tare, încât pã-
rinþii acestora cu greu mai pot sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de Dumnezeu.
Copilul nu este perceput ºi primit ca un dar de sus, ci ca o povarã în plus, un
factor care îngreuneazã ºi mai mult condiþiile de viaþã, ºi aºa precare. În rândul
pãrinþilor se observã o creºtere a nemulþumirii, fenomen care conduce în multe
cazuri nu numai la stãri de nemulþumire, ci chiar la gesturi inumane faþã de
copii: avortarea celor nenãscuþi, abandonarea sau neglijarea celor nou-nãscuþi,
deformarea celor aflaþi în plinã creºtere prin crearea unei atmosfere în familie
ce se opune vieþii. În acest context se constatã creºterea nemulþumirii soþilor,
care ajung la conflicte din cauza convingerilor diferite faþã de viaþa copiilor ºi
faþã de mijloacele reale destinate creºterii ºi educãrii lor. Situaþiile dramatice
care sfârºesc prin acþiuni de divorþ, actele de violenþã fizicã sau moralã, negli-
jarea reciprocã ºi altele de genul acesta sporesc în mare mãsurã starea conflic-
tualã de nemulþumire, de insatisfacþie, aducând cu sine diferite grade de afec-
tare a dimensiunii sociale, relaþionale a vieþii.

 Tema despãrþirii de pãcatul social ºi de efectele acestuia în generarea structurilor ce duc7

la pãcat este abordatã în Sollicitudo rei socialis în mod deosebit de numerele 38-40.
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Situaþia copiilor de ºcoalã: Semnale negative, care pot fi catalogate sub
semnul contradicþiei, vin ºi din domeniul vieþii ºcolare. Este vorba în primul
rând de zonele rurale ºi de cartierele sãrace urbane, unde se pune problema
gravã a personalului didactic. Educaþia are menirea de a pune în valoare daru-
rile cu care sunt înzestraþi copiii, la care trebuie sã fie adãugate cunoºtinþele din
domeniul diferitelor discipline ºcolare. Procesul de socializare are de suferit în
momentul în care apar lacune în rândul factorilor educativi, mai cu seamã când
respectiva situaþie devine un fenomen social. În cele din urmã se poate ajunge
ºi în acest domeniu la o stare de nemulþumire, fie pentru modul în care se face
învãþãmântul din partea personalului didactic, fie din partea elevilor, din cauza
modului în care este perceput ºi asimilat învãþãmântul. Alãturi de situaþia ºco-
larã, rãmânând la tema educaþiei, mai trebuie amintitã atmosfera generalã so-
cialã în care cresc copiii ºi tinerii, expuºi pericolelor ce provin în cele mai
multe cazuri din partea mijloacelor de informare în masã. Creºterea violenþei
în rândul minorilor este un fapt recunoscut ca fiind rezultatul formelor de edu-
caþie deficitarã, al incapacitãþii familiilor de a oferi sau de a urmãri metodele
de educaþie sau, în unele cazuri, poate fi vorba de eºecuri în cadrul educaþiei,
la care educatorii ºi pãrinþii nu s-au gândit niciodatã.

Situaþia familiilor: un prim semnal negativ care acoperã ca arie situaþia
multor familii din societatea contemporanã este divorþul în multiple forme de
manifestare. Este suficient de grav numãrul divorþurilor legale, în faþa autori-
tãþilor civile. Însã la fel de grave sunt formele de divorþ real, fãrã a fi însoþit de
acte legale. Dacã divorþul este înþeles ca o formã de despãrþire definitã, el este
totodatã o formã de încetare a unei relaþii, este moartea unei experienþe sociale
care aduce cu sine atâtea urmãri în domeniul vieþii comunitare. Divorþuri în
acest sens sunt provocate de fenomene ca alcoolismul. Comportamentul asocial
caracteristic celor ajunºi sã fie dependenþi de alcool provoacã ruperea de relaþii
în rândul familiilor, între soþ ºi soþie, între pãrinþi ºi copii ºi adesea între mem-
brii întregii familii ºi rudele apropiate sau vecini. Divorþurile, ca fenomene ce
afecteazã relaþiile de bunã convieþuire între oameni, mai sunt cauzate de efectul
ºomajului. Aici sunt douã aspecte de semnalat. Lãsând la o parte problemele
legate de muncã ºi salarizare, trebuie semnalat fenomenul despãrþirii omului de
colegii sãi de muncã, de cei cu care s-a înþeles ºi desfãºurat viaþa împreunã ani
de zile. Dispãrând posibilitatea ºi locul de muncã, se întrerupe un lung ºir de
experienþe relaþionale, atât de importante pentru viaþã. În al doilea rând apare
sentimentul greu de prelucrat ºi de acceptat al inutilitãþii. Este vorba de starea
chinuitoare a celui care ar putea construi un câmp de relaþii sociale prin activi-
tatea sa profesionalã ºi care, prin ºomaj, este privat de drepturile ºi posibilitãþile
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respective. O altã formã de divorþ, care se raporteazã negativ la situaþia fami-
liilor, este cel cauzat de emigrarea pãrinþilor. Fie cã este vorba de ambii pãrinþi
sau numai de unul dintre ei, efectele sunt negative, în primul rând în cazurile
în care fenomenul exodului ilegal împiedicã reluarea experienþei comunionale
pe termen lung. ªi în situaþia familiilor, aºa cum a fost descrisã aici, apare feno-
menul corosiv al nemulþumirilor în ºir, o situaþie ce stã în contradicþie cu ide-
alul familiei, celulã a comuniunii, a relaþiilor marcate de dimensiunea socialã
a vieþii. 

Situaþia conflictelor sociale: Sub acest titlu sunt înþelese multiplele cazuri
conflictuale în care oamenii se vãd ajunºi în situaþii dramatice. Fie cã este
vorba de conflictele de muncã, fie cã este vorba de conflicte de naturã juridicã,
socialã sau de oricare altã naturã, rezultatul final semnaleazã nemulþumirea
oamenilor. Aceastã stare a fost exprimatã, de exemplu, în cadrul evenimentelor
electorale de la sfârºitul lui noiembrie ºi începutul lui decembrie 2000. Nemul-
þumirea maselor a fost expresia des utilizatã de cei angajaþi în campania electo-
ralã sau de cei chemaþi sã urmãreascã desfãºurarea evenimentelor politice, cum
sunt jurnaliºtii. Absenteismul constatat în zilele alegerilor este un semn evident
al nemulþumirii care a creat neîncredere, dezamãgire ºi lipsã de angajare. Ca
semnal negativ în viaþa societãþii este ºi votul dat pentru o întoarcere înapoi, din
cauza insatisfacþiei, a lipsei de motivaþie ºi convingere pentru un viitor care sã
poatã deveni ºi real. ªi aceastã stare conflictualã este în contradicþie cu norma-
litatea unei vieþi politice menite sã organizeze, sã garanteze ºi sã realizeze un
climat mai favorabil dimensiunii sociale a convieþuirii interumane.

Aºa cum aratã cele câteva situaþii descrise mai sus, speranþele oamenilor
pentru o calitate superioarã a vieþii, atât la nivel personal, dar ºi la nivel social,
interrelaþional, nu ºi-au atins decât parþial ºi prea puþin scopul propus. La acest
punct trebuie cãutate explicaþii, trebuie lãmurite cauzele, trebuie stabilite moti-
vele care au dus la apariþia ºi instituþionalizarea fenomenului de nemulþumire
generalã. Aceasta este problema tratatã în punctul urmãtor, o evaluare eticã a
fenomenelor constate aici.

 
3. De la constatarea efectelor la evaluarea eticã a cauzelor

Sub acest titlu se va încerca o judecatã a fenomenelor relatate la punctul
anterior, având în vedere cele afirmate în primul punct, anume cã experienþele
oamenilor, ale cetãþenilor, din cadrul vieþii cotidiene condiþioneazã în mare
mãsurã calitatea experienþei trãirii euharistice. În acest sens se poate afirma cã
situaþiile negative descrise mai sus sunt în contradicþie directã cu înþelegerea
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antropologicã ºi teologicã a Euharistiei. Aceasta nu exclude, ci include din plin
dimensiunea socialã a vieþii credincioºilor. Încercând sã se stabileascã izvorul
fenomenelor nemulþumirii, va trebui sã fie numite cauzele reale care le-au ge-
nerat. Aºa cum s-a vãzut în prima parte a expunerii, nu este suficientã cãutarea
cauzelor în domeniul strict social, deci în spaþiul politic, economic sau cultural. 

Cauzele pot fi cercetate, analizate ºi identificate în diferite domenii ale vieþii
sociale, în modul de concepere ºi funcþionare a structurilor, în modul de organi-
zare ºi activitate a instituþiilor. Dar rezultatele la care s-ar putea ajunge nu sunt
mulþumitoare. Asta pentru cã dincolo de domeniile, structurile ºi instituþiile
cercetate, sunt persoanele care acþioneazã tocmai în mijlocul acestor formaþiuni
sociale ºi prin aceste formaþiuni. Ceea ce s-a spus despre cauzele care au împie-
dicat un real progres al popoarelor în perioada 1967-1987, analizatã de Papa
Ioan Paul al II-lea în Sollicitudo rei socialis, este aplicabil ºi în cazul fenome-
nelor caracteristice societãþii româneºti contemporane. 

Din punct de vedere teologic, nu este suficientã studierea problematicii
nemulþumirii doar în contextul pur social. Nu se poate rãmâne la un cadru pur
analitic, constatând sau bãnuind doar existenþa cauzelor în zona structuralã a
societãþii. La fel de deficitarã este practica aruncãrii vinei ºi responsabilitãþii în
tabãra diferitelor formaþiuni sociale adversare. Aceastã practicã este prelungirea
ºi actualizarea unei mentalitãþi marxist-leniniste care plaseazã întreaga proble-
maticã socialã în zona claselor sociale, gãsind totdeauna cauze ºi vinovaþi în ta-
bãra duºmanã. 

Indiferent care este practica acuzãrii alternative în mijlocul societãþii româ-
neºti contemporane, misiunea ºi datoria teologiei, în primul rând a moralei
sociale, urmând cu fidelitate practica Bisericii în misiunea ºi responsabilitatea
sa socialã, trebuie spus cã izvorul ºi cauza tuturor relelor conglomerate în
nemulþumirea de masã este pãcatul cu implicare profundã socialã ºi structurile
pãcatului generate în urma repetãrii ºi perpetuãrii actelor imorale cu grave re-
percusiuni în viaþa socialã. 

Situaþiile negative descrise la punctul anterior trebuie înþelese, în acest caz,
ca având drept cauzã acþiunile pãcãtoase ale persoanelor. Înainte de a vorbi de
fenomenele de corupþie a structurilor ºi instituþiilor, trebuie denunþate actele
personale prin care indivizi cu poziþie socialã au fãcut ca faptele lor sã favo-
rizeze apariþia ºi lucrarea structurilor pãcatului. Nivelul de viaþã socialã carac-
terizat de fenomenul nemulþumirii nu este eºecul unei politici lipsite de compe-
tenþã, nu este eºecul unei economii lipsite de specialiºti, nu este eºecul unui
efort cultural de promovare a mentalitãþii. Acest nivel nu este doar un eºec, el
este un rezultat la care s-a ajuns prin acte personale, cugetate, programate
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îndelungat pentru atingerea unor scopuri care sunt diametral opuse cu exi-
genþele binelui comun.

Nu neputinþa ºi nepriceperea sunt cauzele sãrãciei ºi suferinþei cu care se
confruntã societatea contemporanã. Adevãratele cauze sunt pãcatele sociale,
prin care omul se îndepãrteazã în primul rând de Dumnezeu ºi de conºtiinþa
proprie. Fiind în domeniul social, este normal ca efectele îndepãrtãrii de Dum-
nezeu, efectele actelor contrare binelui, sã aibã o legãturã directã cu oamenii,
deveniþi victime ale lucrãrii nocive sãvârºite de oameni fie prin pãcatele so-
ciale, care sunt pãcate profund personale, fie prin structurile pãcatului care n-au
fost îndepãrtate, ci lãsate sã lucreze, sau chiar au fost exploatate în chip profi-
tabil pentru atingerea unor scopuri imorale. 

Euharistia trebuie sã fie însoþitã de un act de mulþumire faþã de Dumnezeu
ºi pentru darul vieþii sociale, pentru posibilitatea de a rândui domeniul politicii
pentru realizarea pãcii, de a rândui domeniul economic pentru prosperitatea
personalã ºi comunitarã, de a rândui domeniul cultural pentru înãlþarea proprie
ºi comunã a oamenilor. Când aceste aspiraþii nu sunt împlinite nici mãcar la un
nivel satisfãcãtor, Euharistia este lipsitã, este diminuatã ca act de mulþumire. 

Tot aici trebuie spus, pe de altã parte, cã atunci când situaþia vieþii sociale
lasã de dorit în forma unui fenomen ca cel al nemulþumirii de masã, cum s-a
arãtat la punctul doi, trebuie cãutate cauzele reciprocitãþii. Este vorba acum de
calitatea trãirii euharistice. Din expunerile fãcute în cadrul colocviului teologic
în legãturã cu tema Euharistiei, precum ºi din materialul teologic bogat publicat
în acest numãr al revistei Dialog teologic, reiese clar cã celebrarea sacramen-
tului Euharistiei recere pregãtirea ºi competenþa credinþei, înflãcãrarea speranþei
ºi mãrturia iubirii. Dacã efectele experienþei euharistice nu se regãsesc cel puþin
parþial în viaþa cotidianã, aceasta nu se datoreazã doar problemelor specifice
unei societãþi pornite pe calea secularizãrii. Aceasta se datoreazã ºi deficien-
þelor de naturã religioasã creºtinã a modului de înþelegere ºi trãire al Euharis-
tiei. În concluzie, se poate spune cã creºtinul care, în calitate de cetãþean, nu are
motive suficiente sã spunã „mulþumesc Domnului” pentru calitatea vieþii coti-
diene, nu va fi motivat suficient pentru a celebra sfânta Euharistie cum se
cuvine. ªi invers, cine nu trãieºte cu adevãrat taina euharisticã, taina aducerii
de mulþumire, nu se va angaja suficient în problemele vieþii sociale pentru edi-
ficarea unei vieþi sociale în care concetãþenii sã se poatã bucura de un minim
demn de mulþumire.

Desigur cã, ajunºi la acest moment, se poate pune în mod normal întrebarea:
Ce se poate face în aceastã situaþie? De unde trebuie pornit pentru a schimba
cursul evenimentelor spre o viaþã mai bunã, spre o civilizaþie a iubirii?
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Rãspunsul pe care Biserica ºi teologia îl dã este acela pe care ni l-a lãsat Isus
în Evanghelie: este oferta convertirii, a despãrþirii de pãcatul social precum ºi
transformarea structurilor pãcatului, generatoare de pãcat ºi de rãu social, în
structuri ale binelui care sã faciliteze actele contrare rãului ºi favorabile unei
vieþi noi. 

4. Acþiune în favoarea dimensiunii sociale a Euharistiei: 
    despãrþirea de pãcat

Acesta este mesajul ºi totodatã rãspunsul pe care-l dã Biserica problematicii
sociale a Euharistiei în strânsã legãturã cu viaþa cotidianã. O analizã lãrgitã a
acestui mesaj se gãseºte în enciclica Papei Ioan Paul al II-lea, Reconciliatio et
paenitentia, amintitã deja în materialul de faþã. Întregul document este deosebit
de important, însã partea a treia reprezintã un program care trebuie sã stea în
atenþia activitãþii pastorale a Bisericii, ºi în cazul în care ea doreºte ca cei che-
maþi la experienþa euharisticã sã fie totodatã ziditorii Împãrãþiei Cerurilor, pro-
iect care implicã ºi realitãþile vieþii pãmânteºti, ale vieþii sociale. 

Aceastã parte a treia propune în douã puncte un concept pastoral menit sã
pregãteascã pe credincioºi pentru curajul de a se despãrþi de pãcat ºi de struc-
turile acestuia, ºi pentru motivaþia de a începe o viaþã nouã. În centrul ei, se aflã
promovarea pocãinþei ºi reconcilierii – elemente fundamentale constitutive ale
convertirii.

Promovarea pocãinþei ºi reconcilierii are loc prin folosirea mijloacelor spe-
cifice pastoraþiei Bisericii, precum ºi prin arãtarea cãilor ce conduc la conver-
tire. Mijloacele la care activitatea pastoralã face apel în vederea promovãrii
disponibilitãþii de schimbare a vieþii sunt douã: dialogul ºi cateheza . Dialogul8 9

reprezintã mijlocul promovat cu insistenþã în documentele Conciliului al II-lea
din Vatican, în primul rând în Gaudium et spes, care tematizeazã locul ºi rolul
Bisericii în lumea de astãzi. Al doilea mijloc destinat promovãrii spiritului de
convertire, tot ca un factor pregãtitor, este cateheza . Alãturi de aceste douã10

mijloace sunt sacramentele Bisericii, care oferã de fiecare datã posibilitatea de
introducere în misterul credinþei ºi pregãteºte atmosfera unui spirit continuu de

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 24.8

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 25.9

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 26.10
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convertire, de schimbare a vieþii, de creºtere în credinþã, de aprofundare a spe-
ranþei, de angajare în mãrturia iubirii slujitoriale . 11

Calea specificã pentru realizarea convertirii, care este un rod al pregãtirii
promovate prin dialog, catehezã ºi celelalte sacramente, este sacramentul peni-
tenþei, al reconcilierii . Fãcând acum referinþã la tema despãrþirii de pãcat, ca12

un act formal de confirmare a dimensiunii sociale a Euharistiei, se impune pe
plan local, în cadrul Bisericii particulare, urgenþa unui program pastoral care
sã urmãreascã pregãtirea ºi disponibilitatea credincioºilor ºi în planul social al
convieþuirii umane. Trebuie recuperatã puntea de unitate dintre omul cetãþean
al comunitãþii social-politice ºi credinciosul membru al comunitãþii religioase
chemat sã participe la celebrarea euharisticã. 

În acest sens este bine de avut în vedere condiþiile specifice în care Biserica
ºi credincioºii ei au putut sã dea mãrturie despre locul ºi misiunea specificã în
mijlocul societãþii. Experienþa ultimilor cincizeci de ani a fost diferitã. Pornind
de la condiþia impusã de îngrãdire, persecuþie, interdicþie totalã sau parþialã,
Biserica se trezeºte deodatã în faþa unui spaþiu de libertate ºi activitate pentru
care a fost luatã prin surprindere. Dacã pentru Europa întreagã este valabil pro-
gramul unei noi evanghelizãri, lucrul acesta se impune ºi pentru societatea ro-
mâneascã. Contradicþia care existã între postulatul pancreºtin al naþiunii
române ºi problemele sociale – politice, economice, culturale – cu care se con-
fruntã în mod real credincioºii ºi în acelaºi timp cetãþenii þãrii trebuie sã con-
stituie un semnal de alarmã pentru responsabilitatea de care Bisericile trebuie
sã dea dovadã în aceastã perioadã a tranziþiei. Aceasta are ºanse sã devinã un
proces rodnic în favoarea unei vieþi mai bune în mãsura în care la bazã este nu
doar reforma socialã, ci schimbarea în primul rând a inimilor oamenilor ºi
transformarea structurilor în instrumente ce slujesc primordial binele personal
ºi comunitar. 

Doar în acest context se poate vorbi de o reciprocitate socialã beneficã între
Euharistie ºi dimensiunea socialã a vieþii. Societatea are nevoie de cetãþeni eu-
haristici, iar celebrarea Euharistiei – în calitate de fons et culmen totius vitae
Ecclesiae – are nevoie de participanþi pãtrunºi de spiritul responsabilitãþii so-
ciale. 

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 27.11

 Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Reconciliatio et paenitentia, 28-34.12
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Concluzie

În expunerea de faþã s-a urmãrit prezentarea raportului reciproc dintre
aspectul social al Euharistiei ºi chemarea continuã la convertire, insistând în
primul rând asupra despãrþirii de pãcatul social ºi structurile pãcatului. În prima
parte s-a arãtat care este legãtura dintre experienþa euharisticã ºi viaþa în con-
text social. S-a scos în evidenþã condiþionarea reciprocã a trãirii persoanei
umane în calitate de participant la evenimentul euharistic ºi totodatã la edifi-
carea vieþii sociale. 

În partea a doua s-a fãcut o descrie a fenomenelor sociale actuale care sem-
naleazã starea de nemulþumire a oamenilor. În partea a treia s-a fãcut o evaluare
eticã a situaþiilor prezentate anterior ºi s-a ajuns la concluzia cã acestea sunt în
contradicþie directã cu idealul experienþei euharistice. Au fost cãutate cauzele
care genereazã astfel de situaþii ºi s-a dat un rãspuns teologic: adevãrata cauzã
a rãului prezent în societate este pãcatul cu implicaþii sociale ºi structurile
pãcatului, rezultante ale conglomerãrii pãcatelor sociale personale. În ultima
parte a fost schiþatã o cale de ieºire din contextul vieþii sociale, ostile trãirii de-
pline a Euharistiei, în practica penitenþei, a convertirii ca formã de despãrþire
de pãcat ºi angajare în trãirea credinþei, speranþei ºi dragostei. 

Se impune, în final, constatarea cã pastoraþia Bisericii trebuie sã promoveze
o punte de legãtura în viaþa oamenilor la nivel personal dar ºi comunitar, în ve-
derea realizãrii unei vieþi mai demne de civilizaþia iubirii.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag geht man davon aus, daß zwischen dem eucharis-
tischen Leben und dem Alltagsleben im gesellschaftlichen Kontext eine
soziale Dimension hervorzuheben ist. Es ist die Aufgabe dieser Darstellung,
auf die negativen Aspekte des sozialen Lebens hinzuweisen und einen Ausweg
aus dieser Lage zu schildern. Dieser Weg ist im Kontext des Glaubens als
soziale Bekehrung zu verstehen. Es ist die Trennung von der Sünde in ihren
gesellschaftlichen Zügen.
Die ganze Erörterung beinhaltet vier Untertitel. Erstens wird die Gegen-
seitigkeit der sozialen Dimension innerhalb der eucharistischen Erfahrung
und gleichzeitig der gemeinsamen menschlichen Existenz gezeigt. Die Art
und Weise, wie der gläubige Mensch sich in der Feier der Eucharistie ver-
hält, hängt im großen Teil von seinen Beziehungen zu den menschlichen und
sozialen Lebenumständen des Alltags ab. Der Mensch, der in seiner täglichen
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Erfahrung genug Gründe für Zeichen der Dankbarkeit und Gemeinschaft
findet, hat eine positive Lebenseinstellung in bezug auf die Teilnahme an der
eucharistischen Feier, die in erster Linie Danksagung bedeutet. Das gilt auch
umgekehrt. Derjenige, der im Alltag nur selten oder kaum Momente der
Zufriedenheit und der Dankbarkeit erfährt, hat es schwer, vor den Altar
Gottes aufzutreten und dort das eucharistische Sakrament gemeinsam mit
seinen Mitgläubigen zu gestalten. Weiter kann man sagen, daß der eucharis-
tische Mensch, d.h. derjenige, der die Eucharistiefeier im vollem Sinne des
christlichen Glaubens miterlebt, immer bereit und fähig ist, sein Leben inner-
halb des gesellschaftlichen Raums unter den Zeichen der Zufriedenheit und
der Gemeinschaft zu führen.
Im zweiten Teil wird eine Bestandsaufnahme der sozialen Lebenslage im
heutigen Rumänien bezüglich der negativen Aspekte dargestellt. Das ist im
Sinne der Methode der Soziallehre der Kirche bedacht und aufgeführt, so wie
es oft in Beiträgen aus dem Bereich der Befreiungstheologie zum Ausdruck
kommt. Es geht hier um einige Lebenssituationen, die das Leben vieler Men-
schen aus der rumänischen Gesellschaft negativ belasten. Das ist zu sehen
in der Lebenserfahrung der kleinen Kinder, der Schüler, der Jugendlichen
aber auch der Erwachsenen. Der Grundgedanke, den man dabei ständig
lesen kann, besteht darin, daß die Menschen allgemein ein Leben ohne Grund
zur Dankbarkeit führen müssen, egal welche Menschen dafür die Hauptver-
antwortung tragen. In dieser Situation läßt sich die Frage stellen: Wie
können diese Menschen an der Feier des Sakramentes der Danksagung wirk-
lich teilnehmen?
Der dritte Teil, der oben genannten Methode der Soziallehre der Kirche fol-
gend, versucht ein ethisches Urteil über die negativen Lebenslagen zu fassen.
So ist festzustellen, daß die Lebenserfahrungen der Menschen im gesellschaf-
tlichen Bereich ohne Zeichen der Dankbarkeit im Widerspruch zu einem nor-
malen bürgerlichen Lebens stehen. Das verhindert nicht nur die minimale
Lebenswürde des menschlichen Daseins im sozialen Kontext, sondern beein-
flußt negativ auch die gläubige Lebenserfahrung innerhalb der liturgischen
Praxis, vor allem im Raum der Eucharistiefeier. Die Ursachen solcher nega-
tiven Lebenssituationen sind zweifelfrei politischer, wirtschaftlicher und
kultureller Herkunft. Aber die Kirche, besonders mit Hilfe ihres theolo-
gischen Denkens, muß weiter nach tieferen Wurzeln suchen. Das Ergebnis ist
eine theologische Formulierung: Die wahren und endgültigen Ursachen der
unmenschlichen Lebensumstände im heutigen Rumänien lassen sich unter
dem Namen von sozialer Sünde und schuldhaften Sozialstrukturen begreifen. 
Der vierte Teil bietet einen Ausweg aus der Situation der sozialen Sünde und
des von schuldhaften Strukturen negativ bestimmten Zusammenlebens. Dieser
Weg besteht aus dem Kern der biblischen Botschaft, sowohl des Alten als
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auch des Neuen Testaments: Es ist die Bekehrung des Menschen. Nur durch
die wahre Metanoia des menschlichen Herzens und seiner gesellschaftlichen
Handlungen können die negativen Umstände der Armut, des Elends, der
Hoffnungslosigkeit - der Undankbarkeit - vermindert werden. Der Weg der
Bekehrung als Trennung von der von sozialer Sünde gezeichneten Vergan-
genheit und als verantwortungsvoller gestaltender Einsatz für die Zukunft ist
die Hauptaufgabe in der Pastoral der Kirche, im gegenwärtigen Leben jedes
Christen und Bürgers und im gemeinsamen Aufbau einer neuen Gesellschaft
im rumänischen Lebensraum von heute. 



MODURILE SAU TREPTELE ÎMPÃRTÃªIRII DE HRISTOS 
ÎN SPIRITUALITATEA ORTODOXÃ

Pr. lect. dr. Ioan-Cristinel Teºu
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

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.

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 138.41

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 146.42
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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

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 134-135.43

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 148.44

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 195.45

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 195.46

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 195.47
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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

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 220.48

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 215.49

 MAXIM  MÃRTURISITORUL, „Mistagogia”, Revista Teologicã 3-4 (1944) 348.50

 MAXIM  MÃRTURISITORUL, „Mistagogia”, 353.51

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 191.52

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 200.53

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 200.54

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºa-55

nie..., 56.
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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

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 212.56

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 217.57

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 218.58

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 218. 59

 N ICOLAE CABASILA, Despre viaþa în Hristos..., 218. 60

 Cf. NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºa-61

nie..., 44-45.

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºa-62

nie..., 48.
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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

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL – N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºa-63

nie..., 56.

 NEOFIT KAVSOKALIVITUL –  N ICODIM  AGHIORITUL, Despre Dumnezeiasca Împãrtãºa-64

nie..., 58.



„COMMUNICATIO IN SACRIS”

Pr. lect. dr. Mihai Patraºcu
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Introducere

Legãtura dintre Bisericã ºi sacramente, dintre comuniunea eclezialã ºi comu-
niunea euharisticã este foarte strânsã. Sfântul Paul le scria corintenilor: „Deoa-
rece este o singurã pâine, noi, deºi suntem mulþi, suntem un singur trup: toþi ne
împãrtãºim dintr-o singurã pâine” (1Cor 10,17). Conciliul al II-lea din Vatican
declarã cã Isus Cristos „a instituit în Biserica sa minunatul sacrament al Euha-
ristiei, prin care este semnificatã ºi înfãptuitã unitatea Bisericii” (UR 2). Aºadar
existã o legãturã profundã între unitatea eclezialã în credinþã ºi primirea Euha-
ristiei. De aici rezultã regula simplã ºi clarã cã un credincios catolic se împãrtã-
ºeºte cu Trupul lui Cristos în Biserica sa, împreunã cu ceilalþi catolici care
mãrturisesc cel puþin în mod implicit aceeaºi credinþã. Aºa stabileºte, cum vom
vedea, can. 844 § 1, care extinde principiul la toate sacramentele: cu excepþia
circumstanþelor prevãzute în paragrafele urmãtoare, „slujitorii catolici adminis-
treazã în mod licit sacramentele numai credincioºilor catolici, iar aceºtia le
primesc în mod licit numai de la slujitorii catolici”. Principiul se bazeazã pe
convingerea cã fiecare celebrare a sacramentelor semnificã, între cei care parti-
cipã, unitatea de credinþã, de cult ºi de viaþã. Reluând exemplul Euharistiei tre-
buie sã spunem cã a participa la Euharistie fãrã a mãrturisi aceeaºi credinþã
înseamnã a atenta la nucleul profund care leagã sacramentul Domnului de uni-
tatea Bisericii în aceeaºi credinþã.

Problema participãrii la cultul eclezial ºi în special la sacramente apare pen-
tru Bisericile cu care nu existã o comuniune deplinã (cf. LG 14-15). În aceastã
conferinþã examinãm legislaþia Bisericii Catolice despre communicatio in sa-
cris, conþinutã în Codul de drept canonic. Analizând dezvoltarea istoricã a
legislaþiei referitoare la aceastã communicatio se poate observa o mare preocu-
pare a Sfântului Scaun faþã de aceastã problemã. Papii din evul mediu au con-
damnat communicatio in sacris. Aceastã atitudine se baza pe condamnarea
severã a schismei orientale ºi pe convingerea cã aceastã communicatio ar putea
sã fie un pericol pentru credinþã. Totuºi, acolo unde acest pericol nu exista,
acolo unde erau motive serioase, cum ar fi de exemplu apostolatul între
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creºtinii separaþi, care trebuia sã foloseascã ºi pentru restabilirea unitãþii cu
Biserica Catolicã, aceiaºi papi, cu o generozitate extraordinarã, permiteau sã
se intre într-o comuniune oarecare in divinis cu necatolicii. Reforma protes-
tantã, ostilitatea existentã între catolici ºi protestanþi ºi înrãutãþirea relaþiilor cu
necatolicii orientali au fãcut ca Sfântul Scaun în secolul al XVI-lea sã fie mult
mai dur ºi intransigent cu privire la aceastã problemã.

Aceastã poziþie a Sfântului Scaun, total negativã, a fost exprimatã ºi în
Codul de drept canonic din 1917. Conciliul al II-lea din Vatican a dat orientãri
ecleziologice noi, care au schimbat pãrerea Bisericii cu privire la starea de
necatolicitate a fraþilor despãrþiþi. Dacã înainte de Conciliul al II-lea din Vatican
necatolicii erau consideraþi total strãini de comuniunea cu Biserica, Conciliul
recunoaºte necatolicilor o comuniune realã, internã ºi vizibilã, deºi imperfectã
pe planul vizibilitãþii. Pe baza acestei învãþãturi a apartenenþei la Bisericã, Con-
ciliul permite, în douã decrete (OE ºi UR) o anumitã communicatio in sacris
cu necatolicii.

Dupã Conciliu, Sfântul Scaun, în diferite documente, a încercat sã aplice în-
vãþãtura conciliarã la viaþa ºi practica eclezialã. Totuºi numai noul Cod, pro-
mulgat la 25.01.1983 a putut sã exprime din punct de vedere juridic, în mod
complexiv, angajarea doctrinalã a Conciliului, ºi în ceea ce priveºte communi-
catio in sacris. Putem spune cã normele codului actual despre aceastã commu-
nicatio sunt rodul învãþãturii conciliare. De fapt, nu se poate înþelege bine
legislaþia cu privire la communicatio in sacris, conþinutã mai ales în can. 844,
fãrã a cunoaºte bine ºi baza teologicã exprimatã de documentele concilare.
Examinând dezvoltarea istoricã postconciliarã a acestei legislaþii, se poate
observa cã Sfântul Scaun a rãmas foarte intransigent ºi ferm în apãrarea prin-
cipiilor doctrinale, înainte de toate cele de drept divin, ºi anume: cã realitatea
cultului, mai ales sacramentele, trebuie sã manifeste comuniunea vizibilã dintre
Biserica ce celebreazã cultul ºi persoanele care participã la cult ºi cã trebuie sã
se evite întotdeauna pericolul de indiferentism ºi de scandal pentru credinþã.
Aceasta poziþie a Sfântului Scaun o gãsim în OE 26: „Comunicarea în cele
sfinte care lezeazã unitatea Bisericii sau implicã adeziunea formalã la eroare
sau primejdia de rãtãcire în credinþã, de scandal sau de indiferentism este opritã
de legea divinã”.

Totuºi, dupã Conciliul al II-lea din Vatican, Biserica permitea, în anumite
cazuri ºi sub anumite condiþii, communicatio in sacris cu necatolicii. Principiile
doctrinale, care interzic aceastã comunicare în lucrurile sfinte ºi motivele care
o permit sunt conþinute în can. 844. 
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1. Canonul 844 ºi interpretarea sa

Papa Ioan Paul al II-lea a promulgat la 25 ianuarie 1983 noul Cod de drept
canonic . Can. 844 cu cele cinci paragrafe ale sale a trebuit sã fie gândit înde-1

lung ºi restructurat de comisiile pregãtitoare; s-a voit gruparea într-un singur
canon disciplina care trebuie sã fie urmatã în admiterea la sacramentele Euha-
ristiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor ale Bisericii Catolice a creºtinilor ce
aparþin altor confesiuni creºtine necatolice, care nu au comuniunea deplinã cu
Biserica Catolicã, ºi invers, accesul catolicilor la aceste trei sacramente într-o
Bisericã sau Comunitate separatã.

Fãcând o comparaþie între Codul din 1983 ºi Codul din 1917, materia tratatã
în can. 844 este total nouã. Comunicarea în lucrurile sacre este integral discipli-
natã ºi pentru aceasta, conform can. 6 § 1 ºi 33 §§ 1-2 , toate normele legisla-2

tive precedente care se refereau la aceastã communicatio, ºi numerele 42-44,
46 ºi 55 din Directoriul ecumenic, trebuie sã fie considerate abrogate .3

2. Regula generalã

Înainte de a trece la cazurile specifice de communicatio in sacris, can. 844
menþioneazã o regulã mai generalã în funcþie de care vor putea fi examinate ca-
zurile particulare.

Regula primului paragraf este clarã ºi simplã: „Slujitorii sacri catolici admi-
nistreazã în mod licit sacramentele numai credincioºilor catolici, iar aceºtia le

 Codex Iuris Canonici Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus: AAS 75 (1983).1

Aceastã ediþie specialã conþine numai Constituþia apostolicã, prefaþa, Codul ºi cuprinsul.

 Can. 6 §1. Prin intrarea în vigoare a acestui Cod, se abrogã: 1° Codul de drept canonic2

promulgat în anul 1917; 2° celelalte legi, atât universale cât ºi particulare, contrare pres-

cripþiilor acestui Cod, afarã de cazul când este prevãzut în mod expres altfel cu privire la legile

particulare; 3° toate legile penale, atât cele universale, cât ºi cele particulare, promulgate de

Scaunul Apostolic, afarã de cazul când sunt reluate de acest Cod; 4° în sfârºit, celelalte legi

disciplinare care se referã la o materie ce este rânduitã în întregime de cãtre acest Cod. Can.

33 §1. Decretele generale executive, chiar dacã sunt publicate în „directorii” sau în documente

care poartã alte denumiri, nu derogã de la legi, iar eventualele lor prevederi contrare legilor

sunt lipsite de orice valoare. § 2. Decretele generale executive îºi pierd valabilitatea prin revo-

carea explicitã sau implicitã, efectuatã de cãtre autoritatea competentã, precum ºi prin încetarea

legii pentru executarea cãreia au fost date; nu înceteazã însã prin încetarea dreptului celui care

le-a dat, afarã de cazul când este prevãzut în mod expres contrarul.

 Cf. SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM  UNITATEM  FOVENDAM , „Aspects oecuméniques3

du nouveau Code de Droit Canonique”, Secrétariat pour l’Unité des Chrétiens. Servise d’In-

formation 60/I-II (1986) 59-72.
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primesc în mod licit numai de la slujitorii catolici, cu excepþia cazurilor prevã-
zute în §§ 2, 3 ºi 4 ale acestui canon ºi ale can. 861 § 2”.

În felul acesta canonul stabileºte cine este subiectul obiºnuit capabil sã dis-
tribuie ºi/sau sã primeascã sacramentele în Biserica Catolicã: este vorba de un
principiu canonic fundamental .4

În faþa acestui principiu trebuie amintit un alt text al canoanelor precedente:
„Deoarece cultul creºtin, în care este exercitatã preoþia comunã a credincioºilor,
este o lucrare ce provine din credinþã ºi se bazeazã pe credinþã, slujitorii sacri
sã depunã tot zelul în a trezi credinþa ºi în a o lumina, îndeosebi prin slujirea
cuvântului prin care credinþa se naºte ºi se hrãneºte” ; „Cine nu a primit botezul5

nu poate fi admis în mod valid la celelalte sacramente” ; „Slujitorii sacri nu pot6

refuza sacramentele celor care le cer la momentul oportun, sunt dispuºi cum se
cuvine ºi nu sunt opriþi de cãtre drept sã le primeascã” .7

Aici apare clar importanþa sacramentului Botezului, care este ca ºi „poarta
pentru a intra în Bisericã” . Omul care a primit Botezul, dobândeºte dreptul8

fundamental la celelalte sacramente. Exercitarea acestui drept la sacramente
rãmâne în vigoare atât timp cât credinciosul pãstreazã comuniunea cu Biserica.
De aceea, tot ceea ce împiedicã aceastã comuniune eclezialã (erezia, schisma,
sancþiunea penalã, pãcatul grav), împiedicã ºi exercitarea dreptului la sacra-
mente .9

Acest criteriu se bazeazã pe faptul cã toate celebrãrile sacramentelor semni-
ficã, în cei care participã, unitatea de credinþã, de cult ºi de viaþã . Aceastã10

doctrinã îºi are exprimarea maximã în Euharistie, din cauza legãturii intime ce
existã între misterul Bisericii ºi misterul Euharistiei: acesta este fundamentul
existenþei ºi al unitãþii Bisericii. Pentru ca Euharistia sã zideascã în comuniune
Biserica, este indispensabilã exercitarea preoþiei ministeriale încredinþatã apos-
tolilor de Cristos, comuniunea ierarhicã a slujitorilor care îi uneºte cu Cristos
Capul Bisericii ºi unitatea credinþei care, în aceeaºi acþiune euharisticã, este
mãrturisitã de Bisericã . Acest prim paragraf trebuie sã fie înþeles ºi în lumina11

 Cf. Commento al Codice di Diritto Canonico, Pontificia Università Urbaniana, 522.4

 Can. 836.5

 Can. 842 § 1.6

 Can. 843 § 1.7

 LG  14.8

 Cf. A. MONTAN , „I sacramenti in genere”, în Il Diritto nel mistero della Chiesa, 71.9

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.10

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 2.11
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can. 840 care descrie sacramentele ca „acþiuni ale lui Cristos ºi ale Bisericii…
semne ºi mijloace prin care credinþa se manifestã ºi se întãreºte… ºi de aceea
contribuie la crearea, întãrirea ºi manifestarea comuniunii ecleziastice” . Fãrã12

a compromite eficacitatea obiectivã a cultului, can. 836 recupereazã rolul
subiectului care participã la acest cult, cerând ca în el sã fie credinþã: cultul,
afirmã canonul, este „lucrare ce provine din credinþã ºi se bazeazã pe credinþã”.
Credinþa ºi cultul se sprijinã ºi se condiþioneazã reciproc. Accentul care se pune
pe credinþã cheamã în cauzã libertatea subiectului, responsabilitatea sa, necesi-
tatea adeziunii sale interioare la rituri, într-un cuvânt credinþa sa, care trebuie
sã se îndrepte spre misterul celebrat în cult, pentru a deveni o viaþã conformã
cu adevãrul. Pentru acest motiv, atunci când communicatio in sacris, în special
în cazul sacramentelor, ar trebui sã fie o significatio unitatis  dar care nu ar co-13

respunde realitãþii (în acest caz nu existã în subiect o credinþã conformã cu cre-
dinþa Bisericii Catolice), aceastã communicatio in sacris nu este posibilã.

Celelalte patru paragrafe ale can. 844 se referã la situaþiile speciale, sau cu
alte cuvinte la al doilea principiu al Decretului Unitatis redintegratio, nr. 8, a-
dicã faptul cã necesitatea de a primi harul are precedenþã.

3. Credincioºii catolici – slujitorii necatolici

Pornind de la criteriul general indicat în § 1, can. 844 § 2 dezvoltã tema ex-
cepþiilor prevãzute deja în primul paragraf. Prima excepþie se referã la credin-
cioºii catolici care cer sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor
de la slujitori necatolici: 

Ori de câte ori necesitatea cere aceasta, sau adevãrata utilitate spiritualã o su-
gereazã, ºi cu condiþia sã fie evitat pericolul de eroare sau de indiferentism,
se permite credincioºilor, cãrora le este imposibil din punct de vedere fizic
sau moral sã meargã la un slujitor catolic, sã primeascã sacramentele Pocã-
inþei, Euharistiei ºi Ungerii bolnavilor de la slujitori necatolici în a cãror
Bisericã aceste sacramente sunt valide.

 Can. 840: „Sacramentele Noului Testament, instituite de Cristos Domnul ºi încredinþate12

Bisericii, ca acþiuni ale lui Cristos ºi ale Bisericii, sunt semne ºi mijloace prin care credinþa se

manifestã ºi se întãreºte, se aduce lui Dumnezeu cult public ºi se realizeazã sfinþirea oamenilor,

ºi de aceea contribuie la crearea, întãrirea ºi manifestarea comuniunii ecleziastice; prin urmare,

atât slujitorii sacri cât ºi ceilalþi credincioºi, celebrându-le, trebuie sã aibã cea mai mare vene-

raþie ºi zelul necesar”.

 Cf. UR 8: „communicatio in sacris… pendet ab unitate Ecclesiae significanda”.13
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Condiþia fundamentalã este validitatea acestor trei sacramente în acea Bise-
ricã necatolicã. Aceastã normã, care are ca izvor nr. 27 din Decretul Orienta-
lium Ecclesiarum, poate sã dea naºtere la perplexitãþi: de fapt, Conciliul
recunoaºte validitatea sacramentului Preoþiei în Bisericile orientale necatolice14

ºi afirmã cã ele au vera sacramenta . Rezultã cã sacramentele Bisericilor ori-15

entale necatolice sunt valide toate. Însã când este vorba de alte Biserici necato-
lice, trebuie vãzut de la caz la caz.

Este necesar sã evidenþiem aici cã acea condiþie de validitate sacramentalã
în cealaltã Bisericã creºtinã corespunde la coerenþa de credinþã a Bisericii
noastre, în exercitarea responsabilitãþii sale pastorale faþã de credincioºii cato-
lici. Totuºi îndeplinirea acestei condiþii nu este suficientã pentru credincioºii
catolici. Trebuie luate în consideraþie alte circumstanþe.

Trebuie þinut cont cã în al doilea paragraf nu este vorba de o simplã dorinþã
sau sentimentalism religios. De fapt, sacramentele nu sunt doar simple instru-
mente pentru satisfacerea dorinþelor spirituale, chiar dacã acestea sunt mari .16

Aici este vorba de o adevãratã utilitate spiritualã sau necesitate ºi imposibilitate
fizicã sau moralã de a merge la un slujitor catolic.

Prin „necesitate” sau „utilitate spiritualã” se înþelege, de exemplu, pericolul
de moarte, persecuþia, închisoarea ºi starea în care se gãseºte un catolic atunci
când locuieºte în mod stabil într-o þarã unde este numai Biserica Ortodoxã. În
schimb, prin „imposibilitate” se înþelege starea în care se gãseºte un credincios
catolic de a nu putea participa la sacramente din cauza unor circumstanþe deo-
sebite . Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis vorbind despre necatolicii17

care cer cele trei sacramente slujitorilor catolici, recunoaºte aceastã stare: impo-
sibilitatea de a merge la slujitorul propriu, chiar ºi atunci când aceastã posibi-
litate existã, dar cu preþul unor mari eforturi sau cheltuieli mari . S-ar putea18

constata aceastã stare ºi pentru credincioºii catolici ºi în acest caz este vorba de
„imposibilitate”.

Mai trebuie amintit un fapt: ori de câte ori, în termenii necessitas ºi physice
impossibile, aceºtia ar putea sã accentueze o interpretare restrictivã, o legãturã

 OE 25: „Et cum apud eos sacerdotium validum servatum sit”.14

 UR 15: „Cum autem illae Ecclesiae... vera sacramenta habeant, praecipue vero... Sacer-15

dotium et Eucharistiam...”.

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 3.16

 Cf. G. PATTARO , Per una pastorale dell’Ecumenismo, 78.17

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 6.18
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cu spiritualis utilitas ºi moraliter impossibile, ei conþin o fineþe mai flexibilã .19

De fapt, norma din Cod, cu privire la acest argument, este mai puþin restrictivã
decât Directoriul ecumenic, unde la nr. 44 se cere „imposibilitate pentru un
timp îndelungat”.

De asemenea, este necesar ca acei catolici, primind sacramentele de la un
slujitor necatolic, sã evite orice pericol de eroare sau de indiferentism. Este
vorba de un criteriu fundamental care derivã din legea divinã, valabil pentru
orice formã de comunicare în lucrurile sacre, exprimat deja de mai multe ori
în documentele Sfântului Scaun înainte de Conciliul al II-lea din Vatican  ºi20

în Decretul conciliar Orientalium Ecclesiarum ºi în Directoriul ecumenic .21

Pentru a evita aceste pericole de eroare sau de indiferentism, credinciosul ca-
tolic care comunicã in sacris, trebuie sã fie matur în credinþã ºi sã deosebeascã
bine diferenþele existente între Biserica Catolicã ºi alte Biserici necatolice.

Mai trebuie þinut cont cã sacramentele despre care este vorba în canon sunt
numai trei: Pocãinþa, Euharistia ºi Ungerea bolnavilor . Lista acestor trei sacra-22

mente trebuie consideratã exclusivã din cauza faptului cã celelalte sacramente
nu trebuie conferite în necesitãþile spirituale care se prezintã mai urgente. A-
ceste trei sacramente pot fi indicate ºi ca sacramentele de „însoþire divinã” în
viaþa creºtinã, nu sacramente care se dau o singurã datã.

Mai meritã de amintit o indicaþie a Directoriului ecumenic, care nu este cu-
prinsã în can. 844, care îi invitã pe catolicii ce se apropie de Euharistie ºi de
Spovadã în Biserica orientalã, „sã se adapteze pe cât posibil la disciplina ori-
entalã”. ªi aceasta „pentru a nu cauza uimire sau suspiciune între fraþii despãr-
þiþi”. Aceastã indicaþie se referã mai ales la frecvenþa participãrii la Euharistie,
la folosirea Spovezii înainte de împãrtãºanie ºi la postul euharistic . De23

 Cf. A. JOOS, Il movimento ecumenico..., 323.19

 Cf. Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, I, 311; 389; 727; 749;20

1293.

 Cf. OE 26; Direct. Ad totam Ecclesiam , 28.21

 Conciliul al II-lea din Vatican a recunoscut validitatea tuturor sacramentelor Bisericilor22

orientale necatolice, atât cele vechi cât ºi ortodoxe (cf. UR 15) ºi a autorizat, sub anumite

condiþii, o communicatio in sacris în sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor.

În articolul sãu, Marco Brogi face o cercetare cu privire la posibilitãþi ulterioare de communi-

catio in sacris, adicã în sacramentele Botezului, Mirului ºi Cãsãtoriei. Codul latin nu menþio-

neazã aceste situaþii, dar se pare, spune Brogi, cã nici nu le interzice. Rãspunsul autorului la

posibilitatea de communicatio in sacris în aceste trei sacramente este afirmativ (cf. „Ulteriori

possibilità di communicatio in sacris?”, Antonianum  85 (1985) 459-477.

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 45.23



163„COMMUNICATIO IN SACRIS”

exemplu, fraþii orientali respectã postul euharistic de la ultima masã a zilei pre-
cedente ºi se spovedesc în faþa Iconostasului, mai întâi în picioare ºi apoi în
genunchi. La ortodocºii caldei existã obiceiul dezlegãrii colective, sacramen-
tale, înainte de Sfânta Liturghie (ante sacris synaxis refectionem) .24

4. Slujitorii catolici – creºtinii din Bisericile orientale separate

1) Can. 844 în paragrafele 3 ºi 4 vorbeºte despre posibilitatea de admitere
la sacramentele Euharistiei, Pocãinþei ºi Ungerii bolnavilor, în Biserica Cato-
licã, a credincioºilor Bisericilor sau Comunitãþilor necatolice. Aceastã temã
este consideratã prin intermediul tematicii ministeriale a Bisericii catolice,
adicã din punctul de vedere al slujitorilor catolici. Motivul este urmãtorul: con-
form can. 1 ºi 11 , Codul de drept canonic are ca o competenþã deosebitã pro-25

mulgarea de norme pentru Biserica catolicã latinã, de aceea nu trateazã direct
despre creºtinii care aparþin altor comunitãþi ce pot sau nu pot sã participe la
unele sacramente în anumite condiþii . Iatã paragraful 3: „Slujitorii sacri cato-26

lici administreazã în mod licit sacramentele Pocãinþei, Euharistiei ºi Ungerii
bolnavilor membrilor Bisericilor orientale care nu sunt în comuniune deplinã
cu Biserica Catolicã, dacã aceºtia le cer de bunãvoie ºi sunt dispuºi cum se cu-
vine; acelaºi lucru este valabil pentru membrii altor Biserici care, dupã apre-
cierea Scaunului Apostolic, se aflã cu privire la sacramentele respective în
aceeaºi situaþie ca ºi Bisericile orientale menþionate mai sus”.

2) „Licite administrant”. Îndatorirea-dreptul de a primi sacramentele îºi are
o primã reglementare în can. 843 § 1 care stabileºte: „Slujitorii sacri nu pot re-
fuza sacramentele celor care le cer la momentul oportun, sunt dispuºi cum se
cuvine ºi nu sunt opriþi de cãtre drept sã le primeascã”.

Îndatorirea-dreptul de a primi sacramentul trebuie deci negat atunci când cel
care cere: a) nu le cere la momentul oportun (circumstanþe de timp, loc etc.);
nu este dispus cum se cuvine, adicã de acord cu natura sacramentului; c) este
oprit de legile canonice. Exemple de interdicþii sunt cele din can. 1331-1332

 Cf. I. GORDON , „De communicatione in sacris sub luce Concilii Vaticani II”, Periodica24

57 (1968) 451.

 Can. 1. Canoanele acestui Cod privesc numai Biserica latinã. Can 11. Legile exclusiv25

ecleziastice obligã numai persoanele botezate în Biserica Catolicã sau primite ulterior în sânul

ei.

 Cf. A. JOOS, Il movimento ecumenico..., 323.26
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(excomunicarea, suspendarea, interdictul), 1083-1107 (impedimentele la cãsã-
torie), 977 (interdicþia de a dezlega complicele împotriva poruncii a ºasea),
1040-1042, 1044 (iregularitãþi ºi impedimente cu privire la sacramentul Pre-
oþiei). În can. 844 existã interdicþia de a da sacramentele celui care nu este în
comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, cu excepþia cazului în care se verificã
acele condiþii prevãzute de canon. Însã atunci când aceste condiþii se verificã,
slujitorul nu poate sã refuze cele trei sacramente despre care trateazã canonul
(cf. can. 843). Rezultã cã, dacã se verificã acele condiþii cerute, „licite admi-
nistrant” implicã o obligaþie a slujitorului de a administra sacramentele credin-
cioºilor care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã. De asemenea,
trebuie amintit ceea ce spune can. 843 § 2: „Pãstorii de suflete ºi ceilalþi credin-
cioºi, fiecare dupã propria funcþie eclezialã, au datoria de a se îngriji ca cei care
cer sacramentele sã se pregãteascã pentru a le primi printr-o evanghelizare
necesarã, precum ºi printr-o instruire cateheticã, observându-se normele date
de autoritatea competentã”.

3) Comuniunea strânsã dintre Biserica Catolicã ºi Bisericile orientale sepa-
rate, amintitã în decretul despre ecumenism ºi în Directoriul ecumenic, este re-
afirmatã clar în acest paragraf . Din cauza acestei comuniuni, este destul de27

uºor pentru credincioºii din Bisericile orientale sã primeascã în Biserica Cato-
licã cele trei sacramente. Se cer numai alte douã condiþii: ca acei credincioºi sã
le cearã în mod spontan ºi sã fie dispuºi cum se cuvine, adicã cu o dispoziþie
dreaptã a sufletului. De fapt, cele douã condiþii par sã fie aceleaºi cu cele cerute
pentru administrarea sacramentelor credincioºilor catolici: sacramentele sunt
întotdeauna date celui care le cere ºi celui care are dispoziþiile necesare! Însã
existã o diferenþã: în timp ce pentru credinciosul catolic primirea sacramentelor
este un drept (cf. can. 213), fiind respectate condiþiile de mai sus, în cazul unui
credincios necatolic faptul de a putea primi cele trei sacramente de la un slujitor
catolic este înainte de toate o permisiune a Bisericii. Aceastã condiþie implicitã
este esenþialã pentru cei care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Cato-
licã, pentru a putea cere cele trei sacramente de la un slujitor catolic. Pentru
aceasta, nu se poate spune cã nu existã nici o diferenþiere între credincioºii
catolici ºi credincioºii din Bisericile orientale.

 Cf. UR 15; Direct. Ad totam Ecclesiam , 39-40.27
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4) Este adevãrat cã textul din Cod implicã ºi repropune textul din OE nr. 27.
Însã textul conciliar, tocmai pentru a evita indiferentismul, dã ca ºi baze douã
circumstanþe care condiþioneazã: necesitatea de a avea grijã de mântuirea spiri-
tualã ºi lipsa unui slujitor propriu: „Aceastã îngãduinþã s-a dat pe urmãtoarele
temeiuri: 1) validitatea sacramentelor; 2) buna credinþã ºi dispoziþia sufleteascã
bunã; 3) necesitatea mântuirii veºnice; 4) lipsa preotului propriu; 5) sã nu e-
xiste primejdii de evitat ºi adeziune expresã la greºealã” .28

De fapt, Directoriul Ad totam Ecclesiam nr. 44 insistã clar, pentru creºtinii
necatolici din Orient, pe cele douã circumstanþe amintite mai sus: „În afara ca-
zului de necesitate, poate sã fie consideratã cauzã justã pentru a sfãtui comu-
nicarea în sacramente imposibilitatea materialã sau moralã de a primi sacra-
mentele în propria Bisericã timp îndelungat sau din circumstanþe deosebite, aºa
încât, fãrã un motiv legitim, credinciosul sã fie lipsit de rodul spiritual al sacra-
mentelor”.

În acelaºi fel, Instrucþiunea In quibus rerum insistã asupra necesitãþii spiri-
tuale ºi asupra lipsei unui preot propriu, ºi aceasta ºi pentru orientali, mai ales
la nr. 4 .29

Spuse toate acestea, textul can. 844 § 3 trebuie sã fie înþeles numai pentru
cazurile de necesitate sau de adevãratã utilitate spiritualã (care se poate verifica
uºor aproape întotdeauna) ºi, mai ales, pentru cazul de lipsã a unui slujitor din
propria Bisericã . De altfel, aceastã ultimã condiþie este clar scoasã în evidenþã30

de Directoriul ecumenic din 1993 la nr. 131.
Mai meritã de subliniat faptul „bunei credinþe”. Un catolic care a comis de-

lictul de apostazie, erezie sau schismã , nu poate sã fie admis la sacramente31

deoarece în el nu este acea dispoziþie sufleteascã dreaptã.
5) Expresia can. 844 § 3: „quae… ad sacramenta quod attinet in pari condi-

cione ac praedictae Ecclesiae Orientales versantur” vrea sã spunã cã cele trei
sacramente pot sã fie conferite nu numai credincioºilor din Bisericile orientale
dar ºi celor din Bisericile care, ca ºi Bisericile orientale, au sacramente valide.

 OE 27, nota 33.28

 Cu privire la lãrgimea excesivã a normei, cf. ºi Communicationes 15 (1983) 175-176.29

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „La communicatio in sacris nel Codice di Diritto Canonico e30

negli altri documenti ecclesiali”, în La funzione di santificare della Chiesa, 230-231.

 Can. 751. Se numeºte erezie negarea cu încãpãþânare, dupã primirea Botezului, a unui31

adevãr ce trebuie crezut cu credinþã divinã ºi catolicã, sau îndoiala perseverentã faþã de el;

apostazie, respingerea totalã a credinþei creºtine; schismã, refuzul de a supune Suveranului

Pontif sau de a fi în comuniune cu membrii Bisericii supuºi lui.
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Aºadar, motivul deosebirii dintre Bisericile orientale ºi Comunitãþile ecleziale
din Occident ºi al facilitãþii mai mari sau mai mici de a conferi cele trei sacra-
mente constã mai ales în prezenþa validitãþii sacramentelor. Principiul este luat
cu fidelitate din Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis nr. 5. Totuºi moti-
vul facilitãþii mai mari sau mai mici de a conferi cele trei sacramente pune
probleme de ordin teoretic. De fapt, posibilitatea mai amplã sau mai strictã
despre care este vorba poate ºi trebuie sã existe numai pe mãsura mai mare sau
mai micã a comuniunii ecleziale. Aceastã mãsurã, la rândul ei, se fondeazã în
mod esenþial nu numai pe prezenþa validitãþii sacramentelor, ci pe profesiunea
de credinþã mai mare sau mai micã ºi pe recunoaºterea autoritãþii. Deci, pre-
zenþa într-o anumitã comunitate a sacramentelor valide nu este în sine semn al
unui grad mai mare de comuniune eclezialã: de fapt, acea Comunitate, deºi are
sacramente valide, poate sã fie în divergenþã cu Biserica Catolicã în chestiuni
grave . Principiul de distincþie adoptat de Cod în acest punct nu este deci fon-32

dat din punct de vedere teoretic. Pentru aceasta aprecierea Scaunului Apostolic,
despre care vorbeºte Codul, trebuie sã fie dedusã din alte elemente, adicã din
starea ecleziologicã globalã a Comunitãþii respective .33

5. Slujitorii catolici–creºtinii din celelalte Biserici 
    sau Comunitãþi separate

Tot din punctul de vedere al slujitorilor catolici, paragraful al patrulea se re-
ferã la atitudinea faþã de alþi creºtini, care nu sunt cuprinºi în paragraful prece-
dent: 

Dacã existã pericolul de moarte sau dacã, dupã aprecierea episcopului diece-
zan sau a Conferinþei episcopale, intervine o altã necesitate gravã, slujitorii
catolici administreazã în mod licit aceleaºi sacramente ºi celorlalþi creºtini
care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, dar care nu pot sã se
ducã la slujitorul comunitãþii lor, cer aceste sacramente de bunãvoie, mani-
festã faþã de ele credinþa catolicã ºi sunt dispuºi cum se cuvine.

Din cauza lipsei unitãþii de credinþã cu privire la sacramente, cu aceºti creº-
tini necatolici, posibilitatea unei participãri a lor la sacramente în Biserica

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „Comunione ecclesiale e communicatio in sacris”, La Scuola32

cattolica 100 (1972) 467-468.

 Cf. F. COCCOPALM ERIO , „La communicatio in sacris nel Codice di Diritto Canonico...”,33

231.
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Catolicã este foarte limitatã. Se poate constata cã aici Codul rezumã un ansam-
blu de condiþii mai stricte. Trebuie sã fie îndeplinite toate aceste condiþii:

– credinciosul necatolic sã fie în pericol de moarte sau într-o altã necesitate
gravã, dupã aprecierea episcopului sau a Conferinþei episcopale;

– el sã nu poatã merge la un slujitor al comunitãþii sale;
– sã cearã în mod spontan sacramentul;
– sã-ºi manifeste credinþa în realitatea sacramentalã corespunzãtoare cu cre-

dinþa catolicã;
– sã fie dispus cum se cuvine sã primeascã sacramentele.
Canonul nu prevede aici admiterea la sacramente decât în cazuri excepþio-

nale, definite „de necesitate urgentã”. Fiind un text legislativ, Codul, de obicei
nu dã exemple. În Directoriul ecumenic, ca exemple de necesitate urgentã care
sã poatã permite administrarea sacramentelor, sunt indicate închisoarea ºi tim-
pul de persecuþie . Instrucþiunea In quibus rerum circumstantiis ne oferã un alt34

exemplu concret, cel al „diasporei”, adicã a faptului cã acei creºtini necatolici
se aflã rãspândiþi ici-colo, temporar sau stabil, în regiuni catolice, fãrã ajutoare
spirituale din partea comunitãþii lor .35

Paragraful ia în consideraþie problema comunicãrii in sacris în logica celui
de-al doilea principiu enunþat de Decretul Unitatis redintegratio , care afirmã36

cã dacã sacramentele sunt semne de unitate, ele sunt de asemenea „izvoare de
har”. În concret, pentru a spune cã un creºtin, care nu poate sã meargã la Bise-
rica sa, are dreptul sã trãiascã din harul lui Dumnezeu care vine din sacramente.
Rãspunsul ia în consideraþie aceastã posibilitate numai în cadrul „necesitãþii”,
prezentatã într-o restricþie maximã: „periculum mortis aut alia gravis necessi-
tas”. Cazuri asemãnãtoare ºi la fel de grave vor fi apreciate de episcopul diece-
zan sau de Conferinþa episcopalã. Dupã ce s-a verificat necesitatea, creºtinul
trebuie „sã cearã în mod spontan” sacramentele de la un preot catolic, cu con-
diþia sã manifeste o credinþã conformã cu cea a Bisericii Catolice cu privire la
sacramente ºi de asemenea „sã fie dispus cum se cuvine”. O serie de condiþii
care urmeazã logica internã a actului de a cere. Se considerã implicitã, dacã
actul est fãcut în cadrul unei „necesitãþi” aºa de urgente cum este „pericolul de
moarte”, atât de durã ca ºi „persecuþia” ºi atât de limitatã ca ºi „închisoarea” .37

Vreau sã spun cã nimeni nu poate avea ceva împotriva acestor condiþii: ele

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.34

 Cf. Instr. In quibus rerum circumstantiis, 6.35

 UR 8: „Communicatio in sacris pendet... a partecipatione in mediis gratiae”.36

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 55.37
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corespund cu natura cererilor. Însã ne întrebãm dacã, într-o situaþie dramaticã,
verificarea este probabilã, deoarece actul demonstreazã aceasta. Certitudinea
moralã ºi nu cea teologicã sau juridicã. Aceastã observaþie nu vrea sã reducã
din ceea ce stabileºte norma canonicã. Vrea doar sã scoatã în evidenþã cã optica
în care trebuie interpretatã este, tocmai, faptul cã sacramentele sunt „izvoare
de har”, la care creºtinul, fiind botezat, are dreptul. Un drept fundamental, care,
prin faptul cã este invocat, declarã credinþa ºi disponibilitatea celui care îl
decide. Adicã declarã „dispoziþia bunã” ºi miºcarea de credinþã în cadrul cãreia
se miºcã în momentul cererii. Adicã se presupune cã darul credinþei care îl cã-
lãuzeºte reflectã necesitatea de a nu putea rezista fãrã sacrament, încredinþând
lui Dumnezeu ºi judecãþii sale orice altã consideraþie. Cu alte cuvinte: el mãrtu-
riseºte cã sacramentul celebrat este un dar al lui Dumnezeu, la care el merge,
pentru a-l întâlni în Bisericã pe Dumnezeu care îl viziteazã.

Nedând nici un exemplu, Codul manifestã încrederea sa absolutã în autorita-
tea episcopalã ºi în aprecierea sa cu privire la urgenþa altor cazuri de necesitate
gravã. În felul acesta, Codul a deschis ºi calea spre un numãr mai mare de ca-
zuri de „necesitate urgentã”. Totuºi, episcopul sau Conferinþa episcopalã cãrora
le aparþine aprecierea, trebuie sã examineze ºi sã evalueze fiecare caz de „nece-
sitate urgentã”. Deci ei nu pot da o normã generalã care sã facã din cazul ex-
cepþional o categorie generalizatã. Conform Secretariatului pentru Unitatea
Creºtinilor: 

Totuºi episcopii pot sã determine pentru respectivele situaþii diferite exigen-
þele în care sã se aplice excepþiile, adicã acele cazuri deosebite, ºi sã deter-
mine modul de a verifica dacã toate condiþiile cerute sunt realizate într-un caz
deosebit. Atunci când este vorba de cazuri deosebite care se prezintã cu o
frecvenþã mai mare într-o regiune anume, conform unui model care se repetã,
Conferinþele episcopale pot sã dea norme pentru a asigura ca în fiecare caz
deosebit sã se verifice toate condiþiile. Însã în mod normal va reveni Ordina-
riului locului sã aprecieze astfel de cazuri .38

6. Consultarea cu autoritãþile Bisericilor necatolice

ªi al cincilea paragraf al can. 844 este foarte important. El exprimã clar cã
în communicatio in sacris nu este vorba de un prozelitism confesional, ci de o
preocupare cu adevãrat ecumenicã: „Episcopul diecezan sau Conferinþa episco-
pilor pot sã dea norme generale cu privire la cazurile prevãzute la §§ 2, 3 ºi 4

 Nota Dopo la pubblicazione, 6.38
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numai dupã ce au consultat autoritatea competentã cel puþin a Bisericii locale
sau a comunitãþii necatolice interesate”.

Legislatorul stabileºte cã autoritatea episcopalã, dând norme generale, în
sensul amintit mai sus, sã consulte mai întâi capii religioºi ai diferitelor con-
fesiuni necatolice locale ºi competente în general. Nu este necesar rezultatul
pozitiv al acestei consultãri, cum era în Directoriul ecumenic .39

Pe de altã parte, consultarea reciprocã dintre responsabilii pastorali ai Bise-
ricii Catolice ºi ai altor Biserici sau Comunitãþi creºtine este foarte importantã
pentru reciprocitate în problema comunicãrii in sacris ºi, prin urmare, poate sã
fie o dorinþã încurajatoare ºi un stimulent rodnic, pentru a merge spre ziua re-
concilierii în deplina comuniune .40

Concluzie

Normele din can. 844 sunt rodul a peste douãzeci de ani de experienþã cu
noile orientãri ale Conciliului al II-lea Vatican referitor la comunicarea sacra-
mentalã ºi îndeosebi comunicarea euharisticã. Istoria formãrii legislaþiei referi-
toare la communicatio in sacris aratã cã anumitor norme li s-a dat mai mare
atenþie decât altora, pe de o parte pentru cã s-au constatat abuzuri ºi pe de altã
parte din cauza dezvoltãrii în percepþia Bisericii a principiilor majore în materie
de comunicare în lucrurile sacre. Este clar cã acest canon nu trateazã despre
materia intercomuniunii sau a comuniunii deschise. Canonul dã un „cadru” în
care trebuie sã fie reglementatã comunicarea în sacramentele Euharistiei, Pocã-
inþei ºi Ungerii bolnavilor, iar diferitele norme care se referã la persoanele
implicate în aceastã communicatio, în mod diferit, fiind catolici, membrii ai
Bisericilor orientale despãrþite sau membrii ai altor Biserici sau Comunitãþi
despãrþite.

Legea universalã este, dacã se poate spune, la locul ei. Pasul ulterior trebuie
sã-l facã episcopii ºi Conferinþele episcopale, care stabilesc norme generale
adaptate ºi necesare în teritoriul lor, conform normelor precizate de Codul de
Drept Canonic în can. 844.

 Cf. Direct. Ad totam Ecclesiam , 42.39

 Cf. L. M ISTO’, Il libro IV: La funzione di santificare della Chiesa, 176.40
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Riassunto

Le norme del canone 844 sono il frutto di più di vent’anni di esperienza con
i nuovi orientamenti del Concilio Vaticano II riguardanti la comunione sa-
cramentale, e la comunione eucaristica in particolare. La storia della forma-
zione della legislazione riguardante la communicatio in sacris rivela che
certe norme hanno ricevuto maggiore attenzione delle altre, da una parte
perché ci sono stati degli abusi e dall’altra parte a causa dello sviluppo nella
percezione della Chiesa dei principi maggiori in materia di comunione nelle
cose sacre. E’ chiaro che il canone non tratta la materia dell’intercomunione
o della comunione aperta. Il canone dà il „quadro” nel quale deve essere
regolata la comunione nei sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e
dell’Unzione degli infermi, e le diverse norme che riguardano le persone
implicate in questa communicatio, in modo differente che siano cattolici,
membri delle Chiese orientali separate o membri delle altre Chiese o Comu-
nità separate.
La legge universale è, se si può dire, a posto. Il passo ulteriore toccà ai
Vescovi e alle Conferenze episcopali, cioè quello di stabilire delle norme
generali adatte e necessari nel loro territorio, secondo le norme precisate dal
Codice di Diritto Canonico nel canone 844.



DIMENSIUNEA ETICO-SOCIALÃ A EUHARISTIEI:
GRIJA FAÞÃ DE SÃRACI

Student Herciu Bogdan
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaºi

Într-un context social, atitudinea faþã de sãraci în spiritul Euharistiei poate
avea o dublã semnificaþie. În sens strict, se referã la caritatea care izvorãºte din
Euharistie ºi care, pentru a fi autenticã, nu poate rãmâne indiferentã în faþa sã-
rãciei ºi a dezechilibrului material ce viciazã societatea contemporanã. În sens
larg, se referã la noul mod de a fi al omului credincios, îmbogãþit existenþial
prin Euharistie ºi la misiunea de a îmbogãþi la rândul sãu o lume sãracã, sãracã
în primul rând în fiinþã, din care se naºte orice alt fel de sãrãcie.

 Înþeleg aici fiinþa ca generozitate, ca dinamism creator, care în structura sa
naturalã este fragilã, riscând mereu sã se întoarcã spre sine însãºi. Rãscumpã-
rarea activã în Bisericã recupereazã ºi consolideazã acest dinamism generos,
prin Cuvânt ºi Sacramente, inserându-l în însãºi fiinþa divinã.

Specificul Euharistiei în acest proces, alãturi de celelalte sacramente, este
o prezenþã de o intensitate unicã ºi un dinamism de comunicare de o calitate de-
osebitã . ªi dacã este moral ceea ce coincide cu ceea ce este, fundamentul prim1

al acþiunii morale a credinciosului este realitatea cea mai profundã a fiinþei sale:
filiaþia divinã. Omul primeºte o comunicare realã a lui Dumnezeu care pã-
trunde în structurile cele mai profunde ale fiinþei. ªi deoarece aceastã filiaþie
adoptivã este realizatã de Duhul lui Cristos mort ºi înviat, se poate spune cã
Fiul în autocomunicarea sa întemeiazã fiinþa celui credincios, ºi prin urmare ºi
acþiunea sa moralã .2

De aceea prefer sã tratez aceastã temã în sensul ei larg pentru a putea identi-
fica elementele constitutive ale bogãþiei fiinþiale a celui credincios: iubirea,
comuniunea ºi pacea, într-o atmosferã entuziastã ºi generoasã, aºa cum le gã-
sim în doctrina euharisticã a sfântului evanghelist Ioan. Urmãrind revelarea
învãþãturii despre Euharistie în cea de-a patra evanghelie, putem contura trãsã-
turile pe care darul Domnului le întipãreºte în personalitatea umanã.

 R. TREM BLAY , „L’eucharistie et le fondament christologique de la morale chrétienne”,1

Studia Moralia 33/1 (1995) 59.

 R. TREM BLAY , „L’eucharistie...”, 58.2
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1. Valoarea Euharistiei3

Venind pe pãmânt pentru a comunica oamenilor viaþa sa, divinã ºi eternã,
Cristos devine centrul istoriei umane, forþa care îl introduce pe om într-o relaþie
filialã cu Tatãl, propria sa relaþie. În acest sens, Euharistia este calea privile-
giatã pentru a asimila aceastã viaþã nouã: „Dacã nu mâncaþi trupul Fiului Omu-
lui ºi nu beþi sângele lui nu veþi avea viaþa în voi. Cine mãnâncã trupul meu ºi
bea sângele meu are viaþa veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6,53-54).

Isus vorbeºte despre Euharistie plecând de la o realitate comunã: faptul cã
mâncarea ºi bãutura sunt necesare pentru existenþã. Dar minunea constã în
faptul cã este vorba despre carnea ºi sângele Fiului Omului. Astfel, a mânca ºi
a bea au o altã finalitate: viaþa eternã care este oferitã sufletului în viaþa de dupã
moarte, dar ºi trupului în învierea care va avea loc la sfârºitul timpurilor. Hrana
euharisticã realizeazã o transformare intimã a fiinþei umane, ridicând-o la un
nou grad de existenþã, introducând-o în existenþa personalã a lui Cristos, cu
care stabileºte un raport sacramental de intimitate: „Cine mãnâncã trupul meu
ºi bea sângele meu rãmâne în mine ºi eu în el” (In 6,65).

Instituind o astfel de imanenþã reciprocã – a lui Cristos în cel credincios ºi
a celui credincios în Cristos –, Euharistia dezvoltã douã cãi ale vieþii eterne: pe
de o parte transformã existenþa celui credincios, supusã timpului ºi morþii, într-
una chematã la nemurire, participând la însãºi existenþa lui Dumnezeu. Pe de
altã parte asimileazã chiar ºi existenþa pãmânteascã, comunicându-i un nou
mod de a fi, care devine un nou mod de a acþiona, într-o eternitate deja pre-
zentã .4

Puterea transformatoare a Euharistiei este puterea lui Cristos înviat. Trupul
ºi sângele sunt acum prezente în starea lor glorificatã: dãruindu-se în banchetul

 Analiza urmeazã structura ºi conþinutul unui articol al pãrintelui Jean GALOT, „Il valore3

dell’Eucaristia”, publicat în Civiltà Cattolica, iunie 2000, din care am încercat sã evidenþiez

elementele importante pentru tema noastrã.

 Pentru a defini realitatea creºtinã trebuie insistat asupra sacramentalitãþii (desacralizarea4

nu se confundã cu desacramentalizarea), asupra integrãrii semnificaþiei ºi a valorii sale ima-

nente, a timpului ºi a spaþiului sãu într-o dimensiune escatologicã ce nu anuleazã umanitatea

decãzutã, ci, dimpotrivã, garanteazã mãreþia ei rãscumpãratã. Aceastã inserare a lumii decãzute

în dimensiunea escatologicã, rãscumpãratã în mod desãvârºit se realizeazã concret ºi unic în

Cristos Euharisticul. A trãi în mod personal înseamnã a trãi în Cristos: o astfel de existenþã este

sacramentalã, centratã pe Euharistie (datoritã cãreia subzistã), pe forþa ei vitalã. Pentru teologia

moralã, criteriile de judecatã trebuie sã fie cele derivate din valoarea sacramentalã a vieþii, a

existenþei ºi a libertãþii umane. Cf. J.D. KEEFE, „Verso una morale eucaristica”, Rivista di teo-

logia morale 24 (1984) 675.
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euharistic, asimileazã viaþa credinciosului în viaþa lui Cristos. Dacã hrana obiº-
nuitã este asimilatã de trup ºi devine energie pentru viaþã, în Euharistie este toc-
mai invers: în mod paradoxal mâncarea ºi bãutura nu sunt transformate ci îl
transformã pe cel care le consumã cu credinþã. ªi acest lucru îl înþelegem mai
bine dacã ne gândim la carne ºi bãuturã nu ca la niºte lucruri, ci ca la o per-
soanã. Persoana lui Cristos transformã real viaþa noastrã printr-o prezenþã in-
timã reciprocã.

Semnificaþia sfintei Euharistii este redatã nu numai în învãþãtura lui Cristos
dar ºi în structura euharisticã ce caracterizeazã împlinirea misiunii sale salvi-
fice. Evanghelia dupã sfântul Ioan ilustreazã aceastã structurã plasând progre-
siv cele trei discursuri despre Euharistie în preajma celor trei sãrbãtori ale Paº-
telui din viaþa publicã a lui Isus, oferindu-le astfel o semnificaþie euharisticã.

2. Prima sãrbãtoare a Paºtelui: transformarea vinului 
    la nunta din Cana

Prima sãrbãtoarea a Paºtelui din viaþa publicã a lui Isus urmeazã imediat
dupã minunea de la nunta din Cana. Evanghelistul menþioneazã expres aceastã
apropiere, adãugând în finalul relatãrii: „Paºtele iudeilor era aproape” (In 2,13).
Isus se îndreaptã spre Ierusalim pentru a celebra sãrbãtoarea. Intenþioneazã sã-i
confere o nouã semnificaþie, aºa cum face cu toate manifestãrile liturgice iu-
daice. Minunea de la nunta din Cana proiecteazã o luminã asupra sensului aces-
tei schimbãri.

Intervenþia minunatã este justificatã de circumstanþe: din cauza lipsei vinului
sãrbãtoarea nupþialã era sortitã eºecului. Pe de o parte situaþia defineºte finali-
tatea intervenþiei divine, pe de altã parte cadrul este folosit mai târziu de Isus
ca imagine a Împãrãþiei Cerurilor: „Împãrãþia Cerurilor este asemenea unui rege
care a fãcut nuntã pentru fiul sãu” (Mt 22,2). La Cana o datã cu vinul este trans-
format însuºi banchetul nupþial, devenind banchetul alianþei lui Cristos cu uma-
nitatea, instaurarea Împãrãþiei. Chiar dacã este numai o imagine profeticã, e
destinatã sã devinã realitate concretã în Euharistie. Episodul din Cana se înscrie
în planul Tatãlui, devenind momentul în care este anunþat banchetul nupþial al
Fiului sãu. Împãrãþia instauratã de Isus îºi gãseºte realizarea completã în
banchetul euharistic. Euharistia ºi Împãrãþia lui Dumnezeu sunt intim unite,
cãci fãrã Euharistie banchetul ar rãmâne doar o imagine.

Modul în care Isus sãvârºeºte minunea anunþã taina Euharistiei. Transfor-
marea apei în vin prefigureazã transformarea vinului în sângele preasfânt. Cu
siguranþã, ar fi putut procura vin în multe alte feluri, însã minunea trimite dis-



174 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

cret la ceea ce mai târziu se va numi transsubstanþiere. În acelaºi timp, aceastã
creºtere calitativã trimite la sensul Euharistiei în noi: transformarea în oameni
buni, mai buni.

Evanghelia subliniazã abundenþa ºi calitatea deosebitã a vinului minunat.
Cele ºase amfore umplute de servitori aveau o capacitate considerabilã; este
vorba despre o cantitate care depãºeºte cu mult nevoile imediate ale banche-
tului.

De ce în aceastã primã vestire a Euharistiei, folosirea vinului o precede pe
cea a pâinii, deºi în mod firesc se întâmplã invers? Se pare cã Isus a dat priori-
tate vinului, deoarece are o putere de semnificaþie superioarã în a reda dimen-
siunea fundamentalã a Euharistiei, reprezentând prin excelenþã elementul co-
mun al oricãrui banchet nupþial ºi simbolizând bucuria în prezenþa mirelui ºi
a iubirii lui pentru umanitate. Prioritatea acordatã vinului aratã cã Euharistia nu
este destinatã numai sã asigure supravieþuirea vieþii de credinþã, ci sã creeze en-
tuziasm ºi generozitate într-un fel de ebrietate supranaturalã .5

Episodul din Cana ajutã la înþelegerea rolului Mariei în raport cu Euharistia.
Ea era prezentã la banchet pentru a sluji. Se pare cã tocmai doritã ei a fost invi-
tat sã participe ºi Isus împreunã cu ucenicii. Deci Maria îl introduce pe Isus la
banchet. Apoi, din iniþiativa ei a avut loc minunea care a salvat sãrbãtoarea ºi
a vestit Euharistia. Chiar dacã minunea este opera exclusivã a lui Cristos, Maria
are un rol unic în instituirea Euharistiei ca ºi la Întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Credinþa sa a precedat minunea în vreme ce credinþa apostolilor a urmat-o.
Ceea ce a spus servitorilor: „Faceþi ceea ce vã va spune” (In 2,5) a fost decisiv
pentru abundenþa vinului minunat .6

3. A douã sãrbãtoare a Paºtelui: înmulþirea pâinilor

Minunea înmulþirii pâinilor precede a doua sãrbãtoare a Paºtelui din viaþa
publicã a lui Isus. De aceastã datã evanghelistul face precizarea înainte de a
relata evenimentul, voind sã sublinieze clar legãtura lui cu sãrbãtoarea (In 6,4).
Episodul conþine câteva elemente care trimit la Euharistie: punctul de plecare,

 O minune cvasidionisiacã pentru cã permite oamenilor deja înveseliþi de vin sã bea ºi5

iarãºi sã bea un vin neasemuit ca sã ajungã la o altã beþie. Iubirea omeneascã este adusã aici la

o incandescenþã misticã. Cf. O. CLEM ENT, Trupul morþii ºi al slavei, Christiana, Bucureºti

1996, 74.

 Fecioara Maria, cu „adâncul ei de milostivire, în sensul visceral al cuvântului, milostivire6

pe care Biblia o atribuie lui Dumnezeu însuºi, slujeºte ca mijlocitoare ºi este ea cea care obþine

minunea. Cf. O. CLEM ENT, Trupul morþii ºi al slavei, 74.
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motivul intervenþiei este, ca ºi la nunta din Cana, o iremediabilã sãrãcie umanã,
care reclamã intervenþia divinã. Rugãciunea de mulþumire a lui Isus (In 6,11)
dã numele ritului de mulþumire – euharistia. Dorinþa lui Isus de a aduna bucã-
þile rãmase, pentru a nu se pierde nimic, reveleazã abundenþa generoasã ºi cali-
tatea darului divin. Entuziasmul mulþimii care vrea sã-l proclame rege confirmã
legãtura dintre instaurarea Împãrãþiei ºi banchetul euharistic.

Discursul pe care Isus îl þine a doua zi în sinagoga din Cafarnaum este o
introducere în profunzimea doctrinei euharistice. În primul rând este precizatã
intenþia acestei minuni: Isus nu a venit sã dea oamenilor o mâncare pãmân-
teascã, ci una suprafireascã „Adevãr, adevãr vã spun: mã cãutaþi nu pentru cã
aþi vãzut semne, ci pentru cã aþi mâncat din pâini ºi v-aþi sãturat. Lucraþi nu
pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rãmâne spre viaþa veºnicã, pe care
v-o va da Fiul Omului; cãci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatãl cu sigiliul sãu”
(In 6, 26-27). Înmulþirea pâinilor trebuia sã fie un semn pentru Euharistie, însã
mulþi nu l-au înþeles reducându-l doar la o masã îmbelºugatã, în spiritul promi-
siunilor mesianice. Însã adevãrata mâncare este aceea care conduce la viaþa cea
veºnicã oferitã de Isus. Pecetea pe care a primit-o de la Tatãl, ca Fiu al Omului,
garanteazã autenticitatea acestui dar, cãci Tatãl este izvorul oricãrei vieþi. Celor
care îi reproºeazã lui Isus cã Moise le-a dat pâine în pustiu le rãspunde: „Ade-
vãr, adevãr vã spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatãl meu vã dã pâinea
din cer, cea adevãratã. Cãci pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboarã din
cer ºi dã viaþã lumii” (In 6,32-33). Prin aceastã declaraþie Isus surprinde douã
din misterele vieþii sale: Întruparea ºi Euharistia. El este cel care a coborât din
cer ca pâine pentru viaþa cea veºnicã.

Isus spune în continuare „Eu sunt pâinea vieþii; celui care vine la mine nu-i
va mai fi foame ºi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodatã” (In
6,35). Cel care se prezintã pe sine cu numele lui Dumnezeu Eu sunt îºi reven-
dicã un aspect esenþial al darului divin, care prin intermediul lui este oferit
umanitãþii. El este pâinea vieþii ºi, ca Dumnezeu, poate împlini aspiraþia spre
infinit a fiinþei umane. Ceea ce el oferã în pâinea euharisticã este însãºi viaþa
divinã. O condiþie se impune totuºi pentru realizarea acestei comunicãri: cre-
dinþa. Din context reiese cã este vorba de credinþa în Euharistie, în pâinea vieþii
care este Isus. Era o dificultate pentru cei care entuziasmaþi de minunea înmul-
þirii pâinilor nu doresc decât repetarea ei ºi nu pricep semnificaþia unei altfel de
pâini. Însã viaþa eternã oferitã în Euharistie este accesibilã doar celui care
crede: „Adevãr, adevãr vã spun, cine crede are viaþa veºnicã” (In 6,47).

Pentru alþii, era greu de înþeles învãþãtura despre carnea ºi sângele care tre-
buie consumate ca hranã: „Cum poate acesta sã ne dea sã mâncãm trupul sãu?”
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(In 6,52). Aceastã ipotezã le repugnã. Însã Isus precizeazã semnificaþia cuvin-
telor sale pentru a veni în ajutorul ascultãtorilor sãi: „Vã scandalizeazã acest
lucru? Dar dacã l-aþi vedea pe Fiul Omului urcându-se acolo unde a fost mai
înainte?” (In 6,61-62). Nu este vorba despre trupul Fiului Omului în condiþia
lui pãmânteascã, ci în cea cereascã, transformatã de Duhul Sfânt, glorificatã la
dreapta Tatãlui: „Duhul este acela care dã viaþã, trupul nu foloseºte la nimic”
(In 6,63). Doar trupul lui Cristos glorificat, însufleþit de Duhul Sfânt, poate co-
munica viaþa cea veºnicã.

Doctrina euharisticã trebuie primitã ºi înþeleasã în spiritul acestui principiu:
„Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh ºi viaþã” (In 6,63). ªi expresia tre-
buie consideratã în structura ei ebraicã, „cuvintele pe care vi le-am spus”
însemnând, de fapt, „lucrurile despre care v-am vorbit”. Isus a vorbit despre
trupul ºi sângele sãu care sunt duh ºi viaþã în Euharistie. 

Explicaþia necesarã pentru a clarifica sensul spiritual al discursului, nu îºi
atinge scopul. Mai mult, chiar ºi dintre aceia care l-au urmat pe Isus ca disci-
poli au început sã murmure ºi retrãgându-se „nu mai mergeau cu el” (In 6,66).
Refuzul credinþei face loc slãbiciunii.

Este surprinzãtor faptul cã vestirea celui mai mare dintre sacramente a avut
o primire atât de negativã. Cea mai genialã inovaþie divinã, destinatã sã ridice
existenþa umanã la un nivel superior, a condus la un refuz din partea multora
dintre discipoli. Isus explicã aceastã atitudine: „Nimeni nu poate sã vinã la
mine decât dacã îi este dat de Tatãl” (In 6,65). Pentru a crede cu adevãrat în
Euharistie este nevoie de ajutorul special al lui Dumnezeu.

În ciuda aceste reacþii dezolante, Isus nu retracteazã nimic din ceea ce a spus
despre Euharistie. Mai mult, el nici mãcar nu mai aduce ºi alte explicaþii supli-
mentare apostolilor, pentru a nu atenta la libertatea adeziunii lor de credinþã.
Acest moment devine decisiv: „Vreþi oare sã plecaþi ºi voi?” (In 6,67). Dacã nu
pot sã creadã în cuvintele învãþãtorului este mai bine pentru ei sã plece. Isus
este dispus sã-i lase pe toþi decât sã renunþe la Euharistie, cãci fãrã Euharistie
nu poate exista Biserica.

Din fericire darul credinþei în Euharistie se manifestã în persoana lui Petru:
„Doamne, la cine sã mergem? Tu ai cuvintele vieþii veºnice, iar noi am crezut
ºi am cunoscut cã tu eºti sfântul lui Dumnezeu” (In 6,68-69). Semnul de între-
bare pe care ºi-l pune Petru marcheazã un moment de indecizie ºi pentru el, în
faþa cãruia reacþioneazã afirmând cu entuziasm credinþa lui ºi credinþa celorlalþi
apostoli. Mãrturisirea de credinþã în Euharistie i-a fãcut sã rãmânã fideli voca-
þiei lor, împlinind pânã la capãt misiunea pe care le-a încredinþat-o Cristos, de
a vesti Evanghelia pânã la marginile pãmântului.
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ªi totuºi, unul dintre ei nu împãrtãºeºte aceastã credinþã. Iuda se eschiveazã,
iar Isus îl avertizeazã: „Oare nu v-am ales eu pe voi doisprezece, dar unul
dintre voi este un diavol” (In 6,70). Iuda nu crede în pâinea euharisticã; a vãzut
înmulþirea pâinilor ºi a realizat ce profituri ar putea aduce, el nu are nevoie de
un alt fel de pâine. Credea prea mult în bani pentru a crede în Euharistie.

Aºadar, prima vestire explicitã a Euharistiei a însemnat un moment hotãrâtor
pentru ascultãtorii lui Isus: credinþa sau necredinþa. Pentru Iuda a fost momen-
tul unei opþiuni tragice. Pentru mulþi, chemaþi ºi acceptaþi de Isus, a însemnat
eºecul. Pentru cei 11 apostoli este momentul unui nou început al credinþei ºi al
fidelitãþii faþã de persoana lui Cristos. Cuvintele lui Petru: „Tu ai cuvintele vie-
þii veºnice” sunt expresia credinþei Bisericii în Euharistie.

4. A treia sãrbãtoare a Paºtelui: Cina cea de Tainã

Momentele pregãtitoare ale Euharistiei au fost ca o introducere la prima ºi
a doua sãrbãtoare a Paºtelui din viaþa publicã a lui Isus. A treia sãrbãtoare este
introdusã prin însãºi instituirea Euharistiei. Ea nu este relatatã de cãtre sfântul
Ioan probabil pentru cã era deja în tradiþia primarã ºi în celebrarea liturgicã a
Bisericii. ªi totuºi, chiar dacã nu concepe o relatare fidelã a primei celebrãri eu-
haristice, Ioan a reþinut gesturi ºi cuvinte ale lui Isus care ilustreazã valoarea
celebrãrii ºi semnificaþia ei profundã.

4.1.  Atitudinea fundamentalã

Modul în care este redatã introducerea la Cina cea de Tainã, evidenþiazã ati-
tudinea fundamentalã ce susþine Jertfa lui Isus ºi Euharistia: „Înainte de Sãrbã-
toarea Paºtelui, ºtiind Isus cã îi venise ceasul sã treacã din aceastã lume la
Tatãl, iubindu-i pe ai sãi care erau în lume, i-a iubit pânã la sfârºit” (In 13,1).
Atitudinea fundamentalã a lui Isus este iubirea pentru oameni, împlinitã în jert-
fa care se apropie: „a sosit timpul sã treacã din aceastã lume la Tatãl”. În acest
moment, o datã cu instituirea Euharistiei, se manifestã generozitatea absolutã
care animã viaþa divinã. În timpul Cinei, Isus este conºtient de planul Tatãlui:
„ºtiind cã Tatãl a dat toate în mâinile sale ºi cã de la Dumnezeu a venit ºi la
Dumnezeu se întoarce” (In 13,3). Aceastã iubire susþine jertfa de sine atât pe
crucea Calvarului cât ºi în celebrarea euharisticã. Aºa cum este inseparabilã de
Întrupare, Euharistia este inseparabilã de Cruce, purtând în ea bogãþia spiritualã
a mântuirii pentru a o oferi lumii.

Evanghelistul Ioan vrea sã scoatã în evidenþã relaþia dintre Tatãl ºi Fiul care
subzistã în Euharistie ºi în Jertfa Crucii. Nu este doar iubirea lui Cristos pentru
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oameni, ci, în primul rând, iubirea pentru „ai sãi”, adicã pentru aceia care trã-
iesc cu el, care lucreazã împreunã cu el; iubirea dintre Tatãl ºi Fiul este iubirea
supremã. Prin Euharistie, Isus confirmã cã Tatãl i-a dat totul, deoarece dispune
în mod liber de trupul ºi sângele sãu pentru a le comunica omului; confirmã ºi
întoarcerea lui la Tatãl, deoarece prin Jertfa Crucii oferã trupul sãu ca mâncare
ºi sângele sãu ca bãuturã. Înþelegem astfel cã jertfa euharisticã celebratã în co-
munitatea creºtinã este în primul rând expresia comunicãrii dintre Tatãl ºi Fiul.

Punând în luminã aceastã intimitate a Fiului cu Tatãl, sfântul Ioan ne ajutã
sã înþelegem mai bine sensul expresiei Euharistie: aducerea de mulþumire a
Fiului, care este însufleþitã de dorinþa de a se jertfi pe sine Tatãlui, pentru tot
ceea ce a primit de la el. Aceastã mulþumire atinge forma desãvârºirii. Oferirea
de sine a lui Isus este totalã, restituindu-i Tatãlui totul. Integralitatea Jertfei co-
respunde plinãtãþii darului primit. Este vorba despre o realitate care depãºeºte
cu mult cultul religiei iudaice: revelaþia Sfintei Treimi, transformã relaþia dintre
Dumnezeu ºi om. Paºtele este introdus în relaþia dintre Tatãl ºi Fiul, infinit su-
perioarã sacrificiilor pascale iudaice.

4.2.  Spiritul de slujire

Cina cea de Tainã începe cu Isus care spalã picioarele ucenicilor. Gestul
pare cã intrã în conflict cu autoritatea lui Isus care instituie Euharistia ºi porun-
ceºte apostolilor sã ducã mai departe aceastã celebrare: „Faceþi aceasta în
amintirea mea” (Lc 22,27). Or, Paºtele era celebrarea memoriei faptelor minu-
nate ale lui Dumnezeu, centrul oricãrui cult, iar Isus îl orienteazã spre sine, Eu-
haristia fiind memorialul persoanei sale.

Tocmai prin spãlarea picioarelor aceastã autoritate divinã reveleazã pro-
funda sa semnificaþie. Gestul intervine în momentul în care, la cina Euharisticã,
risca sã se declanºeze vechea disputã a apostolilor asupra întâietãþii, a primului
loc la masã. Isus aratã clar celor din cenacol sensul autoritãþii sale, care este au-
toritatea supremã ºi care va fi încredinþatã celor ce vor continua celebrarea Eu-
haristiei în numele sãu.

Dacã evanghelistul Luca relateazã numai afirmarea sensului acestei autori-
tãþi, care este slujire: „Însã eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeºte” (Lc
22,27), Ioan descrie cu de-amãnuntul actul concret al acestei slujiri: „s-a ridicat
de la Cinã, ºi-a pus hainele deoparte ºi, luând un ºtergar, s-a încins. Apoi a
turnat apã într-un vas de spãlat, a început sã spele picioarele discipolilor ºi sã
le ºteargã cu ºtergarul cu care era încins” (In 13,4-5).
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Refuzul spontan pe care îl manifestã Petru aratã diferenþa de mentalitate
între Maestru ºi discipol. Chiar ºi acceptarea unui asemenea gest presupune
convertirea. Ucenicii mai au de strãbãtut un drum lung pânã vor atinge idealul
de slujire umilã pe care îl contemplã în Maestru. De aceea Isus insistã: „Aºadar
dacã eu, Domnul ºi Învãþãtorul vostru, v-am spãlat picioarele, ºi voi trebuie sã
vã spãlaþi picioarele unii altora. Cãci v-am dat exemplu ca ºi voi sã faceþi aºa
cum v-am fãcut eu”. Isus nu trebuie doar admirat, ci exemplul sãu trebuie ur-
mat. Precizarea lui Isus indicã faptul cã Euharistia poate fi celebratã numai în
spirit de reciprocã slujire, care sã manifeste comportamentul lui Isus.

Istoria însã, de multe ori chiar ºi cea a Bisericii, demonstreazã cã nu este
tocmai simplu sã exerciþi autoritatea ca slujire, adicã nu pentru onoarea ºi avan-
tajul propriu. Euharistia o cere ºi oferã în acelaºi timp forþa moralã de a o îm-
plini.

4.3.  Iubirea reciprocã

Nu din întâmplare Isus formuleazã porunca iubirii faþã de aproapele în ca-
drul Cinei Euharistice: „Vã dau o poruncã nouã: sã vã iubiþi unii pe alþii. Aºa
cum eu v-am iubit, sã vã iubiþi unii pe alþii” (In 13,34-35).

Porunca este cu adevãrat nouã, chiar dacã Legea iudaicã conþine un precept
asemãnãtor în Cartea Leviticului: „Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”
(Lev 19,18). Întrebat de un învãþãtor al Legii, asupra celor mai importante po-
runci, Isus o citeazã pe aceasta, ca fiind a doua, dupã porunca iubirii lui Dum-
nezeu (Mt 22,37-40). Însã adresându-se ucenicilor îi dã un sens superior: dacã
în Lege mãsura iubirii faþã de aproapele este iubirea de sine, în noua Lege
aceastã mãsurã este cu mult mai mare: este însãºi iubirea lui Cristos. Noi
trebuie sã iubim aºa cum a iubit Cristos ºi pentru cã ne-a iubit Cristos. Noua
iubire este porunca lui Cristos nu doar pentru cã el a formulat-o, ci pentru cã
el însuºi o trãieºte.

Astfel, iubirea faþã de aproapele comportã un caracter nemãrginit. Trebuie
sã iubim fãrã limite, deoarece Isus a distrus orice ar putea împiedica aceastã
iubire: „Eu însã vã spun: iubiþi pe duºmanii voºtri ºi rugaþi-vã pentru cei care
cã persecutã, ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru din ceruri, care face sã rãsarã soarele
sãu ºi peste cei buni ºi peste cei rãi ºi sã plouã ºi peste cei drepþi ºi peste cei
nedrepþi” (Mt 5,44-45) . Este vorba despre aceeaºi iubire care iartã fãrã limite:7

 Textul evanghelic este tradus „ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru”, însã el presupune o particulã7

aramaicã ce poate indica fie cauzalitatea, fie finalitatea. Traducerea greacã a preferat sensul
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„Nu-þi spun (sã ierþi) pânã la ºapte ori, ci pânã la ºaptezeci de ori câte ºapte”
(Mt 18,22).

Exigenþele acestei iubiri sunt mari. De aceea Isus a ales momentul instituirii
Euharistiei pentru a o propune. El oferã în Euharistie puterea de a iubi dincolo
de capacitãþile naturii umane, respingând astfel orice obiecþie întemeiatã pe
incapacitatea de a observa porunca iubirii faþã de aproapele. Prin Euharistie se
angajeazã sã comunice propria iubire celor care de acum trebuie sã iubeascã aºa
cum el a fãcut-o. Isus întemeiazã astfel noua eticã creºtinã care trebuie sã consi-
dere întreg comportamentul uman ca o manifestare a iubirii divine.

4.4.  Darul unitãþii ºi al pãcii

Ultima Cinã reveleazã Euharistia ca izvor al unitãþii ºi al pãcii. Comuniunea
dintre Tatãl ºi Fiul devine modelul unitãþii între oameni: „Mã rog… ca toþi sã
fie una, dupã cum tu Tatã eºti în mine ºi eu în tine, ca ºi ei sã fie în noi una,
pentru ca lumea sã creadã cã tu m-ai trimis” (In 17,21).

Pentru ucenici, acest moment putea deveni ocazie de discordie, în încercarea
de a dobândi primul loc la masã. De aceea Isus nu propune doar un simplu
ideal uman de intensã fraternitate, ci modelul suprem al unitãþii divine între
Tatãl ºi Fiul. Dificultatea consta în a face sã pãtrundã aceastã unitate în inimile
lor. În rugãciunea sa, Isus nu cere doar ca oamenii sã formeze unitatea ca noi,
ci în noi, adicã inseraþi în unitatea perfectã a dumnezeirii. Adevãrata comuni-
une, stabilã ºi definitivã nu poate fi rezultatul efortului uman, ci coboarã de sus.
ªi acest lucru se realizeazã în chip particular în Euharistie prin care fiinþa di-
vinã a lui Cristos interpeleazã persoana umanã în profunzimea fiinþei sale ºi,
purificând-o, o introduce în dinamica misterului Trinitar.

De aceea nu trebuie ignorat faptul cã Isus a rostit rugãciunea pentru unitate
la încheierea primei celebrãri euharistice; unitatea perfectã este rodul Euha-
ristiei: „Eu în ei ºi tu în mine, ca sã fie desãvârºiþi în unire” (In 17,23). Aceastã
perfecþiune recere un efort deosebit pentru a depãºi toate neînþelegerile, pentru
a îndepãrta ocaziile de disputã, pentru a îndrepta greºelile comise, pentru a ierta
ofensele primite, pentru a-l înþelege pe celãlalt, pentru a încuraja apropierea ºi
dialogul. Este un efort care se întemeiazã în dinamica harului oferit cu genero-
zitate în Euharistie. 

final „ca sã fiþi fiii…”. Însã se pare cã Isus voia sã exprime cauzalitatea: „pentru cã sunteþi

fiii…”. Cf. FRANCO MARTINEZ, Jesu Cristo, su persona y su obra en la carta a los Hebreos,

Ciudad Nueva, Madrid 1992, 131-143.
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Cu instaurarea unitãþii euharistice, se realizeazã ºi pacea. Isus precizeazã cã
pacea pe care o oferã el este diferitã: „Pace vã las vouã, pacea mea o dau vouã.
Sã nu se tulbure inima voastrã nici sã nu se teamã” (In 14,27). El este singurul
care poate restabili fiinþa umanã în pace, împlinind reconcilierea cu Tatãl. Cel
care datoritã pãcatelor trãia frica de faþa marelui Judecãtor este acum eliberat,
pentru a trãi într-o atmosferã de prietenie ºi de încredere în iubirea divinã.

Aceasta este pacea pe care se întemeiazã ºi care promoveazã orice alt fel de
pace: religioasã, socialã sau internaþionalã. Este izvorul care alimenteazã însãºi
fericirea: „Fericiþi fãcãtorii de pace, cãci ei vor fi numiþi fii ai lui Dumnezeu”
(Mt 5,9) .8

Concluzie

Oprindu-ne asupra elementelor fundamentale ale revelãrii misterului euha-
ristic în Evanghelia dupã sfântul Ioan, putem descifra valoarea sfintei Euha-
ristii ºi relaþia ei organicã cu fiinþa celui credincios.

La nunta din Cana, vinul miraculos semnificã efervescenþa comunicãrii eu-
haristice; la înmulþirea pâinilor, întãrirea ucenicilor semnificã eficienþa Euharis-
tiei, iar instituirea sfintei Euharistii ilustreazã elementele ei fundamentale: cari-
tatea slujitoare, comuniunea ºi pacea.

Întâlnirea personalã cu Cristos, care se dãruieºte în celebrarea euharisticã,
aºteaptã un rãspuns care sã angajeze întreaga existenþã. Trimiterea de la sfârºi-
tul celebrãrii, mai mult decât un rãmas bun, un salut, un semn cã adunarea s-a
terminat, înseamnã un mandat: acela de a împãrtãºi cu ceilalþi experienþa mân-
tuirii în toatã bogãþia semnificaþiei sale. Comuniunea euharisticã se transformã
în viaþã euharisticã: în familie, pe stradã, la muncã, în economie, culturã, poli-
ticã .9

Moralitatea creºtinã este un cult continuu adus lui Dumnezeu, este realizarea
imaginii sale, sau nu este nimic. Aceastã putere de a deveni imaginea lui Dum-
nezeu vine din Întrupare, din viaþa nouã în Cristos, care este pentru noi ima-
ginea lui Dumnezeu. Ea nu înceteazã o datã cu înãlþarea, deoarece Domnul

 „Pacea pe pãmânt, care se naºte din iubirea faþã de aproapele, este efectul ºi imaginea pãcii8

lui Cristos, ce izvorãºte de la Dumnezeu Tatãl. Cãci Fiul Întrupat, Principele pãcii, i-a împãcat

pe toþi oamenii cu Dumnezeu prin Crucea sa ºi, restabilind unitatea tuturor într-un singur popor

ºi într-un singur trup, a ucis ura în trupul sãu (cf. Ef 2,16) ºi, dupã triumful învierii sale, a

revãrsat în inimile oamenilor Duhul iubirii” ( GS 78).

 Cf. I. CHINEZ, „Euharistia în viaþa socialã”, în, Euharistia în viaþa Bisericii, ed. W.9

DANCÃ, ARCB, Bucureºti 2000, 169.
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înviat este Cristos euharisticul, prezent în mod continuu în mijlocul acestei
lumi precare, în umanitatea sa escatologicã.

Prezenþa euharisticã – în speciile care simbolizeazã hrana dãtãtoare de viaþã
–, este imanenþa lui Cristos cel înviat în lume. Este vorba de o imanenþã efi-
cientã, creatoare, purtãtoare de revelaþie, împlinind realitatea ºi adevãrul uman
în acelaºi mod ca ºi la Întrupare .10

Ca exigenþã pastoralã – cel puþin în contextul local, în care nu a dispãrut
încã o anumitã mentalitate –, se impune ca înainte de a prezenta credincioºilor
ceea ce trebuie sã facã sã le fie prezentat ceea ce sunt, sau ar trebui sã fie. Cãci
dimensiunea socialã a Bisericii se întemeiazã nu pe o ideologie, ci pe o doctrinã
socialã, care este profund euharisticã.

Riasunto

In un contesto sociale, l’atittudine verso i poveri nello spirito dell’Eucaristia
può avere un duplice significato. In senso ristretto, significa la carità che
sorge dall’Eucaristia; questa, per essere autentica, non può restare indiffe-
rente davanti alla povertà e allo squillibrio materiale che sta viziando la
società contemporanea. In senso più ampio, significa la nuova modalità di
essere del fedele, arrichitto esistenzialmente attraverso l’Eucaristia; da qui
scaturisce la missione di arrichire a sua volta un mondo povero, povero
prima di tutto nel suo essere, sorgente di ogni sorta di povertà.
Mi sono soffermato sul senso ampio, per poter illustrare gli elementi costitu-
tivi della richeza dell’essere cristiano: l’amore, la comunione e la pace, in
un ambiente entusiasta e generoso, così come lo troviamo nella dottrina eu-
caristica del santo evengelista Giovanni. Puntando gli elementi fondamentali
della rivelazione del mistero eucaristico nel vangelo di Giovanni, possiamo
decodificare il valore della santa Eucaristia e la sua relazione organica
coll’essere cristiano.
Alle noze di Cana, il vino miracoloso significa l’entusiasmo della comunione
eucaristica, alla moltiplicazione dei pani, l’edificazione dei discepoli signi-
fica la sua efficacia, e l’istituzione dell’Eucaristia fa vedere i suoi elementi
fondmentali: la carità, la comunione e la pace.
La presenza eucaristica – sotto le specie che simbolizano il nutrimento vitale
–, è l’imanenza del Cristo Risorto nel mondo; questa imanenza è efficace,
creatrice, revelatrice, realizzando la realtà e la verità umana nello stesso

 Cf. J.D. KEEFE, „Verso una morale eucaristica”, 676.10
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modo come all’Incarnazione. E se è morale quello che coincide con quello
che è, il fondamento primario dell’azione morale del cristiano rappresenta
la realtà più profonda del suo essere: la filiazione divina. L’uomo riceve una
comunicazione reale del Signore che penetra nelle più profonde strutture del
suo essere.
La moralità cristiana è un culto senza interruzione rivolto al Signore, è il
diventare sua immagine, oppure non rappresenta niente. Questo potere di di-
ventare immagine di Dio proviene dall’Incarnazione, dall’esistenza ricreata
in Cristo, che è per noi l’immagine di Dio. Essa non s’interrompe con l’As-
censione, perché il Signore Risorto è il Cristo Eucaristico, presente conti-
nuamente nel mezzo di questo mondo povero, nella sua umanità escatologica.
Come esigenza pastorale – per lo meno nel contesto locale, nel quale non è
scomparsa ancora una mentalità legalista –, si richiede che, prima di presen-
tare ai fedeli ciò che occorre fare, si deve mostrare ciò che lo sono, oppure
ciò che dovrebbe esserlo. Questo imperativo proviene dal fatto che la di-
mensione sociale della Chiesa si fonda non su delle ideologie ma su una dot-
trina sociale, che è profondamente eucaristica.
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Restaurator picturã Onica Stelian
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

1. Rolul conservãrii bunurilor culturale în societatea modernã

Patrimoniul cultural naþional reprezintã identitatea unei naþiuni. Originile
istorice ale unei naþiuni nu pot fi stabilite fãrã „probele” patrimoniale, fãrã
identificarea celor mai îndepãrtate creaþii ale sale care s-au pãstrat ºi care se cer
a fi protejate tocmai prin conservarea sau restaurarea lor. Rolul acestui dome-
niu, al conservãrii ºi restaurãrii bunurilor culturale într-o societate modernã,este
nu numai esenþial, ci chiar vital, pentru asigurarea integritãþii cultural-artistice,
istorice, etnice, geografice ºi chiar politice ºi morale a unui popor.

În fiecare etapã istoricã, necesitatea pãstrãrii unor valori culturale s-a pus din
diverse perspective, asupra recunoaºterii unor opere ca valori autentice, nivelul
politic ºi de civilizaþie, avînd un rol definitoriu în formarea unei ideologii spe-
cifice asupra valorilor culturale. Dar, nivelul civilizaþiei se clãdeºte într-o mã-
surã ºi prin învãþarea corectã a istoriei. Or, istoria se bazeazã pe documente
concrete, pe un tezaur spiritual constituit în final din materie vulnerabilã, care
pentru a exista în timp trebuie conservate sau restaurate. Prin procesul de con-
servare sau restaurare obiectul cultural este repus în parametrii sãi naturali,
cãpãtând eficienþa ºi menirea originarã.

Documentele culturale ale istoriei unei comunitãþi, o datã ºterse prin degra-
darea ºi pierderea iremediabilã a operelor, comunitatea rãmâne fãrã puncte de
reper, nu mai are personalitate, identitate… Prin dispariþia unor astfel de seg-
mente culturale, se instaleazã o ceaþã a nesiguranþei unei comunitãþi ca identi-
tate specificã într-o arie geograficã. Acesta este momentul prielnic în care sunt
introduse în cultura unui popor, pseudovalori din diverse colþuri ale lumii, în
scopuri comerciale ºi nu numai. Aceste momente în care reperele culturale
autentice zac în întuneric, desuetudine ºi degradare efectivã, pot deveni pericu-
loase prelungindu-se. De aceea un patrimoniu cultural cu specific naþional
trabuie „restaurat” periodic în primul rând din punct de vedere moral ºi legis-
lativ.

Valorile culturale sedimentate în structura intelectualã ºi chiar în subcon-
ºtientul unei generaþii sunt cele care vor fi transmise mai departe în viitor. În
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mãsura în care respectul pentru obiectul cultural autentic, va creºte sau va
exista la parametri de normalitate, în aceeaºi mãsurã va fi sprijinit ºi dezvoltat
domeniul conservãrii ºi restaurãrii bunurilor de patrimoniu, pentru asigurarea
continuitãþii moºtenirii culturale.

Integritatea materialã a unei opere ne oferã ºi o integritate spiritualã auten-
ticã. În cazul în care diversele fenomene de degradare au dus la pierderea irecu-
perabilã a unor pãrþi a operei, completarea lipsurilor este o operaþie de restau-
rare materialã, care însã nu acoperã în acelaºi fel integritatea spiritualã a
mesajului operei respective. C. Brandi afirmã pe bunã dreptate cã „ adãugirea
va fi cu atât mai nepotrivitã cu cât va fi mai apropiatã de refacere iar refacerea
va fi cu atât mai admisibilã cu cât se va îndepãrta de adãugire ºi cu cât va viza
constituirea unei noi unitãþi pe baza celei vechi”. Astfel de judecãþi principiale
asupra justificãrii unor intervenþii, þin atât de o logicã a integritãþii materiale ºi
culturale a operei cât ºi de anumite principii legate atât de reversibilitatea ope-
raþiilor cât ºi de o metodologie acceptatã la nivel internaþional. Fãrã a intra în
astfel de amãnunte care sunt specificate în Carta Restaurãrii, nu dorim decât sã
afirmãm încã o datã cã nici un popor nu se poate integra într-o istorie univer-
salã, fãrã a deþine o identitate specificã datã de un tezaur cultural propriu prin
afirmarea valorilor culturale autentice.

De aceea conservarea ºi restaurarea bunurilor patrimoniale trebuie sã repre-

zinte într-o societate modernã un domeniu vital, sprijinit ºi conectat firesc cu

toate celelalte domenii cultural artistice ºi nu numai, ca o garanþie esenþialã a

rezistenþei ºi valorificãrii culturii întregi, în timp.

Conservarea bunurilor culturale reprezintã pe lângã pãstrarea identitãþii

noastre naþionale, axul spiritualitãþii unei culturi specifice, care în mãsura în

care este protejat ºi valorificat, duce la însãºi progresul social ºi economic.

Cunoaºterea reciprocã între popoare ºi stabilirea unor strânse relaþii culturale

se bazeazã tocmai pe valorificarea patrimoniului naþional, prin schimburi de

expoziþii sau programe comune, prin care ne putem face cunoscut tezaurul cul-

tural, în spaþiul european ºi nu numai. 

 Atât prin intermediul unor colaborãri cu Bisericile creºtine europene cât ºi

cu organismele internaþionale din cadrul U.N.E.S.C.O., cum ar fi I.C.O.M.,

Consiliul Internaþional al Muzeelor, este necesar sã ne implicãm în elaborarea

unor proiecte comune, privind salvarea unor valori ºi monumente de inestima-

bilã valoare.
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2. Noþiuni generale asupra tehnicii picturii tempera 
    ºi a formelor de degradare ale acesteia

Definiþia tehnicii tempera diferã de la un autor la altul, în funcþie de unele
precizãri legate de latura pur tehnicã sau ºtiinþificã din care este privitã. 

Termenul provine de la cuvântul italian temperare care înseamnã a ames-
teca, a echilibra. Unii autori, mai ales pictori ai evului mediu, aplicã denumirea
de tempera tuturor amestecurilor de pigmenþi cu un liant chiar ºi cu vernis sau
ulei. Înþelesul corect al cuvântului tempera este acela al unei tehnici de picturã
în care pigmenþii folosiþi sunt legaþi prin lianþi emulsionaþi.

Emulsia pentru tempera cuprinde de obicei mai multe lichide cu tendinþe
contrare (de dispersie), care sunt aduse prin emulsionare la un echilibru între
ele. Elementul dispersant poate fi oul întreg sau numai gãlbenuºul de ou, ca-
zeina, gumele sau cleiurile vegetale – iar elementul dispersat diverse uleiuri,
rãºini sau ceruri. Unii autori includ chiar ºi encaustica în tehnica tempera,
referindu-se practic la un tip de encausticã la rece, executatã cu emulsii pe bazã
de cearã.

Tehnica tempera constituie din punct de vedere istoric, prima tehnicã
folositã în pictura de ºevalet fiind mult superioarã tehnicii de picturã în ulei,
prin durabilitatea sa în timp, prin menþinerea neschimbatã a tonurilor folosite,
prin stabilitatea peliculei de culoare la influenþele de microclimat, tocmai dato-
ritã emulsiilor folosite.

Tehnica tempera a fost folositã încã din Egiptul antic, unde s-au utilizat pig-
menþi minerali integraþi în emulsii pe bazã de gume, ou sau gelatinã. Pe lângã
acestea, s-au folosit ca ºi în unele þãri europene mai târziu, emulsii pe bazã de
cearã ºi unele rãºini naturale.

În afarã de folosirea acestei tehnici pe sarcofage sau la împodobirea pere-
þilor, în primele etape istorice, se întâlneºte mai apoi la pictarea crucifixelor,
panourilor mobile, dipticuri, tripticuri, ca ºi la executarea miniaturilor de pe
manuscrise. Din Italia, tehnica tempera s-a rãspândit repede în Rusia, unde a
dominat mult timp orice alte tehnici. Cãtre sfârºitul sec. al XVI-lea, apare teh-
nica mixtã care va face treptat trecerea cãtre pictura în ulei. În general, cel mai
rãspândit suport pentru tehnica tempera a fost lemnul. 

În Egipt s-a folosit lemnul de cedru ºi sicomor, în Italia pinul, nucul, plopul
ºi castanul. În Olanda ºi Germania stejarul, pãrul, mai rar coniferele ºi teiul.

În þara noastrã s-a folosit pinul, teiul, plopul, paltinul ºi pomii fructiferi, mai
rar stejarul. Debitarea suporturilor se fãcea prin tãiere perpendicular pe fibrã,
sau tangenþial. Uneori lemnul debitat era stabilizat prin fierbere timp de 6-8
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ore, prin procedeul respectiv obþinându-se coagularea albuminei lemnoase, pre-
zentã într-un procent mai mare sau mai mic în fibra lemnoasã.

Cu timpul au apãrut panouri confecþionate din mai multe bucãþi prin metoda
parchetajului, încleiate între ele. Parchetajele erau elaborate prin metoda nut ºi
feder, prin asamblare cu cepuri, prin încastrare pe jumãtate, asamblare cu ba-
ghetã interioarã, care uneori erau aplicate ºi în extremitãþile panoului, pentru
contracararea eventualelor deformãri.

Tot pentru evitarea deformãrilor panoului erau confecþionate ºi traverse tip
„coadã de rândunicã”, încastrate total sau parþial în panou.

Stratul pictural, aplicat pe aceste suporturi, începe de regulã cu stratul de
preparaþie, în care unii autori încadreazã ºi grundurile. Preparaþia de fapt, este
pregãtirea suportului pentru aplicarea straturilor propriu-zise de grund, consti-
tuind una din cele mai importante componente din stratigrafia picturii, de care
depinde în mare mãsurã durabilitatea acesteia în timp. Aceastã preparaþie este
alcãtuitã dintr-o soluþie de clei de piele, de oase sau de peºte, mai rar întâl-
nindu-se cleiurile vegetale sau cazeina. Cele mai utilizate au fost cleiurile de
piele ºi de oase. Acestea erau aplicate în straturi succesive, ºlefuite apoi cu di-
verse materiale abrazive, sau cu unelte metalice.

Pe aceastã preparaþie erau aplicate straturi de grund cu denumirea de impri-
maturã, în care frecvent erau introduºi diverºi pigmenþi pentru obþinerea unui
fond deja colorat (ocru, negru, verde).

Grundurile erau constituite din clei ºi o substanþã amorfã, cele mai frecvente
fiind alabastrul ºi creta de munte. Între preparaþie ºi grund, în Rusia în special,
s-a folosit o pânzã ca strat intermediar, pe toatã suprafaþa panoului, sau numai
la îmbinãri. În anumite cazuri, în grunduri întâlnim adaosuri de praf de mar-
murã, alb de zinc, sau diverse argile.

În procesul tehnologic tradiþional al tehnicii tempera, dupã aplicarea grundu-
rilor, urma operaþia de aurire, care reprezenta un proces tehnologic minuþios,
aceasta aplicându-se pe un strat de bolus roºu, care conþinea pigment ocru, pã-
mânt roºu, miniu, albuº de ou, sãpun. Foiþele de aur erau aºezate pe aceastã
preparaþie înmuiatã în alcool, dupã care erau finisate cu fildeº, alte tipuri de os
sau pietre preþioase.

Pigmenþii folosiþi la tempera sunt mai numeroºi decât cei folosiþi la frescã,
fiind excluºi doar cei sensibili la emulsiile folosite (pigmenþii de crom, de man-
gan, galbenul de Neapole).

În funcþie de emulsie, cea mai frecvent folositã a fost tempera de gãlbenuº
de ou, emulsionat în apã, uneori cu adaos de ulei ºi rãºini naturale. S-au folosit
de asemeni unele reþete cu albuº de ou ºi lapte de smochin. Alte adaosuri
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întâlnite la tempera de ou mai sunt fierea de bou, vinul, esenþa de terebentinã,
oþetul ºi glicerina.

O altã categorie este tempera de clei de piele, clei de iepure sau de gelatinã. 
Rezistenþa în timp a acesteia este mult inferioarã temperei de ou datoritã

vulnerabilitãþii biologice ºi la umiditate a acestor cleiuri.
O a treia categorie este tempera de cazeinã în care sunt incluse componente

ca varul, cazeina, terebentina ºi un ulei vegetal.
O ultimã categorie include tempera vegetalã, având gumele vegetale compo-

nentã principalã. Aceste gume sunt reprezentate de cleiurile de cireº, viºin, sau
alþi pomi fructiferi. Aceastã categorie s-a folosit în special la executarea minia-
turilor pe hârtie sau pergament.

Verniurile folosite la tehnica tempera sunt cele care încep cu albuºul de ou,
gelatina, lacurile pe bazã de ºelac ulei ºi rãºini naturale. Cele mai importante
rãºini naturale, folosite în fabricarea verniurilor au fost copalul, damarul, san-
daracul, colofoniul, mastixul.

Pictura tempera este un conglomerat de componente mai mult sau mai puþin
omogene, din punct de vedere al durabilitãþii în timp. Este foarte important sã
cunoaºtem durabilitatea în timp a acestor componente, ca ºi vulnerabilitatea lor,
acest lucru permiþându-ne sã descifrãm corect apariþia în timp a degradãrilor.
Pierderea cea mai micã a calitãþii unuia dintre dintre constituienþi duce inevi-
tabil la determinarea degradãrii altora. De aceea, cu cât materialele folosite sunt
mai omogene, cu atât opera va fi mai durabilã.

Cauzele degradãrii picturii tempera pot fi împãrþite în multe categorii, func-
þie de factorii determinanþi. Dar ca sã înþelegem mai corect aceste fenomene
complexe este bine sã facem de la început o distincþie între termenii de degra-
dare, deteriorare ºi alterare. Potrivit tratatelor de specialitate, deteriorarea defi-
neºte pierderea într-un anumit procent a calitãþilor iniþiale ale componentelor
din care se constituie opera.

Degradarea exprimã deja o pierdere însemnatã a diferitelor elemente din
opera de artã, fiind practic o fazã avansatã a deteriorãrii.

Alterarea defineºte diferite transformãri fizico-chimice ale materiilor consti-
tutive a operei în relaþie cu microclimatul.

Cauzele degradãrii picturii pot fi împãrþite în douã mari categorii:
– cauze interne, sau endogene, care þin de calitatea materiilor componente

ale operei, de felul cum au fost folosite ºi deci de interacþiunea dintre ele;
– cauze externe sau exogene, care exprimã factorii de degradare apãruþi în

urma relaþiei dintre obiect ºi microclimat.
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Aceste categorii de obicei se intersecteazã, sau se determinã una pe alta,
astfel încât, în descifrarea cauzelor degradãrii unei picturi, întâlnim o mare di-
versificare a înlãnþuirii acestora.

Unul din primele mecanisme ale degradãrii picturii tempera este fenomenul
îmbãtrânirii. Acesta este un mecanism oarecum firesc ºi este datorat unor fac-
tori multipli: influenþa microclimatului care determinã evaporãri, tensionãri sau
detensionãri, ori factori fizico-chimici legaþi de polimerizãri ale lianþilor, meca-
nismele deteriorãrilor biologice, reacþii fotochimice.

Materialele constitutive ale icoanei au comportamente specifice: lemnul se
închide la culoare, preparaþiile îºi pierd coeziunea ºi devin sfãrâmicioase, pig-
menþii îºi schimbã tonurile, verniurile se îngãlbenesc, se albesc, sau se îmbru-
neazã. Umiditatea ºi temperatura joacã un rol fundamental în procesul îmbã-
trânirii, pe al doilea loc situându-se radiaþiile luminoase.

Alãturi de mecanismul îmbãtrânirii fireºti se pot adãuga degradãri multiple
cauzate de tehnica de autor, defectuasã, ca ºi de intervenþii ulterioare necores-
punzãtoare care, cumulate, pot duce la pierderea ireversibilã a operei.

Degradarea suportului de lemn al icoanei capãtã forme specifice, de la caz
la caz. Orice suport lemnos, cu neglijabile diferenþe privind vechimea lui în
timp, rãmâne permanent un organism „viu”, mai mult sau mai puþin sensibil la
influenþele microclimatului. Panourile de lemn în funcþie de felul în care sunt
alcãtuite se pot încovoia, se pot fisura, sau micºora. Fisurile, crãpãturile sau
fracturile, alte deformãri sau schimbãri dimensionale sunt în strânsã legãturã
cu sistemul de consolidare al fiecãrui panou (traverse, tacheþi, încleieri), ca ºi
de însãºi modul de debitare a suportului respectiv. ªocurile mecanice ºi inter-
venþiile ulterioare necorespunzãtoare asupra panoului reprezintã elemente care
de asemeni pot duce la fisurarea ºi degradarea panoului în cauzã. Alãturi de
frecventele deformãri sub formã de curburi regulate sau alte deformãri neregu-
late, se întâlnesc multiple alte degradãri ca: rosãturile, zgârieturile, loviturile,
arsurile, alterãrile cromatice ale fibrei.

O grupã însemnatã a degradãrilor suportului o reprezintã cele biologice, care
de obicei sunt legate direct de procentul de umiditate a microclimatului, care
poate influenþa apariþia, menþinerea sau dezvoltarea agenþilor de biodeteriorare
(ciuperci, mucegaiuri, insecte, rozãtoare etc).

Degradãrile stratului pictural pot sã aparã din profunzime spre suprafaþã, sau
de la suprafaþã spre suport. În general cele mai grave degradãri apar dinspre
suport spre suprafaþã, mai ales ºi datoritã faptului cã orice degradare a supor-
tului se transmite stratului pictural. Dar, de cele mai multe ori, degradãrile
grundurilor ºi implicit ale preparaþiei, decurg din alterarea lianþilor folosiþi la
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grundurile respective. Liantul poate fi subiectul unui atac biologic sau al
fluctuaþiilor temperaturii ºi umiditãþii. Toþi lianþii au un timp de îmbãtrânire
specific, acest mecanism ducând progresiv la fãrâmiþarea ºi pulverulenþa grun-
durilor. Degradãrile grundurilor pot apãrea sub formã de cracluri timpurii sau
de bãtrâneþe, fisuri, desprinderi fãrã acces, desprinderi sub formã de acoperiº,
alterãri cromatice etc.

Grundurile reacþioneazã inevitabil ºi la orice miºcare a panoului. Aceste
miºcãri duc la început la fisuri izolate, care treptat se îndesesc creând reþele
specifice. Tehnica de autor poate determina de asemeni (prin cantitãþi necores-
punzãtoare de clei în grund) cracluri specifice care atrag dupã sine ºi deteriorãri
ale întregului strat pictural. Toate degradãrile grundului se transmit în cele mai
multe cazuri ºi celorlalte straturi, respectiv la pelicula de culoare ºi verni. O
serie de degradãri ale peliculei de culoare apar funcþie de alterãrile liantului fo-
losit sau de cele ale pigmenþilor în sine, ori ale combinaþiilor de pigmenþi.
Aceste alterãri por fi sub formã de înnegriri, decolorãri, sau schimbarea nuan-
þelor ºi tonurilor originare, în funcþie de calitatea amestecurilor folosite. Natura
liantului ca ºi grosimea stratului pictural au de asemeni o influenþã însemnatã
în apariþia unor alterãri a peliculei de culoare. Îmbãtrânirea liantului duce de
obicei la îngãlbeniri sau la întunecãri ale tonurilor, ori la creºterea anormalã a
transparenþei peliculei de culoare, pierderea coeziunii liantului, atrãgând dupã
sine alterãri pânã la pulverulenþa peliculei picturale. Desprinderile fãrã acces,
sub formã de acoperiº, de râuri, sau solzi, cojirile ºi orice fel de desprindere a
aderenþei peliculei de culoare, duc în cele din urmã la apariþia lacunelor, deci
a pierderii integrale a unor porþiuni din stratul pictural.

Ca ºi celelalte componente ale stratigrafiei operei picturale, pelicula de pro-
tecþie a unei picturi este direct influenþatã de parametrii microclimatului ºi de
reacþiile celorlalte pãrþi componente ale picturii.

Îmbãtrânirea verniurilor este inevitabilã, acest fenomen fiind mai scurt sau
mai lung, funcþie de natura verniului, ca ºi de contextul elaborãrii ºi pãstrãrii
picturii. Îmbãtrânirea verniului duce la întunecare, îngãlbenire, craclare ºi pul-
verulenþã. Atacurile biologice deterioreazã de asemeni majoritatea verniurilor
tradiþionale. Îmbrunarea, albirea, albãstrirea sau opacizarea verniurilor decurg
din ºocurile termice ºi de umiditate sau din intervenþiile necorespunzãtoare asu-
pra operei de artã.

Am oferit aceste cunoºtinþe generale asupra morfologiei unei picturi ºi
asupra mecanismelor ºi tipurilor de degradare a ei, considerându-le cunoºtinþe
minime pe care trebuie sã le posede un conservator sau chiar un deþinãtor de
valori patrimoniale. Cu cât cei care deþin aceste valori vor avea cunoºtinþe mai
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detaliate asupra problematicii complexe care o pune protejarea unor astfel de
valori, cu atât aceºtia vor ºti care este momentul în care trebuie sã solicite
ajutorul restauratorului, pentru stoparea unor degradãri care pot avansa pânã la
pierderea piesei respective.

3. Prioritãþi ºi principii generale ale conservãrii picturii. 
    Sisteme moderne de conservare ºi expunere ale operei de artã

O prioritate pentru conservarea nu numai a icoanelor, ci pentru întreg patri-
moniu eclezial este continuarea ºi finalizarea grabnicã a inventarierii ºi catalo-
gãrii amãnunþite a tuturor pieselor din biserici, mãnãstiri, depozite sau muzee
mãnãstireºti. O datã cu întocmirea unor fiºe de evidenþã ºi de conservare,
pentru fiecare piesã în parte, se va putea efectua apoi ºi o listã corectã de prio-
ritãþi a necesitãþii intervenþiilor de conservare activã sau de restaurare. Doar în
acest fel se va putea da curs salvãrii de la distrugeri ireversibile, a unor piese,
deseori cu caracter de unicat.

În fiecare sit eclezial, fiecare depozit sau muzeu, trebuie sã se urmãreascã
menþinerea pieselor pictate într-o stare cât mai apropiatã de cea iniþialã.

În aceste aºezãminte trebuie sã-ºi desfãºoare activitatea conservatori de spe-
cialitate, care sã urmãreascã profilaxia proceselor de degradare, pentru stoparea
unor fenomene de alterare, precum ºi evitarea unor efecte periculoase ºi dãu-
nãtoare cauzate de abordarea fãrã competenþã a unor iniþiative de „conservare”
sau chiar de „restaurare”. 

Considerãm deci nu numai o prioritate stringentã, ci o necesitate de mare ur-
genþã, angajarea unor conservatori cu studii de specialitate în domeniu, în toate
centrele, situri, mãnãstiri, depozite, care deþin valori de patrimoniu ºi nu au an-
gajaþi în aceastã specialitate. Nu putem periclita în continuare starea de conser-
vare ºi aºa destul de precarã a patrimoniului naþional, cu acþiuni ºi iniþiative
empirice.

O altã prioritate este depozitarea ºi expunerea corectã a obiectelor de pa-
trimoniu. În cazul când situl eclezial sau biserica nu posedã un spaþiu special
construit ºi amenajat în scopul depozitãrii icoanelor, conservatorul care se o-
cupã de protejarea patrimoniului din situl respectiv va trebui sã urmãreascã
menþinerea în spaþiul de depozitare a unui microclimat cu parametri constanþi
ai temperaturii ºi umiditãþii.

Aceºti parametri de temperaturã ºi umiditate trebuie menþinuþi constanþi cu
ajutorul instalaþiilor de aclimatizare, acest lucru fiind esenþial pentru protejarea
picturii catapetesmelor sau a picturilor murale.
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Dacã biserica ori situl eclezial nu posedã instalaþii de aclimatizare, este
necesar cel puþin sã fie asiguratã încãlzirea centralã proprie pe timp de iarnã ºi
efectuarea lucrãrilor de drenaje ºi înlãturare a umiditãþii în porþiunile cu igrasie
a zidurilor.

Nu se vor aºeza în apropierea iconostaselor sau a altor icoane mobile, surse
puternice de iluminat, încãlzit, elemenþi de calorifer etc. Pentru protejarea pic-
turii sursele de iluminat nu trebuie sã depãºeascã 150-200 de lucºi.

Icoanele care sunt într-o anumitã stare de degradare ºi cu atac biologic activ,
se vor depozita în încãperi separate pentru a fi supuse tratamentelor biologice
ºi de consolidare profilacticã. Aceste tratamente vor fi executate numai de cãtre
specialiºti atestaþi în domeniu.

Este mult mai periculos sã se execute unele operaþii de consolidare sau orice
alte operaþii de restaurare sau conservare activã, de cãtre persoane neavizate.
S-au întâmplat din nefericire ºi poate încã se mai întâmplã ca unele icoane sau
chiar catapetesme întregi, sã suporte tratamente total necorespunzãtoare, unde
s-au folosit metodologii greºite de intervenþie, substanþe cu caracter ireversibil,
sau concentraþii necorespunzãtoare.

Aceste intervenþii periculoase au agravat ºi mai mult starea pieselor respec-
tive, ducând în unele cazuri la pierderea ireversibilã a unora.

Condiþiile microclimatice optime, în care pictura nu este afectatã sunt: umi-
ditatea relativã trebuie sã se menþinã între 50-60%, valorile de temperaturã între
limitele de 1-18 grade C, trebuie sã se menþinã la un prag constant cu variaþii
admise de maximum 3-4 grade, corelatã desigur cu U.R.

De asemeni este necesarã evitarea expunerii picturii razelor ultraviolete ca
ºi razelor infraroºii, lucru care se poate rezolva prin ecranarea surselor de ilu-
minat sau a geamurilor.

O importanþã deosebitã o au mãsurile care se iau în vederea transportului
pieselor de picturã, al icoanelor, sau altor piese policrome, cât ºi însãºi mânu-
irea lor cu diverse ocazii. Cei care manevreazã icoanele într-un depozit, sau în
sãli muzeale, vor purta mãnuºi adecvate, orice transport sau circulaþie a pie-
selor, fãcându-se cu mijloace care asigurã protecþie ºi securitate maximã. Am-
balarea unei picturi în vederea unui transport mai lung, se va face în raport cu
particularitãþile obiectului pictat ºi cu proprietãþile sale fizico-mecanice,
urmãrindu-se asigurarea unei protecþii depline împotriva unor factori de risc,
ca: variaþiile de umiditate, pãtrunderea lichidelor ºi gazelor, ºocuri ºi trepidaþii,
degradãri mecanice.

Ambalajul trebuie executat de o persoanã specializatã în domeniu, care va
folosi materiale neutre din punct de vedere chimic, fiind de asemeni rigide ºi
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rezistente pentru evitarea ºocurilor mecanice. Ambalajul va fi de asemeni etanº
ºi impermeabil ºi va asigura o izolare termicã eficientã, aºa încât la o diferenþã
de temperaturã de 20-30 grade C, în interiorul containerului temperatura sã nu
se modifice cu mai mult de 1-2 grade.

Depozitarea icoanelor trebuie fãcutã în încãperi cu un microclimat constant,
aºezate în rasteluri special confecþionate. Rastelurile pot avea rafturi culisante,
iar panourile pictate vor fi aºezate cu faþa în sus ºi acoperite cu hârtie neutrã.
Menþinerea parametrilor de umiditate relativã în anumite spaþii mai restrânse
se poate obþine prin folosirea silicagelului binecunosut care se poate amesteca
cu un sortiment de silicagel cu indicator propriu de saturaþie, în proporþie de 10
%. În acest fel se obþine un amestec care poate indica saturaþia avertizându-ne
asupra momentului în care este necesarã regenerarea. Un nou sortiment, mult
mai performant, propus de firma Fuji Davison este produsul numit ART-
SORB, care are o capacitate de cinci ori mai mare decât silicagelul de densitate
normalã.



ESEU DESPRE COMPOZIÞIA IMAGINII EUHARISTIEI

Lector Dominte Georgeta-Meriºor
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Iaºi

Euharistie, imagine, compoziþie. E o matrice bazatã pe trei noþiuni al cãror
înþeles ºi mesaj apare concomitent în variate realizãri iconografice creºtine.

Arta acestora, unitarã în esenþã ºi diversã în aspectele ei vizuale din Est sau
din Vest îºi aflã sursa în Vechiul ºi Noul Testament ca ºi în tradiþiile Bisericii.
Conºtientizãm astfel cã, în decursul timpului, transpunerea scrierilor în imagini
a înlesnit credincioºilor perceperea ºi înþelegerea mai profundã a ritualurilor
ecleziale.

Euharistie, imagine, compoziþie. Vom expune mai întâi o definire succintã
a lor pentru ca fiecare sã putem încerca a ne imagina cum se creeazã acea trã-
sãturã a unor legãturi care, în final, oferã opera de artã religioasã, ºi cãtre privi-
rea noastrã contemplativã nu numai spre trãirea în credinþã. Astfel, aflând me-
sajul transcendent, cãutãm a înþelege ºi câte ceva din acel efort omenesc de a
fi exprimat respectivul mesaj prin forme de redare vizualã cât mai adecvate.

E o invitaþie de a vedea în cuvinte, imagini, în imagini, cuvinte ºi în relaþiile
ce le structureazã ansamblul, truda cãutãrilor compoziþionale.

Euharistie, imagine, compoziþie. Un drum al rememorãrilor ºi al înþelesu-
rilor desprinse din ele, o punte perpetuã între trecut ºi viitor, ºtiind cã orice pre-
zent e dator permanent sã-ºi aminteascã dar ºi sã anticipe. Deci, sã-ºi caute rã-
dãcinile ºi sã-ºi prefigureze fructele seminþelor care vor rodi doar dacã se vor
ancora ºi transforma la rândul lor, în rãdãcini.

Euharistia sau Sfânta Împãrtãºanie este una dintre cele ºapte taine (sacra-
mente) ale creºtinismului, instituitã de Iisus Hristos la Cina cea de Tainã.
Luând pâine ºi binecuvântând, Mântuitorul a frânt-o ºi dând-o ucenicilor a
zis: „Luaþi, mâncaþi, acesta este Trupul meu, care se frânge pentru voi...
Aceasta sã faceþi spre pomenirea Mea” (Lc 22,19; 1Cor 11,24). Dând ºi vin
ucenicilor a zis: „Acest pahar este Testamentul cel Nou, întru Sângele Meu
care se varsã pentru voi” (Lc 22,20) . 1

 Ioan M IRCEA, Dicþionar al Noului Testament, IBMBOR, Bucureºti 1995.1
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Sã ne amintim cã atât pâinea cât ºi vinul, ca rezultate ale unor transformãri,
au la originea lor, seminþe. Acestea pot fi considerate un fel de matrici, care,
prin autosacrificiu renasc în continuitatea ce o determinã. Ulterior aceleaºi da-
ruri de la Cina cea de Tainã, pâinea ºi vinul, sunt date credincioºilor, Taina
Sfintei Împãrtãºiri prefãcându-le prin Duhul Sfânt „în trupul ºi sângele Domnu-
lui în timpul rugãciunii preotului ºi a comunitãþii” . Astfel, prin jertfa sa, Iisus2

Hristos ajunge la fiecare din cei care îl primesc, reunindu-i în credinþã.
„Rugãciune de mulþumire”, Euharistia este tainã fundamentalã a creºtinis-

mului cãci 

indicã împãrtãºirea de cele spirituale ºi cereºti din învãþãturile mântuitoare,
harul ºi darurile Sfântului Duh, pânã la împãrtãºirea cu Sfintele Taine ºi cu
Hristos euharistic etc. Sfântul apostol Pavel foloseºte termenul acesta cel mai
mult ºi în expresii diferite. Sfântul evanghelist Luca aminteºte cele patru ele-
mente ale cultului primar spunând: „ªi ei stãruiau în învãþãtura apostolilor ºi
în împãrtãºire, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni” (Fap 2,42). Centrul acestui
cult era „împãrtãºirea” care, pe lângã harul ei deosebit, contribuia la înfrãþirea
sau unitatea ºi solidaritatea tuturor membrilor Bisericii, care se simþeau „ini-
mã ºi un suflet” (Fap 4,32) în acelaºi Duh. Taina Sfintei Euharistii, jertfã
nesângeroasã, repetã jertfa sângeroasã a Domnului de pe Cruce. În jertfa eu-
haristicã de pe Sfânta Masã, Mântuitorul Hristos este pururea prezent ºi real,
cu trupul cu care s-a nãscut, a pãtimit, a înviat ºi s-a înãlþat la cer.
Eficacitatea acestei Taine asupra celor ce au primit mai întâi Taina Botezului
ºi a Mirungerii, iar la cei maturi, ºi a Pocãinþei (Spovedaniei), este arãtatã de
Mântuitorul însuºi: „Cel ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sângele Meu (în
Sfânta Împãrtãºanie sau Euharistie), are o viaþã veºnicã ºi Eu îl voi învia în
ziua cea de apoi” (In 6,54). Prin ea, (prin Taina Sfintei Euharistii), ne încor-
porãm deplin Bisericii ºi devenim concorporali cu Hristos, Care ne hrãneºte
ºi sãlãºluieºte în noi .3

În arta paleocreºtinã Euharistia este întâlnitã ca fiind reprezentatã prin forme
simplificate ºi simbolice: viþa de vie, pâinea, peºtii. Tot din vechime, în cata-
combe sau în diferite mausolee, aflãm unele scene care îl reprezintã pe Iisus
Hristos ca fiind înconjurat de apostoli, la masã, deºi nu se poate spune cã este
vorba despre Cina cea de Tainã.

Euharistia poate fi consideratã ca un ax, atât pentru Noul cât ºi pentru Ve-
chiul Testament. Prefigurãri ale jertfei Mântuitorului întâlnim în Vechiul

 Ioan M IRCEA, Dicþionar al Noului Testament.2

 Ioan M IRCEA, Dicþionar al Noului Testament.3
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Testament, în jertfa lui Abel ºi în jertfa lui Melchisedec ori în jertfa lui Abra-
ham ºi chiar dupã unele consideraþii ºi în Rugul lui Moise.

Din Noul Testament ºi tradiþia Bisericii aflãm scenele reprezentând mo-
mente anterioare ºi ulterioare Cinei de Tainã, majoritatea cu minuni ºi semni-
ficaþia de dãruire; Înmulþirea pâinilor ºi peºtilor ca ºi Preschimbarea apei în vin
la Nunta din Cana Galileii, Spãlarea picioarelor apostolilor, Împãrtãºirea apos-
tolilor...

Reprezentãri vizuale diferenþiate stilistic mai sunt în Estul ºi Vestul Europei
ºi pentru Patimile Mântuitorului (Sãrutul lui Iuda, Rugãciunea din grãdina
Ghetsemani, Judecata lui Isus Hristos, Drumul Calvarului º.a., scene anterioare
Rãstignirii. Aceastã jertfã supremã (care explicã cuvintele adresate apostolilor
de cãtre Iisus Hristos cu destul timp înainte de petrecerea faptelor), aminteºte
credincioºilor la fiecare împãrtãºanie a lor, cã ea, jertfa, este o dãruire de sine
a Mântuitorului, prefiguratã prin pâinea ºi vinul dãruite la Cina cea de tainã.
Astfel, nici un moment biblic nu mai este punctual, ci se leagã de celelalte,
ºirul format explicând ºi sensul de derivare ºi continuitate al programului ico-
nografic vizualizat în bisericile rãsãritene.

Evoluþia ºi desfãºurarea reprezentãrilor prin imagini ale Euharistiei se pot
observa într-un parcurs relativ îndelungat, de la reperele simbolice ale artei
paleocreºtine pânã la aspecte vizuale din ce în ce mai complexe ºi variate;
diversele perioade ale Artei bizantine ºi evului mediu, Renaºterea, Barocul,
Neoclasicismul º.a., aduc pânã în zilele noastre o bogãþie de stiluri ºi modalitãþi
vizuale care permanentizeazã Euharistia ca principiu diriguitor. În plus, prin
Taina Sfintei Împãrtãºanii, artistul ce-ºi propune sã reprezinte o tematicã bi-
blicã, primeºte acea energie stimulatoare care-i instaureazã o beneficã stare de
echilibru ºi armonie, indiferent de vicisitudinile unui context sau altul. Iconarul
întâi se roagã ºi se împãrtãºeºte ºi apoi, cu sufletul plin de cele sfinte, purcede
la realizarea imaginii.

Provenind din latinescul imago – reprezentare, noþiunea de imagine apare
definitã drept „decupaj concret al experienþei sensibile actuale sau actualizate,
investit cu noi semnificaþii, primite mai ales de la forma planã (topologicã) sau
în spaþiu (tensionalã) pe care o creeazã un anumit artist, pictor desenator,
sculptor etc. Este vorba aici de imaginea receptatã de privitor ºi de felul cum
acesta o înþelege ºi o simte la un moment sau altul, în funcþie de acumulãrile
ideatice, de cunoºtinþele dobândite dar ºi de trãirile proprii.

Aceeaºi imagine poate fi privitã diferit pe parcursul înaintãrii în vârstã, mai
ales în registrul laic, în cel religios ea trebuind sã susþinã permanent prin aspect,
prin felul structurãrii sale, sensul temei sau subiectului vizualizat. Astfel
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„hrãnitã de gândirea plasticã” , imaginea este sinonimã ºi cu iconicul, „con-4

figuraþia, forma totalã, viziunea”  propusã de cel care o realizeazã. În acest sens5

ea poate fi ºi „produsul exclusiv al imaginarului, al fanteziei, fãrã concursul
memoriei”  nu numai vedere sau prelucrare a realitãþii. „A spune cã imaginea6

este întotdeauna imagine a ceva, nu înseamnã a spune cã imaginea este repro-
ducerea unui lucru, copia sau facsimilul sãu” . Deci, în artele vizuale, „deose-7

bitã de obiect ºi de motiv, imaginea figurativã este produsul calculat, voit, al
unei organizãri materiale ºi în acelaºi timp intelectuale a câmpului figurativ. Ea
nu se identificã cu semnele folosite pentru a o fixa pe un suport, ea este în ima-
ginar, constelantã ºi în acelaºi timp structurantã, întrupând produsele semnifi-
cative ale unei activitãþi mentale în devenire” ; aceastã situaþie, existentã ºi în8

arta religioasã, relevã cã „de fapt”, termenul de imagine desemneazã realitãþi
diverse.

Referindu-ne exclusiv la planul picturii, nu trebuie sã confundãm imaginea
mentalã formatã în spiritul artistului ºi transmisã mai mult sau mai puþin intactã
spiritului spectatorului – cu imaginea figurativã.

Aceasta din urmã are caracterul unei vehicul; ea este, ca sã spunem aºa, un
releu între spiritul pictorului ºi cel al spectatorului. Imaginea este alcãtuitã din
numeroase elemente care corespund unor grade diferite de realitate; prin defi-
niþie, aceste elemente sunt susceptibile sã intre în multiple combinaþii unele cu
altele, de unde rezultã cã numãrul interpretãrilor adevãrate ale imaginii este
nedeterminat. Imaginile constituie unul din sistemele mentale, ºi în acelaºi timp
generatoare de opere – în care putem distinge urmele gândirii în act. Prin opera
de artã nu descoperim niciodatã un decupaj stabil al universului, nu ne aflãm
la acelaºi nivel cu Natura, ci cu Spiritul omului” .9

„Întemeindu-ne pe tot ceea ce a agonisit de-a lungul veacurilor arta care a
vrut sã slujeascã omul, vom crea imaginile în care ceilalþi oameni vor gãsi hra-
na spiritualã, îndemn necontenit la depãºire” .10

 Ion N. ªUSALÃ – Ovidiu BÃRBULESCU , Dicþionar de artã. Termeni de atelier, Sigma,4

Bucureºti 1993.

 Ion N. ªUSALÃ – Ovidiu BÃRBULESCU , Dicþionar de artã...5

 Ion N. ªUSALÃ – Ovidiu BÃRBULESCU , Dicþionar de artã...6

 Luigi PAREYSON , Estetica. Teoria formativitãþii, Univers, Bucureºti 1997.7

 Pierre FRANCASTEL, Figura ºi locul, Univers, Bucureºti 1971.8

 Pierre FRANCASTEL, Figura ºi locul.9

 Eugen SCHILERU, Preludii critice, Meridiane, Bucureºti 1975.10
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Dar, pentru a crea imagine este nevoie de compoziþie, „modalitate specificã
de structurare a elementelor unei opere de artã astfel încât sã (se) formeze un
ansamblu omogen, echilibrat, indestructibil, capabil sã transmitã privitorului
ideea ºi emoþia artistului. Compoziþia include preocupãri pentru selecþia, pro-
porþionarea, distribuirea ºi corelarea elementelor, dar nu se reduce la o simplã
însumare a acestora, ci vizeazã crearea unei unitãþi coerente, în care s-a pro-
dus o schimbare calitativã.
Într-o asemenea totalitate diversele pãrþi constituie ºi pãstreazã identitatea,
dar nu mai rãmân disparate, ci par reunite printr-o forþã internã; ca atare, a
elimina un element oarecare dintr-o compoziþie înseamnã o dezechilibrare
pânã la dislocare. Ca principiu ordonator, la baza unei compoziþii figurative
sau nonfigurative stã aproape întotdeauna contrastul .11

În Cina cea de Tainã, contrastul, în primul rând ideatic, este evident. Iisus
Hristos se dãruie dãruind pâinea ºi vinul, iar Iuda, lacom, îl trãdeazã pentru o
insignifiantã recompensã materialã; un moment de pierdere a credinþei îl su-
pune pe Iuda forþelor negative, alunecare de altfel regretatã ulterior, când plin
de remuºcare, Iuda îºi curmã singur zilele, greºind din nou faþã de Tatãl Ceresc.

În imaginea Cinei de Tainã, în acelaºi spaþiu plastic se compun antinomiile.
Reprezentarea vizualã a lor include sublinierea unei aparente relaþii de legãturã
(sãrutul prefãcut al lui Iuda dat Mântuitorului), de fapt semn de recunoaºtere
pentru prinderea lui Iisus.

Contracararea falsei unitãþi formale a personajelor apare prin exprimarea
disjuncþiei trãirilor, prin contrastul expresiilor chipurilor, gesturilor, cromaticii,
veºmintelor etc. În ortodoxie, frontalitatea reprezentãrilor predominã, ea fiind
modalitatea de vizualizare a sfinþeniei. Profilul e pentru cei ce nu au ajuns la
asemenea stadiu, ca ºi pentru cei decãzuþi. În Cina cea de Tainã, sau în scena
Sãrutului, doar Iuda apare vizualizat din profil. Într-o imagine, pentru acelaºi
timp ºi spaþiu, se exprimã concomitent dar cu mijloace vizuale diferite, cinstea,
puritatea, ºi prefãcãtoria, josnicia.

Principiul structurii este deci contrastul. Existã însã compoziþii create ºi pe
analogie (nu numai pe contrast), modalitãþile plastice nefiind întotdeauna sino-
nime în acest sens cu natura ºi structura subiectului reprezentat. Deci, cu alte
cuvinte, în cadrul unei imagini, compoziþia (de la latinescul compositio – aran-
jament, compus) este „unitate a formelor (semne iconice sau abstracte) ºi a spa-
þiilor (intervale) dintre ele” .12

 Liviu LÃZÃRESCU , ed., Dicþionar de artã, I, Meridiane, Bucureºti 1995.11

 Ion N. ªUSALÃ – Ovidiu BÃRBULESCU , Dicþionar de artã...12
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Iniþial, aceastã unitate este „obþinutã aparent spontan, pe baza unei idei plas-
tice de dispunere ordonatoare, în funcþie de o anumitã întindere spaþialã (cu
douã sau cu trei dimensiuni), de potenþele expresive ale materialelor (structurã
superficialã, cromaticã etc.), de instrumentele ºi procedeele tehnice întrebuin-
þate, de sensibilitatea artisticã, de nivelul profesionalizãrii artistului privind
„gramatica” mijloacelor de expresie (de limbaj) ºi tehnice, de culturã vizualã
ºi implicit de dotarea ºi inteligenþa sa plasticã (topologicã sau tensionalã).

Unitatea ºi echilibrul, marile probleme ale compoziþiei sunt asigurate în
principal de: 

– modul esenþial de organizare a spaþiului plastic prin subordonare (domi-
nanþã) sau prin coordonare ritmicã, pornind de la detalii la ansamblu sau invers,
generalizând o anumitã analogie sau un anumit contrast liniar ori coloristic,
geometria acestei dispuneri devenind, în final, „secretã”, dar expresie inerentã
a apartenenþei artistului la una din cele douã viziuni fundamentale ale imagi-
narului;

– valorificarea reciprocã, de vecinãtate sau la distanþã, a formelor, în virtutea
reacþiilor dintre ele, dupã caracterul, întinderea, poziþia sau factura tratãrii lor;
tensiunile vizuale dintre ele vor asigura forþa de expresie a ideii plastice de la
care s-a pornit sau care s-a ivit pe parcursul elaborãrii (formãrii) .13

Este cu neputinþã sã combini perfect douã lucruri fãrã un al treilea; între ele
(douã), trebuie sã existe un element de legãturã. ªi nu existã o legãturã mai
desãvârºitã decât aceea care face – din ea însãºi ºi din lucrurile pe care le
uneºte – un singur ºi acelaºi tot .14

În cazul compoziþiei Euharistiei în iconografia creºtinã, a trãi concomitent
în cuvânt ºi imagine de pe poziþia celor care le structureazã pe acestea, în-
seamnã a transmite cãtre cei care recepteazã acea creaþie a legãturii indisolubile
dintre subiect (Euharistia), obiect (imaginea ei) ºi acþiunea artisticã ce le uneºte
(compoziþia plasticã).

Asimilându-le pe toate cele enunþate, (deoarece este definitã drept ºi lucrare
de artã care înfãþiºeazã personaje reunite printr-o „acþiune comunã”), compo-
ziþia religioasã, (alãturi de cea istorica, mitologicã, de gen etc.) poate fi reali-
zatã bidimensional (grafic, pictural, decorativ) sau tridimensional (sculptural),
pânã chiar la implicarea duratei ºi miºcãrii în operã (cinetic).

 Ion N. ªUSALÃ – Ovidiu BÃRBULESCU , Dicþionar de artã...13

 PLATON , Timeu, citat din Sec XX nr. 11-12 (1973) 129.14
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Materialele ºi mijloacele de lucru folosite determinã înscrierea compoziþiilor
în una sau alta din secþiunile artelor vizuale (graficã, picturã, sculpturã, arte de-
corative, arte cinetice). Cele din registrul plastic cuprinzând realizãri artistice
de la miniatural pânã la monumental ºi au diferenþiate modalitãþile de reprezen-
tare a temei Euharistiei în funcþie de dogma cãreia i se subscriu.

De fapt, permanent, unitare în esenþã ºi diversificate în aspect, liturghiile
creºtine ne exprimã aceeaºi Tainã a Euharistiei prin specificurile proprii cul-
tului ortodox ºi cultului catolic.

În aceeaºi mãsurã, imaginile iconografice, fiind iniþial generate de o unicã
sursã de inspiraþie, Biblia, îºi variazã doar ulterior ºi formal aspectul prin carac-
teristici plastice, diversificate imagistic.

Pentru exprimarea Euharistiei acestea rãmân în structura lor constitutivã în
relaþie cu semnificaþia Cinei de Tainã, momentul ce va crea o rãscruce în exis-
tenþa fizicã, de om, a Mântuitorului, faþã de cea a Apostolilor, dar ºi va perma-
nentiza a sa fiinþare în oricine se va împãrtãºi cu Sfintele Daruri, pâinea ºi
vinul, transformate în cadrul Liturghiei în Trupul ºi Sângele Mântuitorului prin
invocarea dumnezeirii.

„Pentru a transmite mesajul încredinþat ei de Cristos, Biserica are nevoie de
artã. În realitate, ea trebuie sã facã perceptibilã, ba chiar ºi mai mult, fascinantã
pe cât posibil, lumea spiritului, a invizibilului, a lui Dumnezeu” .15

„Manifestãri ale simþului credinþei la creºtini ºi ale nuanþelor teologiei ºi ca-
tehezei în diferite epoci din Istoria Bisericii” , operele de artã religioasã apar16

mai puþin dependente de anumite canoane de reprezentare în spaþiul catolic faþã
de cel ortodox. Aici, permanenþa unor anume structurãri iconografice, asigurã
atât continuitatea modelelor iniþiale cât ºi o cãutare interiorizatã spre aprofun-
darea spiritualizãrii imaginii. Icoana se deschide înãuntru, nu înafarã, nu ne
restituie realitatea, ci o sublimeazã; devenind inversã, perspectiva aduce în ca-
drul imaginii asocieri de unghiuri de vedere diferite; ca ºi anonimul iconar, cel
care se roagã ºi priveºte, este atras de un spaþiu intangibil fizic, pornind de la
„icoana nefãcutã de mânã”. În viziunea expusã prin imagine, credinciosul orto-
dox pãºeºte cu sufletul, datoritã credinþei sale în bucuria ºi lumina emanate, cu
sfinþenie.

 IOAN PAUL II, Scrisoare cãtre artiºti, Presa Bunã, Iaºi 1999, 12, citat de Antonio PERERA,15

„Euharistia în arta creºtinã”, în Euharistia în viaþa Bisericii, ed. Wilhelm DANCÃ, ARCB,

Bucureºti 2000, 149.

 IOAN PAUL II, Scrisoare cãtre artiºti.16
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Este chemarea cãtre transcendenþã. Este ºi diversitate în unitate, cãci icoa-
nele ºi alte valori de cult au totuºi amprenta contextului ºi autorilor care le-au
realizat.

Arta religioasã de sorginte catolicã, mai apropiatã de exprimãrile naturii
umane, dezvoltã un registru mai extins de reprezentãri vizuale; ele se situeazã
în relaþie directã cu posibilitãþile noastre de a percepe ºi a reda racordurile la
schimbãrile ce se produc în sens cultural-artistic. În tablourile religioase, per-
spectiva, preponderent conicã, urmãreºte sã simuleze realitatea, artiºtii repre-
zentând sfinþenia spre care tindem prin iluzia creatã de cele ce par cã pot fi
atinse. Fiecare aflã în sine ºi în credinþa ce îl înalþã, expresia proprie pentru
aceleaºi subiecte creºtine. Totuºi unitatea polarizeazã diversitatea, cãci oricâte
maniere de abordare ar exista ºi oricâte înþelesuri s-ar desfãºura, matricea ce le
determinã este aceeaºi.

A ierarhiza valoric direcþiile de reprezentare iconograficã, înclinând balanþa
fie într-o parte, fie în alta, ar presupune sã ignorãm istoria sau sã tindem cãtre
uniformizare ori absorbþie ºi sã susþinem cu fervoare, fiecare din unghiul sãu
de vedere, cã adevãrul vizual aparþine doar de perimetrul propriu.

A avea receptivitate cât mai multã faþã de tot ceea ce truda omeneascã susþi-
nutã de credinþã a realizat valoros în decursul timpurilor, a încerca sã înþelegem
ºi de pe alte poziþii decât cele stricte ale unei anumite individualizãri sau do-
meniu de activitate, sunt atitudini ce pot aduce de la sine un real folos tuturor,
iar ucenicului pictor, un cumul de cunoºtinþe pentru o bazã bine structuratã, fa-
vorizatã de experienþe plastice multiple care oferã în continuare învãþãminte
utile tuturor celor doritori de cunoaºtere.

În acest sens vom alãtura într-o succintã înºiruire informativã doar câteva
exemplificãri privind iconografia specificã Euharistiei, vizualizatã în cadrul
expunerii prin 132 de imagini grupate pe trei secþiuni: reprezentãri din epoca
paleocreºtinã pânã în contemporaneitate (înainte de schisma Bisericii ºi apoi
dintre cele aparþinând cultului catolic), reprezentãri din spaþiul ortodox extraro-
mânesc, (arta bizantinã ºi ecourile ei în timp), ºi realizãri artistice plastice
ortodoxe ºi catolice reprezentând Euharistia pe teritoriul þãrii noastre.

Referitor la reprezentãrile ortodoxe, conform „Erminiei picturii bizantine”
a lui Dionisie din Furna, aflãm cã se prevãd pentru Cina cea de Tainã, urmã-
toarele indicaþii: 

Casã ºi [într-însa] masã cu pâini pe ea, ºi blide cu bucate ºi o canã cu vin ºi
un pahar lângã ea. ªi Hristos, împreunã cu [cei doisprezece] apostoli, ºezând
la masã. ªi înspre partea stângã, la pieptul Lui, fiind culcat Ioan, iar înspre
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partea cea dreaptã, Iuda (fãrã nimb) întinzându-i mâna la blid ºi uitându-se
cãtre Hristos.

Prevãzute la ciclul Patimilor aceste lapidare fraze nu presupun detalii con-
form cãrora s-ar induce o eventualã îngrãdire privind felul reprezentãrii plas-
tice. Prin tradiþie însã, modelele devenind scenele din perioadele de glorie ale
artei bizantine, s-au copiat respectivele exemple, deoarece canoanele Bisericii
Ortodoxe indicau menþinerea lor.

În Dicþionarul Noului Testament, pr. dr. Ioan Mircea menþioneazã cã „Cina
cea de Tainã” sau „Cina Domnului” este ultima masã sau cina luatã de Iisus
Mântuitorul cu ucenicii Lui, înainte de Paºtile Iudeilor ºi înainte de a fi vândut,
prins ºi rãstignit”. La aceastã cinã (diferitã de celelalte nouã enunþate în Biblie),
„Satana a pus în gând lui Iuda sã-ºi vândã învãþãtorul” (In 13,2-4).

Privitor acum la reprezentãrile vizuale, ca temã de observaþie putem alege
felul ºi poziþiile în care apare Iuda în iconografia ortodoxã ºi în cea catolicã.

În Dicþionarul de teologie ortodoxã, pr. prof. dr. Ion Bria remarcã faptul cã
„Euharistia reactualizeazã jertfa unicã a Noului Legãmânt, adusã odatã pentru
totdeauna de Marele Arhiereu Iisus Hristos, care nu a cruþat viaþa Sa, ci S-a dat
preþ de rãscumpãrare pentru noi” (Evr 8,6; 9,24-25; Col 1,4), „ca un miel nevi-
novat spre junghiere S-a dus”, „jertfa Sa are nu numai un aspect restaurator, de
rãscumpãrare, ci reprezintã trecerea de la moarte la viaþã, «de la nefiinþã la
fiinþã» (sfântul Ioan Hrisostom). De altfel, Euharistia nu se celebreazã în ziua
instituirii ei (Sfânta ºi Marea Joi), înainte de rãstignire, ci în ziua Învierii ca
retrãire a Paºtelui Noului Testament”. Toate acestea explicã nedramatismul
tratãrii plastice a Cinei de Tainã, reprezentãrile ei nefiind realizate cu contraste
tensionante ºi dinamicã evidentã a compoziþiei. Aspectele Cinei de Tainã chea-
mã mai degrabã cãtre introspecþie, cãtre meditaþie, închizând compoziþia spre
exterior ºi conducând atenþia cãtre Iisus Hristos ce devine astfel centrul compo-
ziþional, indiferent de localizarea sa în cadrul lucrãrii. Astfel, sunt de asemenea
de observat realizãrile ortodoxe ºi catolice ale Cinei de Tainã, pentru cã pozi-
þionarea ºi tratarea plasticã a Mântuitorului oferã un context larg consideraþiilor
stilistice.

În acest sens, în Iconografia artei bizantine ºi a picturii feudale româneºti,
regretatul ºi reputatul istoric de artã ºi om de culturã I.D. ªtefãnescu, aratã cã
izvorul reprezentãrilor Euharistiei „e în evanghelia lui Matei” (26,20-20).

Evanghelistul Marcu povesteºte rezumat lucrurile în capitolul 24 (17-26).
Luca dezvoltã povestirea în capitolul 22 (7-25). Ioan descrie spãlarea picioa-
relor înaintea Cinei, ºi stãruie asupra denunþãrii trãdãrii lui Iuda de cãtre Iisus.
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Din evanghelia lui Matei s-a inspirat pictorul din Sant’Apollinare Nuovo
(Ravenna, sec. al VI-lea). Masa în formã de potcoavã, este încadratã pe laturi,
în faþã ºi pe primul plan, de o balustradã scundã (cancel) sculptatã, se pare, în
marmorã. E acoperitã de o pânzã brodatã ºi poartã un vas cu doi peºti. Hristos,
cu capul încins de nimbul cruciger ºi înveºmântat în mantie anticã se vede
aºezat în stânga mesei, la locul de cinste „in cornu dextro”.

Apostolii, rânduiþi îndãrãtul lui Cristos ºi de cealaltã parte a mesei, stau pe
jumãtate culcaþi, ca ºi Cristos, potrivit modei antice. Cristos vorbeºte; gestul lui
subliniazã înþelesul cuvintelor prin care denunþã trãdarea lui Iuda; pictat „in
cornu sinistro” acesta îºi ascunde faþã. Apostolii uimiþi s-au tulburat adânc,
privesc spre Cristos sau spre Iuda. Din secolul al IX-lea pânã în secolul al XV-
lea, în rãsãritul ºi apusul Europei, masa e pictatã rotundã. Cristos þine în mânã
o pâiniþã rotundã ºi uneori un potir. Bizantinii îl aratã pe trãdãtor, potrivit rela-
tãrii Evangheliei, cu mâna în farfurie; în Rãsãrit, acesta vorbeºte. În sec. al
XIV-lea ºi al XV-lea ne întâmpinã inovaþiile. Apostolii sunt în jurul mesei, iar
Cristos e în mijlocul apostolilor”.

În Învierea ºi Icoana, Michel Quenot aminteºte de „legãtura indisolubilã
între Cinã ºi Euharistie. Hristos, care apoi S-a înãlþat la cer ºi ºade de-a dreapta
Tatãlui este acelaºi cu cel ce astãzi îºi dã trupul Sãu ca hranã. Aceastã unitate
iese în evidenþã în iconografia care, în armonie cu textele liturgice, se dezvoltã
începând cu sec. al VI-lea pentru a-ºi atinge deplina maturitate dupã criza ico-
noclastã, în perioada dintre sec. al IX-lea ºi al XI-lea”. Pe perete, de multe ori,
compoziþia Cinei de Tainã se adapteazã arhitectonicii existente; conform inclu-
derii în programul iconografic, scena apare astfel încadratã în dreptunghiuri ºi
semicercuri sau chiar în sferturi de cerc. Într-un asemenea ultim format se
structureazã ºi întreg subiectul compoziþiei Euharistiei realizat în tehnica fres-
cei pe la 1106 în Biserica Maica Domnului din Asinos, Cipru.

ªi-aici Iisus Hristos este plasat în stânga, în zona cea mai extinsã pe înãl-
þime; cu dreapta, Mântuitorul binecuvânteazã iar în mâna stângã þine un ro-
tulus. Pe masa semicircularã, precum un ochi imens deschis spre cer, se aflã un
peºte enorm într-un vas supraînãlþat (cu picior), douã pocale mici de o parte ºi
de alta ºi treisprezece pâiniºoare pentru toþi cei dimprejurul mesei. Iuda e cu
mâna întinsã peste masã, iar apostolii formeazã cu busturile lor un ºir semi-
circular ca parte dintr-un inel, ce porneºte dinspre nimbul Mântuitorului ºi se
întoarce tot spre El, prin cei doi apostoli figuraþi în poziþie ºezândã, la baza
mesei, în dreapta.

E de remarcat ºi frontalitatea feþelor tuturor, cu excepþia celei a lui Iuda, care
apare din profil, fapt ce denotã neprimirea sfinþeniei de cãtre acesta.
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Alteori, într-o icoanã din sec. XV-XVI, provenitã de la Catedrala Sfânta
Sofia din Novgorod, scena Cinei de Tainã este doar un sfert dintr-un întreg an-
samblu compoziþional care reuneºte în acelaºi cadru Spãlarea picioarelor apos-
tolilor, Rugãciunea din grãdina Ghetsemani ºi Prinderea lui Iisus de cãtre os-
taºi. Înscrisurile ample, evidente, echilibreazã cromatic circuitul roºului în
întreaga suprafaþã a icoanei, realizatã atât prin contraste valorice (deschisuri ºi
închisuri) ºi cromatice (nuanþe reci ºi calde) cât ºi prin cele care pun în evidenþã
formele faþã de fond, opunând suprafeþele vibrate grafic - decorativ celor cal-
me, unghiularitãþilor, curbelor, ca ºi poziþii ºi atitudini ale persoanelor sfinte re-
prezentate.

Înscrisã în secþiunea superioarã ºi din dreapta a icoanei, Cina cea de Tainã,
îl prezintã pe Mântuitor cum închide dinspre dreapta cadrul scenei, fiind ori-
entat dintr-o poziþie ºezândã, dar extinsã frontal, cãtre masa albã, în formã de
elipsã.

Pe ea se aflã douã cupe mari, diferenþiate ca formã. Cupa pe rotunduri are
bucãþile de pâine spre care se apleacã Iuda. Cupei de formã hexagonalã i-ar co-
respunde vinul. Apostolii, stând apropiaþi, înconjoarã de jur împrejur masa, cei
din plan apropiat discutând doi câte doi. Apostolii din plan secund pãstreazã
aceleaºi proporþii, nu sunt micºoraþi conform unei reale perceperi ce se repre-
zintã de obicei prin perspectiva conicã. Ca ºi în alte icoane ale ortodoxiei întâl-
nim aici perspectiva inversã, atât în cazul obiectelor (care se reduc în plan apro-
piat ºi se mãresc în adâncime) cât ºi al fundalului arhitectonic.

În partea superioarã a scenei, înscrisul, ca o punte între construcþii diferite,
preia parcã din ornamentica motivului decorativ aflat la marginea mesei. Având
doar aceste douã exemple, o frescã ºi o icoanã în care Iisus apare cu acelaºi
nimb cruciger la o distanþã de trei - patru secole, se poate observa deja cã repre-
zentãrile canonice ale ortodoxiei nu sunt nici pe departe închistate în aspecte
imuabile, loc de creativitate artisticã existând chiar ºi atunci când anumite sche-
me se cer respectate.

Nu ne-am propus de fapt o detaliere a modalitãþilor prin care compoziþiile
se structureazã într-un fel sau altul, ci doar o privire de ansamblu asupra dife-
renþierii aspectelor pe care acestea le dobândesc deºi respectã o sursã identicã.
Cina cea de Tainã apare în ortodoxie figuratã ºi în tehnici diverse de tratare
plasticã, de la miniaturi ºi ilustraþii pe hârtie sau broderii pe textile liturgice, la
icoane pe lemn ºi sticlã, reliefuri în piatrã, marmorã, fildeº, lemn etc. ºi repre-
zentãri murale în mozaic, frescã sau tempera.

ªi în spaþiul occidental, catolic, tehnicile sunt diversificate, adãugându-se
desenelor ºi tablourilor religioase nota distinctã a vitraliilor ºi sculpturilor în
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relief înalt sau ronde-bosse. Astfel, stilurile clasice ale istoriei artei din mediul
european sunt fructificate rând pe rând pentru a fi prezentat (cu mijloacele fie-
cãrui timp, deci cu atributele contemporaneitãþii istorice) un moment devenit,
pentru credincios, peren prin semnificaþie.

Indiferent cã Cina cea de Tainã este o realizare artisticã plasticã ortodoxã
sau catolicã, imaginea ºi compoziþia ei sunt precum pâinea ºi vinul în Euha-
ristie, reînviind de fiecare datã în sufletele credincioºilor ce privesc (când sunt
primite cu inima largã ºi bucuria împãrtãºirii cu ele).

A admite ca valabil doar un specific sau altul de reprezentare, ar apãrea ca
ºi cum în arta religioasã am cãuta sã structurãm ierarhii valorice nu dupã gradul
de realizare plasticã, ci dupã natura ºi felul de exprimare al credinþelor.

Datoritã faptului cã, indiferent de religie, imaginile de reprezentare apeleazã
la aceleaºi elemente de limbaj plastic, din punctul de vedere al compunerii
acestora se urmãreºte rezolvarea artisticã plasticã în conformitate cu sursa idea-
ticã declanºatoare ºi nu doar atuurile teoretice diferenþiate dogmatic.

În Descoperirea picturii (Arta de a înþelege), vol. II, René Berger observã
cã „Cina cea de Tainã” (lucratã pe la mijlocul sec. al XV-lea pentru Biserica
Saint Pierre din Louvain, de Thierry Bouts), 

propune exemplul unui tablou centrat pe un „triunghi de sprijin”. Axa me-
dianã trece exact prin cãrare, nas, gât ºi degetul cel mare al lui Hristos, pentru
a traversa prin (h)ostia pe care o þine în mâna stângã. De o parte ºi de cealaltã
se echilibreazã cele douã jumãtãþi ale triunghiului la care unul din vârfuri este
capul lui Iisus, capul celor doi apostoli în primul plan formând celelalte douã.
Acest triunghi este la rândul sãu înfãºurat de un al doilea, mai mare, a cãror
douã pãrþi se întind pe al doilea rând; masa figureazã un al treilea, interme-
diar, cãruia îi corespunde, în sens invers, cel al tavanului.
Aceastã dispunere are ca prim efect sã stabileascã „puncte de tensiune privi-
legiate”. În triunghiul centrat al Cinei, atenþia noastrã se îndreaptã dintr-o
datã înspre cele trei vârfuri care formeazã capul lui Iisus ºi cele ale aposto-
lilor. Cât despre acest triunghi, el determinã chiar prin poziþia sa, o ierarhie
care nu þine de demnitatea respectivã a personajelor, ci þine de „locul geo-
metric” pe care îl ocupã.
Când triunghiul este dispus astfel, este uºor de constatat cã în vârful A, unde
ne îndreptãm spontan ºi în raport cu el, noi neglijãm relativ celelalte douã,
fãrã îndoialã din cauza simetriei lor. Or, acest traseu nu existã în mod efectiv
în operã; cel mult putem spune cã figura sa ne este sugeratã, imaginaþia noas-
trã este aceea care o construieºte. Totuºi, sã ne ferim a crede cã este cu totul
imaginarã, în sensul arbitrar, pentru cã, plecând de la indicaþiile dorite de
artist, noi suntem determinaþi sã îl construim. Ca dovadã, nu este posibil sã-i
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substituim o circumferinþã, un oval sau o altã figurã. Deci „formele prin
viaþã”. Nici obiecte, nici imagini de obiecte, formele datoresc existenþa lor
condiþiilor plastice create de artist ºi pe care spectatorul le realizeazã în con-
tul sãu luând cunoºtinþã de operã.

Analize de genul acesta se pot desfãºura (ºi detalia) la orice reprezentare a
Cinei de Tainã, indiferent de provenienþa ei. De exemplu, pentru structura con-
structiv - compoziþionalã a lucrãrii lui Leonardo da Vinci, (realizare muralã cu
vicisitudini tehnice, îndelung restauratã), reputaþi specialiºti au prezentat mul-
tiple consideraþii pe marginea schemelor geometrice ce se pot deduce ºi vizua-
liza. Ar fi necesarã o expunere aparte pentru a apãrea evident faptul cã pictura
nu este nici pe departe rezultatul doar al notaþiilor spontane, intuitive, ci presu-
pune de atâtea ori ºi elaborãri îndelungate, tatonate metodic, spre cãutãri ale
exprimãrii perfecþiunii, (din jurul nostru ºi din noi), prin mijloace plastice
tradiþionale sau novatoare, tehnic ºi stilistic (ex. Arta ortodoxiei ºi catolicis-
mului etc.).

Astfel, chiar fãrã a considera tema Cinei de Tainã de pe poziþii direct geo-
metrizante, I. D. ªtefãnescu (în opera citatã) ne aminteºte cã monumentele de
la Athos ne aratã compoziþii ºi interpretãri diferite. La Protaton, masa e în
formã de potcoavã; apostolii sunt aºezaþi de cealaltã parte a ei, lãsând liberã
faþa. Cristos e în mijlocul lor, cu faþa spre privitor; ridicã mâna ºi denunþã pe
trãdãtor; Ioan e în stânga lui; Iuda întinde mâna spre farfurie. 

La Chilandari, scena e în absida principalã; masa e rotundã, deºi pare ovalã,
ºi aminteºte sigma (numele literei greceºti S); Cristos la mijloc, ºi în picioare,
þine un rotulus înfãºurat (cu mâna stângã) ºi ridicã mâna dreaptã. Iuda întinde
mâna în farfurie. Compoziþia din Mãnãstirea Vatopedi cuprinde o masã ro-
tundã; apostolii sunt aºezaþi jur împrejurul ei, iar Cristos, în stânga, e întors
spre privitor. În catoliconul Lavrei, cina pictatã pe bolta braþului de apus al
crucii, în naos, reproduce modelul din Chilandari. Mâna dreaptã a lui Cristos
se sprijinã însã pe spatele lui Ioan.

În Bulgaria, Cina e în naos, printre praznice. La Boiana, îndãrãtul mesei
semicirculare, Cristos stã în stânga; Ioan se sprijinã pe el; Petru e zugrãvit în
colþul din stânga; Iuda, în mijlocul apostolilor, întinde braþul ºi se lãþeºte pe
masã silindu-se sã atingã vasul cu mâncare.

La Zemen, Cina e legatã de Euharistie ºi se vede pe peretele de miazãzi al
absidei principale. La Berende, Kolotino, Bobosevo ºi Poganovo, e alãturi de
spãlarea picioarelor (în naos), în registrul patimilor.
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În Biserica domneascã Sfântul Nicolae din Argeº, „Cina cea de Tainã” este
înlocuitã pe peretele absidei principale de „Cina de la Emaus”.

În majoritatea monumentelor din Þara Româneascã, la Cozia, Snagov, para-
clisul bolniþei de la Cozia, Govora, Hurezu etc., este zugrãvitã în zona pati-
milor pe un perete al naosului. Câteodatã nu se vede deloc.

În Moldova, în sec. al XV-lea ºi în prima jumãtate a celui urmãtor, la sfântul
Nicolae din Dorohoi, Bãlineºti, Dobrovãþ, Popãuþi, Humor, Moldoviþa, masa
e în formã de sigma ºi apostolii rânduiþi de cealaltã parte a ei, lãsând faþa liberã.

Cristos pictat „in cornu dextero”, e în picioare sau stã jos. În Bisericile
Voroneþ, Sfântul Dumitru din Suceava ºi Suceviþa, masa e rotundã. Iconografia
„Cinei celei de Tainã” este de ordin „istoric” sau liturgic. În cel dintâi caz,
scena apare în naos, printre praznice sau în zona patimilor. Pictorul urmeazã
povestirea lui Matei. În cel de-al doilea, tema este zugrãvitã în absida princi-
palã. Artiºtii pun în evidenþã Euharistia luând drept temei cuvintele pronunþate
de Hristos. Acestea au trecut în canonul liturgic. Cu acest titlu „Cina cea de
Tainã” orneazã emiciclul, alãturi de portretul Mariei „Sfânta masã a pâinii celei
Cereºti”. Forma mesei, sigma (potcoavã), rotundã sau rectangularã, fiindcã o
întâlnim înfãþiºatã ºi în acest fel în Orient, Occident ºi câteva monumente târzii
din Þãrile Române, obligã pe artiºti sã schimbe ºi ordinea comesenilor. În anti-
chitate, locurile de onoare la masa în formã de „sigma” erau la capete, „in
cornu dextero”, întâiul; „in cornu sinistro”, al doilea. Cristos, aºezat la origine
„in cornu dextero” este pictat mai târziu în mijlocul apostolilor, ca faþa spre
privitor. Locul al doilea, „in cornu sinistro” a fost dat la început lui Petru, apoi
lui Toma sau Ioan. Acesta din urmã aºezat mai totdeauna, începând din secolul
al IX-lea sau al XII-lea, lângã Cristos, îºi culcã uneori capul pe pieptul lui.

Este interesant sã amintim cã pictorii cretani, moºtenitori ai tradiþiei con-
stantinopolitane, n-au admis aceastã atitudine. Gest intim ºi familiar (Ioan spri-
jinindu-se pe pieptul lui Cristos) a fost evitat cu grijã ºi de pictorii sârbi din sec.
al XIV-lea. În Þãrile Române, tradiþia cretanã ºi sârbeascã a fost urmatã în
multe monumente. Întâlnim însã ºi excepþii ºi cunoaºtem exemple în care Ioan
doarme. Apar în artele somptuoase, la sfârºitul sec. al XVI-lea ºi în primii ani
ai celui urmãtor. Cristos þinând în mâini o pâine rotundã ºi uneori potirul, atestã
intenþia de a stãrui asupra Euharistiei. Aceastã idee, de origine orientalã ºi cu-
rentã în Apus (începând din sec. al IX-lea), este în legãturã cu problema litur-
gicã a Euharistiei. În lumea ortodoxã a Rãsãritului pâinea ºi vinul devin „trupul
ºi sângele Domnului” în urma rugãciunilor canonului ºi chemãrii Sfântului
Duh, care se pogoarã asupra lor (epicleza). Biserica latinã socoteºte cuvintele
pronunþate de Cristos la Cina cea de Tainã drept temei si pricinã a „prefacerii
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pâinii ºi vinului”. Înrâuriri apusene venite direct prin meºteri lombarzi ºi
germani din Transilvania sau, indirect, prin mijlocirea muntelui Athos, au
introdus doctrina latinã în ilustraþiile picturale din câteva monumente româneºti
(din Moldova în special).

În arta religioasã întâlnim diverse situaþii de transgresiune a mijloacelor
plastice ºi influenþelor stilistice de coabitare a lor pe aceleaºi teritorii de inter-
pãtrundere ºi adaptare la cerinþele estetice ale unor perioade, ca ºi de menþinere
fermã a unor subiecte ºi canoane de vizualizare. Ultima specificare, caracteris-
ticã îndeosebi ortodoxiei poate fi consideratã doar pe jumãtate îndeplinitã (res-
pectarea temei sau subiectului religios), atunci când (precum cazul icoanelor
pe sticlã din Transilvania sec. XVIII-XIX), din diverse motive, întemeiate înde-
osebi pe situaþia istoricã, se observã derogãri de la respectarea canoanelor de
reprezentare imagisticã. În acest caz putem reaminti de icoanele pe sticlã din
Transilvania sec. XVIII-XIX care, cumulând spontaneitatea tratãrii plastice cu
expresivitatea indusã de trãirea religioasã, chiar dacã par de o facturã naivã,
devanseazã cu destul timp înainte, aspecte ce vor deveni specifice unor repre-
zentanþi ºi curente de avangardã ale sec. al XX-lea (ex. Matisse, fovismul, ex-
presionismul).

Mai trebuie sã specificãm cã, indiferent de suport si localizare, atât icono-
grafia ortodoxã cât ºi cea catolicã prezintã adaptãri la dimensiunile ºi formele
cadrelor (suprafeþelor) care includ tema Euharistiei. Vizualizatã miniatural,
mediu sau monumental, scena Cinei de Tainã îºi pãstreazã în mare parte acele
structurãri determinate de coordonate ideatice similare, variind doar formal
unele detalii de ordin plastic, în funcþie de mãrimea ºi natura suprafeþei pe care
apare. Apoi, aspectele de stil sunt în conformitate cu timpul ºi localizarea geo-
graficã, ºcolile de picturã ºi maeºtrii care, concomitent menþin tradiþia ºi îm-
bogãþesc creativ reprezentãrile prin imagini ale Euharistiei. Privitor la acestea
am menþionat pe larg din scrierile reputatului istoric de artã ºi distinsului om
de culturã I. D. ªtefãnescu, ºi ca un omagiu postum faþã de truda sa îndelungatã
ºi profundã de a analiza, compara ºi prezenta aspectele artei religioase de pe tot
cuprinsul Europei. Prin anii ’80, la o vârstã destul de înaintatã (cam 9 decenii),
a revenit în þarã. La Iaºi, în organizãri ad-hoc, cu evidenta sa erudiþie ºi dãruire
spiritualã, omul planetei Pãmânt, I. D. ªtefãnescu, a mai reuºit sã încânte de
câteva ori, pe cei ce l-au audiat, cu o prea scurtã serie de conferinþe raportate
la civilizaþie ºi culturã în Europa, la valorile noastre, la credinþa creºtinã, la
exemplul universalitãþii operelor de artã alimentate de acumulãrile strãbune.
Chiar fãrã suportul imaginilor, cuvintele sale deveneau adevãrate fresce cine-
tice în ochii interiori sau ochii minþii asistenþei. Darul ilustrului român ne
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readuce în gând darul Euharistiei ºi faptul cã valoarea bunurilor culturale se
transmite de la generaþie la generaþie numai dacã existã credinþa în continuarea
împãrtãºirii cu ele. Asemenea act are însã nevoie nu numai de o conservare ºi
restaurare a suprastructurii ideatice, ci ºi a infrastructurii, a materiei, „vehi-
culul” de includere ºi transport al spiritualitãþii, prin artã.
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Résumé

L’exposition „Essai sur la composition de l’image de l’Eucharistie”, par
lectrice Dominte G. Merisor, a pour finalité, en base de la rélévation des
aspects visuale du „Dernier dîner”, un discret plaidoyer pour une approche
artistique des oeuvres d’aspect religieux.
A partir d’une bibliographie de spécialité, par la definition et l’association
des motivations „Eucharistie”, „image”, „composition” on observe les si-
tuations de coexistence et détermination réciproque de l’infrastructure
physique, matérielle et de la suprastructure idéatique et sensible des réali-
sations artistiques orthodoxes et catholiques. En ce qui concerne la représen-
tation du thème du „Dernier dîner”, conformément aux appréciations de
remarquables théoriciens et historiens de l’art, on expose des considérations
d’ordre stylistique-composition en réalisant de la sorte un périple succint des
caractéristiques plastiques qui approchent ou différencient les images de
l’Euchariste. La présentation théorique est complétée par les 132 exemplifi-
cations visuelles, adnotées d’explications et groupées en 3 sections: de
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l’époque paléochrétienne jusqu’à l’époque contemporaine (à l’accent sur les
représentations initiales et antérieures au Schisme de l’Église, puis sur celles
souscrivant au catholicisme), des représentations de l’orthordoxie dans l’es-
pace extraroumain (l’art byzantin à échos multiples dans le temps et l’es-
pace) et des images de l’Eucharistie chez les Roumains (miniatures, icônes
sur bois et verre, peinture murale).
L’aire d’extension des solutions techniques détaillent simultanément les
échelles de visualisation (du miniatural, à travers les dimensions moyennes,
au monumental) du „Dernier Dîner” et d’autres scènes à caractère eucharis-
tique (images sur support en papier, bois, verre, matériaux textiles, pierre,
murs etc.).
En tant que permanence unitaire dans la diversité des représentations, les
éléments de language plastique, tels les letters se structurant en mots, font,
en fait, visible la possibilité d’observer les correspondances plastiques bien
que les aspects visuels de l’ensemble du „Dernier Dîner” apparaissent
formallement différenciés dans l’Orthodoxisme et dans la Catholicisme.
La perspective renversée et celle conique n’en sont que deux exemples qui,
théologiquement et plastiquement, particularisent d’une manière tout à fait
évidente l’art religieux oriental et occidental européen. Par la suite, les
structurations constructivo-compositionnelles, comprenant le large registre
de l’image entière, apparaissent dans des situations ressemblantes, influentes
et transferrantes mais aussi différentes du point de vue conceptuel.
Toute la présentation, y compris une détaillée description compositionnelle
des travaux de référence de l’espace orthodoxe tout comme de celui catho-
lique, se constitue, en fait, dans une argumentation en faveur de la percep-
tion et de la considération de la valeur du message plastique qui exprime
visuellement le message théologal; cette présentation est en même temps un
plaidoyer pour qu’on s’assume le maintien, la conservation et la restauration
dans le secteur du patrimoine, de toutes ces réalisations artistiques, quelle
que ce soit la confession qui les a créées, afin d’offrir aux générations à
venir, l’exemple des racines dans l’absence duquel, celles-ci ne bénéfi-
cieraient plus d’un devenir valoriquement orienté (l’exposition video „No-
tions generales de la conservation des icones” par restaurateur Onica
Stelian).
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La începuturile creºtinismului, în comunitatea apostolicã (cf. Fap 2,42), ce-
lebrarea euharisticã este un element fundamental al vieþii creºtinului, care ma-
nifestã în acelaºi timp fidelitatea faþã de învãþãtura lui Cristos ºi unitatea
comunitãþii în caritate. De atunci încoace, cuvintele de pe urmã ale lui Isus re-
feritoare la Euharistie au o rezonanþã unicã pentru fiecare creºtin: „Faceþi
aceasta în amintirea mea” (Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25). 

1. Scurt istoric

În baza experienþei euharistice din comunitatea apostolicã ºi postapostolicã,
apologeþii creºtini ºi Pãrinþii Bisericii au aprofundat, ca rãspuns la interpretãrile
gnostice ºi maniheiste, mai multe elemente doctrinale ºi de ordin filozofic ce
vor constitui suportul reflecþiei medievale asupra Euharistiei.

Primele discuþii în legãturã cu modalitãþile de celebrare ºi semnificaþia ges-
turilor euharistice apar deja în evul mediu timpuriu, în special în cadrul vieþii
de mãnãstire; secolele XI ºi XII sunt marcate de numeroase dispute teologice
care, pe lângã dezbaterea intelectualã cu privire la supoziþiile logico-grama-
ticale ale propoziþiilor biblice, au ca obiect de dezbatere credinþa ºi practica
euharisticã. Primii protagoniºti ai unei astfel de dispute sunt Berengarius din
Tours ºi Lanfrancus; Berengarius vorbeºte doar despre prezenþa simbolicã a lui
Cristos în Euharistie; Lanfrancus insistã asupra prezenþei reale, însã termenul
substanþã folosit de el pentru a ilustra permanenþa suferinþei mântuitoare a lui
Isus Cristos în speciile euharistice are doar un sens fizic . În 1140, Petrus2

 O parte din textul acestei conferinþe a fost prezentatã în cadrul academiei tomiste din 281

ianuarie 2000, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaºi, ºi a fost publicatã în Actualitatea

creºtinã 2 (2000) 11-13.

 Pentru omul secolului XX, termenul substanþã are de cele mai multe ori doar o conotaþie2

fizicã. De aici dificultatea în a înþelege termenul transsubstanþiere, care implicã o dimensiune

metafizicã.
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Lombardus introduce Euharistia printre cele ºapte sacramente ale Bisericii, iar
în jurul anului 1180 termenul transsubstanþiere este tot mai mult folosit pentru
a indica schimbarea substanþialã a pâinii ºi a vinului de la Sfânta Liturghie, care
devin trupul ºi sângele lui Cristos prin cuvintele consacrãrii rostite de preotul
celebrant la altar. La Conciliul al IV-lea din Lateran (1215), se introduce în
mod definitiv conceptul transsubstanþiere în teologia euharisticã ºi se prescrie
ca toþi creºtinii sã primeascã cel puþin o datã pe an Sfânta Împãrtãºanie, dupã
ce s-au pregãtit cum se cuvine prin spovadã ºi pocãinþã.

Putem spune cã Euharistia, ca rit principal al vieþii creºtine, se celebreazã
în evul mediu occidental atât în mãnãstiri cât ºi în parohii. Dar elanul spiritual,
foamea de absolut, setea de transcendenþã ca trãsãturi specifice ale acestui spa-
þiu istoric ºi geografic au dat naºtere unor practici euharistice pe care Orientul
creºtin nu le cunoaºte. Astfel, pe lângã participarea propriu-zisã la Sfânta Litur-
ghie cu primirea Sfintei Împãrtãºanii, creºtinii asistau la celebrarea Euharistiei
cu intenþia de a contempla ostia în momentul consacrãrii. Normele care se dau
acum pentru a reglementa participarea la Euharistie ºi practicile de pietate eu-
haristicã subliniazã prezenþa realã a lui Cristos în speciile euharistice, atât în
timpul cât ºi în afara Liturghiei.

Totuºi, faptul cã nu e uºor de înþeles ºi de explicat cum anume rãmâne pre-
zent Cristos în ostiile consacrate stã la baza atitudinilor pro ºi contra devoþiunii
euharistice. În consecinþã, pentru unii doctrina despre prezenþa realã a lui Cris-
tos în Euharistie nu poate fi justificatã nici raþional nici teologic, iar criticile lor
depãºesc câteodatã planul strict doctrinal ºi lezeazã autoritatea instituþiilor
Bisericii: catarii, husiþii, la nivelul maselor, ºi nominaliºtii, la nivel intelectual.
Pentru alþii, promisiunea unirii cu Cristos, asumarea trupului sãu în mod fizic
prin Sfânta Împãrtãºanie este prilej de adevãratã înãlþare sufleteascã, misticã,
în special în mãnãstirile de femei, iar la nivel popular motiveazã înfiinþarea
procesiunilor euharistice: fericita Iuliana din Liège (Belgia) are o contribuþie
esenþialã la înþelegerea misticã a doctrinei euharistice ºi la instituirea sãrbãtorii
Corpus Domini care, din oraºul sãu natal, se va extinde prin hotãrârea Papei
Urban al IV-lea la întreaga Bisericã .3

Aceastã solemnitate reprezintã culmea speculaþiei teologice medievale asu-
pra Euharistiei ºi se sprijinã pe contribuþia unor importanþi teologi ai timpului:
Alexander de Halles, sfântul Albert cel Mare, sfântul Bonaventura ºi sfântul

 Cf. M. RUBINI, „Eucaristia”, în Dizionario enciclopedico del medioevo, I, ed. A. VAU-3

CHEZ, Città Nuova, Roma 1998, 678.
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Toma din Aquino. Ultimul dintre ei expune în mod sistematic doctrina Bisericii
despre Euharistie în Summa Theologiae ºi redacteazã textele liturgice de la
Sfânta Liturghie ºi de la breviar din sãrbãtoarea Corpus Domini.

2. Întruparea, Euharistia ºi Biserica

În manualele de dogmaticã catolicã, mai vechi sau mai noi, tratatul despre
sacramente este precedat de cel despre Bisericã, ale cãrei acþiuni de cult în mod
eminent sunt sacramentele. La sfântul Toma perspectiva este diferitã. Pentru
el, doctrina despre sacramente reprezintã legãtura dintre cristologie/soteriologie
ºi escatologie. Care sã fie motivul acestei sistematizãri?

Otto Herman Pesch, într-o lucrare despre teologia tomistã, susþine cã sfântul
Toma nu are absolut nici o doctrinã personalã despre Bisericã. În plus, datoritã
lipsei de gust artistic, Doctorul angelic nu ar vedea în liturgie nici un motiv de
meditaþie teologicã. De aceea doctrina despre sacramente rãmâne pentru el o
problemã de raþionamente teologice, o problemã a minþii. De fapt, pe urmele
sfântului Augustin, Aquinatul rezolvã prin teologia sacramentelor problema
prezenþei salvifice a evenimentelor mântuirii încheiate din punct de vedere isto-
ric, clarificând, aºadar, o chestiune de teologie a istoriei. De aici grija lui de a
pune în evidenþã libertatea ºi puterea exclusivã a lui Dumnezeu în mântuirea
omului, pe de o parte, iar pe de alta, întâietatea lui Cristos în toate . Aceastã ju-4

decatã a teologului german mi se pare cam severã.
Un alt teolog, de data aceasta din spaþiul cultural francez, ºi anume Marie-

Dominique Chenu, susþine cã sfântul Toma are o doctrinã despre Bisericã, dar
o dezvoltã în interiorul unei teologii despre Cristos ºi Întrupare. În aceastã per-
spectivã, Biserica este Trupul lui Cristos, însufleþit de Duhul Sfânt, atât în ce
priveºte instituþia, cât ºi în ce priveºte taina. Se poate spune cã, în raport cu
Biserica, Sfântul Duh este regimul biologic, legea interioarã, sufletul, primul
principiu ºi agent al întoarcerii spre Dumnezeu. Prin urmare, Biserica-instituþie
este forma Trupului mistic al lui Cristos; miniºtrii sãi sunt sacramentele; înain-
tarea în timp nu-i afecteazã identitatea, nici nu-i distruge tipologiile prin care
de-a lungul istoriei îºi cristalizeazã diferitele sale legi spirituale. Întruparea lui
Cristos ºi trupul social vizibil constituie de-a lungul istoriei obiect de meditaþie
pentru Bisericã, care datoritã tensiunii sale escatologice nu poate fi deturnatã
într-o teocraþie spiritualã.

 O. H. PESCH , Tommaso d’Aquino. Limiti e grandezza della teologia medievale. Una4

introduzione, Queriniana, Brescia 1994, 367-387.
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De asemenea, Chenu subliniazã faptul cã echilibrul original al acestei sin-
teze, construitã pe (re)întoarcerea spre Dumnezeu, prin ºi în realitatea istoricã
a Întrupãrii, nu va fi luat în seamã nici de teologii Reformei, nici de cei ai Con-
trareformei. Lucrul acesta este destul de ciudat, fiindcã tocmai aceºti maeºtri,
la intrarea în timpurile moderne, au definit Biserica, natura sa cristologicã, regi-
mul sãu spiritual, interioritatea sa teologalã, constituþia sa ierarhicã ºi infailibila
sa mãrturie. Chiar dacã nu a fost luat în seamã de teologii amintiþi mai sus,
sfântul Toma rãmâne actual pentru totdeauna prin aceastã intuiþie extraor-
dinarã: de-a lungul istoriei, Biserica Întrupãrii este realitatea ºi regula Bisericii
Duhului .5

Aºadar, Doctorul angelic considerã istoria ca o concretizare a mântuirii pe
care Dumnezeu o dãruieºte omului. Prin intermediul unor simboluri sau semne,
repetate ºi trãite prin credinþã, omul se sfinþeºte. Dar nu toate semnele sunt sa-
cramente, ci numai acelea care îºi aflã sensul lor în Cristos. Astfel, sacramen-
tele depãºesc distanþa istoricã dintre credincioºii care trãiesc acum ºi evenimen-
tul Cristos care fundamenteazã credinþa lor, deschizând în acelaºi timp arcul
plin de tensiune al comuniunii prezente dintre Dumnezeu ºi om, ºi desãvârºirea
acestuia în viaþa veºnicã .6

Cu ajutorul doctrinei augustiniene despre istorie ºi semnele sacre, sfântul
Toma explicã toate sacramentele, pe care le analizeazã în mai multe locuri din
opera sa , dar în mod sistematic în Tertia Pars din Summa Theologiae, mai7

exact la sfârºitul acestei lucrãri monumentale, imediat dupã tratatul De Verbo
incarnato. Locul acesta nu este întâmplãtor, cãci, în mintea Doctorului angelic,
sacramentele sunt o prelungire a Întrupãrii, o revãrsare a harului divin asupra
omului, oriunde s-ar afla el în timp ºi spaþiu.

Întruparea este modul în care s-a înfãptuit unirea dintre Fiul lui Dumnezeu
ºi umanitatea noastrã: Cuvântul s-a fãcut trup (om) – Verbum caro factum est
(In 1,14). Lucrarea dumnezeiascã a Întrupãrii are mai multe sensuri. Mai întâi,
Întruparea înseamnã lucrarea Sfintei Treimi care formeazã în sânul Sfintei
Fecioare Maria o naturã umanã determinatã ºi o uneºte cu Persoana Cuvântului,
fãcând-o sã subziste în ea. Apoi, Întruparea înseamnã sfârºitul lucrãrii divine,

 Cf. M. D. CHENU , Toma d’Aquino ºi teologia, Univers enciclopedic, Bucureºti 1998, 77-5

81.

 O. H. PESCH , Tommaso d’Aquino..., 384.6

 TOM A DE AQUINO , IV Sententiarum , d. 1, q. 1; d. 2, q. 1; d. 4, q. 1; d. 5, qq. 1-2; Summa7

contra Gentiles, IV, cap. 56-58; De Veritate, q. 27, a. 4 ºi 7; Quodlibetales, XII, cap. 10.
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adicã unirea tainicã a naturii divine cu natura umanã în Persoana Cuvântului,
care are ca rezultat Cuvântul întrupat, Isus Cristos .8

În centrul reflecþiilor tomiste despre taina Întrupãrii – miraculum omnium
miraculorum  – se aflã dogma Conciliului din Calcedon (451), care afirmã9

identitatea celor douã naturi, umanã ºi divinã, ce nu se schimbã, nu se con-
fundã, nu se separã, în unitatea Persoanei divine a Cuvântului. De asemenea,
pentru înþelegerea tainei Întrupãrii, o importanþã deosebitã o are conceptul de
persoanã, pe care sfântul Toma îl explicã în lumina filozofiei fiinþei: persoana
este o fiinþã inteligentã, înzestratã cu un act propriu de a fi . Dar, Cuvântul este10

persoanã (a doua persoanã a Sfintei Treimi) pentru cã are un act propriu de a
fi, ºi se întrupeazã când natura umanã zãmislitã de Sfânta Fecioarã se împãrtã-
ºeºte de acest act propriu de a fi.

Taina unirii dintre natura umanã ºi natura divinã poate fi înþeleasã într-un
anumit fel prin analogia unirii dintre suflet ºi trup. Sufletul are un act propriu
de a fi, de care se împãrtãºeºte trupul. Analogia suflet - trup permite stabilirea
unei legãturi profunde între natura umanã ºi natura divinã ºi, de asemenea, cla-
rificã mai bine rolul specific al celor douã naturi: natura divinã are rolul de
cauzã principalã în tot ceea ce face Isus Cristos ca om, iar natura umanã are
rolul de cauzã instrumentalã în lucrãrile divine ale Cuvântului. În calitate de
cauzã agentã instrumentalã, natura umanã are prerogativele sale specifice.

În ochii sfântului Toma, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru ca omul sã
se poatã împãca cu Dumnezeu, apoi pentru ca omul sã se poatã îndumnezei.
Deci, primul rost al Întrupãrii e cauzat într-un anumit fel de pãcat, însã, Docto-
rul angelic susþine cã, chiar dacã nu ar fi existat pãcatul lui Adam, Dumnezeu
tot s-ar fi întrupat . Puterea lui Dumnezeu nu putea fi constrânsã de pãcatul11

omului, pentru cã prin Întrupare, Dumnezeu vrea sã-l facã pãrtaº pe om la dum-
nezeirea lui. În felul acesta, Dumnezeu terminã marele cerc început prin crea-
þie: omul, care a fost creat în ultima zi, se întoarce la începutul sãu ºi este unit
prin lucrarea Întrupãrii cu principiul tuturor lucrurilor .12

Prelungirea Întrupãrii la fiecare om se face prin douã sacramente principale:
Botezul ºi Euharistia (sacramenta maiora). Euharistia este prezenþa realã a lui

 Cf. „Incarnazione”, în B. MONDIN , Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tom-8

maso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1991, 317-319.

 TOM A DE AQUINO , III Sententiarum , d. 3, q. 2, a. 2 sol.9

 TOM A DE AQUINO , Summa contra Gentiles, IV, q. 35, a. 1.10

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 1, a. 3.11

 TOM A DE AQUINO , Compendium Theologicum, I, cap. 201.12
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Cristos, hrana spiritualã a omului credincios, fiindcã în ea Isus Cristos se aflã
prezent în conformitate cu substanþa sa . Prezenþa tainicã a lui Cristos în Eu-13

haristie este mijlocitã de semnele sensibile ale pâinii ºi vinului.

3. Categoriile aristotelice ºi Euharistia

Lanfrancus, principalul adversar al lui Berengarius, vedea în ritul euharistic
o jertfã adevãratã a trupului lui Cristos (ipsa carnis ipsius immolatio). Vorbind
despre prezenþa realã a trupului lui Cristos în Euharistie, foloseºte termenul
substanþã pe care îl înþelege în sens fizic, nu metafizic. În schimb Berengarius,
adoptând definiþia semnului de la sfântul Augustin („signum est enim res, prae-
ter speciem quam ingerit sensibus aliquid aliud a se faciens in cogitationem ve-
nire” – semnul este un lucru care, pe lângã ceea ce apare în faþa simþurilor, face
sã se iveascã ceva diferit de sine în minte) , vedea în Euharistie doar un semn14

al trupului lui Cristos. Aºadar, la nivelul teologiei din secolul XI, Euharistia
comportã fie o prezenþã realã, fie o prezenþã simbolicã.

În secolele urmãtoare, teologii medievali au aprofundat distincþia dintre ceea
ce se vede ºi ceea ce nu se vede în Euharistie, ºi pentru a ilustra aceastã deose-
bire folosesc vocabularul filozofiei aristotelice care în vremea respectivã câº-
tiga tot mai mult teren în spaþiul cultural occidental. Încet-încet se contureazã
doctrina transsubstanþierii, care va fi canonizatã de Conciliul IV din Lateran ºi
de Conciliul Tridentin. În câteva cuvinte, o asemenea doctrinã spune urmãtorul
lucru: prin consacrare, substanþa pâinii ºi a vinului se schimbã în substanþa
trupului ºi sângelui lui Cristos, iar speciile sau ceea ce se vede (accidentele) din
pâine ºi din vin asumã rolul de semn sacramental.

Pasul definitiv în înþelegerea Euharistiei nu ca semn fizic, ci ca semn sacra-
mental îl face sfântul Toma care, pentru a explica natura acestui sacrament,
recurge la categoriile aristotelice de materie ºi formã, iar pentru a arãta cum are
loc schimbarea pâinii ºi a vinului în trupul ºi sângele lui Cristos, aplicã ter-
menii filozofici de substanþã ºi accident . Materia Euharistiei este pâinea ºi15

vinul, pentru cã Isus Cristos, instituind Euharistia, a folosit pâine ºi vin .16

Forma Euharistiei sunt cuvintele: „Acesta este trupul meu; acesta este sângele

 TOM A DE AQUINO , In 1 Cor., cap. 11, lect. 5, nr. 651.13

 AUGUSTIN DE H IPONA, De doctrina christiana, II, 1, 1.14

 Cf. „Eucaristia”, în B. MONDIN , Dizionario del pensiero di San Tommaso d’Aquino, 246-15

249.

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 74, a. 1.16
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meu” . Transformarea pâinii ºi a vinului în trupul ºi sângele lui Cristos este17

indicatã prin termenul transsubstanþiere, un termen care, aºa cum am spus, era
deja în uz. Adoptând aceastã terminologie, Doctorul angelic justificã cu aju-
torul minþii prezenþa substanþialã a lui Cristos în pâinea ºi vinul consacrat.

Anumiþi autori au susþinut cã dupã consacrare, substanþa pâinii ºi vinului sub-
zistã în acest sacrament. Dar aceastã poziþie nu rezistã.
1) Pentru cã ea suprimã adevãrul acestui sacrament, pentru care este necesar
ca adevãratul trup al lui Cristos sã existe în acest sacrament. Or, el nu este în
cazul de faþã înainte de consacrare. ªi un lucru nu se poate gãsi acolo unde
nu era mai înainte decât prin schimbarea locului sau pentru cã o altã realitatea
s-a schimbat în el. Astfel, într-o casã, focul nu poate sã aparã decât dacã este
adus aici sau dacã se aprinde aici. Or, este evident cã trupul lui Cristos nu
începe sã se gãseascã în acest sacrament ca urmare a unui transfer local. Mai
întâi pentru cã ar reieºi cã el ar înceta sã se mai gãseascã în cer: o fiinþã care
este transferatã local nu ajunge într-un loc nou decât dacã pãrãseºte locul
precedent. Apoi pentru cã oricare trup transferat local trebuie sã traverseze
toate locurile intermediare, ceea ce nu se poate susþine în cazul de faþã. În
sfârºit, pentru cã este imposibil ca o singurã miºcare, care afecteazã un singur
trup transferat local, sã ajungã simultan în locuri diferite; or trupul lui
Cristos, sub acest sacrament, începe sã existe simultan în mai multe locuri.
Deci suntem obligaþi sã admitem cã trupul lui Cristos nu poate începe sã
existe sub acest sacrament decât pentru cã substanþa pâinii s-a schimbat în
acest trup. Or, când o fiinþã este schimbatã în altã fiinþã, ea nu mai subzistã,
o datã ce-a avut loc schimbarea. Deci suntem determinaþi sã admitem, pentru
a salva adevãrul acestui sacrament, cã substanþa pâinii nu poate subzista dupã
consacrare.
2) Aceastã tezã contrazice forma acestui sacrament, care constã în a spune:
„Acesta este trupul meu”. Lucrul acesta nu ar fi adevãrat dacã substanþa
pâinii ar subzista aici, cãci în nici un caz substanþa pâinii nu este trupul lui
Cristos. Mai degrabã ar trebui sã se spunã: „Aici este trupul meu”.
3) Lucrul acesta este contrar veneraþiei datoratã acestui sacrament, cãci ar fi
aici o substanþã creatã, cãreia nu i se poate acorda adoraþia de latrie.
4) Lucrul acesta ar fi contrar ritului Bisericii, dupã care nu se poate consuma
trupul lui Cristos dupã ce s-a luat o hranã trupeascã; atunci când este permis,
dupã ce s-a consumat o ostie consacratã, sã se consume o alta .18

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 78, a. 1.17

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 75, a. 2.18
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Dupã transsubstanþiere, forma substanþialã a pâinii ºi vinului nu mai subzistã
ºi se schimbã în substanþa trupului lui Isus Cristos. Modul de argumentare este
la fel ca în cazul distincþiei între materia ºi forma sacramentului Euharistiei .19

Reþinem faptul cã în fiecare specie consacratã se gãseºte Isus Cristos întreg, dar
cu aceastã precizare, cã prin cuvintele consacrãrii, sub accidentele pâinii ºi
vinului se aflã direct numai trupul lui Isus Cristos, iar sângele, sufletul ºi dum-
nezeirea lui Isus se gãsesc acolo concomitent sau simultan, deoarece subzistã
în aceeaºi persoanã divinã care este prezentã în accidentele trupului. Tot la fel,
în specia vinului se aflã direct sângele lui Cristos, iar celelalte simultan . Însã,20

prezenþa lui Cristos în Euharistie nu are un caracter local. De fapt, înainte de
consacrare, locul îl ocupa substanþa pâinii cu dimensiunile sale; dupã consa-
crare, locul este ocupat de substanþa lui Cristos, deºi dimensiunile pâinii nu se
modificã. Deci, Cristos nu existã local, nu poate fi circumscris.

Concluzie

Pentru sfântul Toma, sacramentele sunt o continuare a Întrupãrii Cuvântului,
pentru cã, prin repetarea ºi trãirea lor cu credinþã, oamenii pot deveni fii ai lui
Dumnezeu în Fiul prin Duhul Sfânt. Într-un mod deosebit, Euharistia ºi Botezul
sunt sacramentele principale ale îndumnezeirii omului. La baza explicaþiei sale
despre sacramente se aflã concepþia augustinianã despre istorie ºi sacrament,
iar categoriile limbajului sãu teologic sunt de sorginte aristotelicã.

Într-un anumit fel, sfântul Toma este fiul timpului în care a trãit; astfel, el
rãspunde provocãrii filozofiei aristotelice ºi realizeazã o sintezã originalã între
raþiune ºi credinþã. Între ele nu existã nici un fel de opoziþie, deoarece au ace-
laºi izvor, ºi anume Dumnezeu, Unul ºi Întreit.

Dacã sfântul Toma foloseºte categoriile aristotelice pentru a formula cre-
dinþa euharisticã, lucrul acesta nu trebuie sã conducã la o interpretare reducþio-
nistã a teologiei tomiste despre Euharistie. Sensul adevãrat al mesajului sãu
poate fi desprins dintr-o lecturã globalã a vieþii ºi a operei sale. De aceea men-
þionez cã, printre lucrãrile sale, existã un discurs euharistic despre sãrbãtoarea
Trupului Domnului, pe care Doctorul angelic l-ar fi rostit în faþa cardinalilor
adunaþi în consistoriu . De asemenea, biografii sfântului Toma îi atribuie Ofi-21

ciul Prea Sfântului Sacrament, care oglindeºte cu fidelitate nu doar gândirea,

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 75, a. 6.19

 TOM A DE AQUINO , Summa Theologiae, III, q. 76, a. 2.20

 Existã discuþii cu privire la autenticitatea acestui discurs atribuit sfântului Toma.21
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ci ºi stilul lui de viaþã, marcat de adoraþia euharisticã. În fine, tot biografii spun
despre sfântul Toma cã, înainte de a merge sã scrie cele mai dificile capitole ale
operei sale, îºi sprijinea capul de altar. Gestul mi se pare destul de semnificativ
ºi mã face sã cred cã, pentru a înþelege ceea ce-a scris, ar trebui sã nu despãrþim
mintea de altar.

Riassunto

Per poter comprendere il pensiero teologico di San Tommaso sui sacramenti,
e specialmente sul battesimo e sull’eucaristia, bisogna fare una distinzione
tra il suo linguaggio ed il suo messaggio. Per quanto riguarda il linguaggio,
egli è debitore ad Aristotele, mentre al riguardo del messaggio, egli riprende
e approfondisce la concezione di Sant’Agostino sulla storia e sul significato
del segno sacramentale. In generale, si può dire che per San Tommaso i sa-
cramenti sono un prolungamento dell’incarnazione del Figlio di Dio nella
storia degli uomini. Un argomento a favore di questa interpretazione è il
fatto che nella Summa Theologiae il trattato sui sacramenti viene dopo
quello sul De Verbo incarnato. Comunque, il presente saggio appoggia su
questa ideea centrale: l’unità di misura della Chiesa dello Spirito è la Chiesa
dell’Incarnazione.
La prima parte mette in evidenza lo sforzo della teologia medioevale di arri-
vare alla comprensione del modo in cui Gesù Cristo si fa presente nella
Chiesa e permane nell’eucaristia. In breve, vengono presentate dal punto di
vista storico le posizioni contrarie alla presenza reale (cattari, hussiti, al li-
vello popolare, ed i nominalisti, al livello intellettuale), come anche quelle
favorevoli (le processioni eucaristiche, gli approfondimenti dottrinali - beata
Giuliana di Liegi, la festa del Corpus Domini). In fine, la dottrina e la fede
eucaristica del medioevo la troviamo esposta in modo sistematico da San
Tommaso nella Tertia Pars della sua opera Summa Theologiae.
Nella seconda parte si mettono a confronto le interpretazioni di O.H. Pesch
e di M.D. Chenu sull’ecclesiologia tomista. L’articolo prende una certa
distanza dall’opinione di Pesch, il quale ritiene che in San Tommaso non c’è
una concezione ecclesiologica personale, e si avvicina alla posizione di
Chenu che sottolinea l’originalità della sintesi tomista, cioè il ritorno a Dio
avviene attraverso la realtà storica dell’incarnazione. Per Chenu, la Chiesa
come istituzione oppure come Corpo Mistico, di cui parla San Tommaso,
occorre cercarla all’interno della teologia su Gesù Cristo e sull’incarna-
zione. In seguito, si fa una breve espozione del modo in cui San Tommaso
intende il mistero dell’incarnazione ed il sacramento dell’eucaristia.
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La terza parte presenta il vocabolario filosofico di ispirazione aristotelica
adoperato da San Tommaso nello spiegare il sacramento dell’eucaristia. Per
l’uomo di oggi, come anche per i teologi influenzati dal pensiero debole,
questi termini di materia, forma, accidente, sostanza, transustanzione sono
fuori uso oppure non dicono niente. Però, se vengono integrati nel contesto
culturale del tempo in cui vivò San Tommaso, come anche nel contesto della
sua opera e vita, si può intravedere la realtà metafisica e profonda che questi
termini toccano, cioè la presenza reale di Gesù Cristo nell’eucaristia.
In conclusione, per poter cogliere il contributo teologico di San Tommaso
all’approfondimento della dottrina eucaristica, occorre situarsi nella sua
prospettiva teologica basata, come lo sappiamo, ma se lo dimentica spesso,
sull’armonia tra fede e ragione, sul rapporto stretto tra vita e pensiero.



DIE NEUE ROLLE DES CHRISTENTUMS IN OSTEUROPA1
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1. Einige Vorbemerkungen

Keiner der Hauptbegriffe, die in der Formulierung des Themas meines Bei-
trags benutzt werden, ist einfach zu definieren. Denn weder ist „Osteuropa”
hier keine bloß geographische Bezeichnung, noch ist das Christentum, bezogen
auf Osteuropa, eine leicht zu bestimmende Erscheinung.

Da dieses Thema in einer ganz bestimmten historischen Lage behandelt
werden soll, d.h. zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des von der Sowjet-
union dominierten Ostblocks und acht Jahre nach der Auflösung der Sowjet-
union in eine Anzahl von unabhängigen Staaten, verstehen wir unter Osteuropa
den bislang sowjetisch dominierten Raum der ehemaligen Westrepubliken und
die ehemaligen Sattelitenstaaten der Sowjetunion, die aus kulturhistorischen
Gründen teilweise als mitteleuropäisch zu bezeichnen sind. Gemeint sind die
baltischen Staaten mit Estland, Lettland und Litauen, dann Weißrussland und
die Ukraine, und schließlich Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und Bulgarien. Damit bleiben andere, durch den Zerfall der Sowjet-
union unmittelbar betroffene Regionen außer Betracht. Auch die besondere
Situation der Balkanregion kann hier nicht berücksichtigt werden, obwohl eini-
ge Elemente meiner Analyse auch für diese Region (z.B. Kroatien und Slowe-
nien) wahrscheinlich zutreffen. 

Da es in diesem Vortrag um die Bestimmung der neuen Rolle Christentums
gehen soll, müssen einerseits seine traditionellen Formen und Rollen berück-
sichtigt und andererseits seine erstrebenswerte Entwicklung umrissen werden.
Es darf dabei auf keinen Fall vergessen werden, dass das Christentum unter den
Völkern Osteuropas sehr tief verwurzelt ist und dies manchmal in Formen zum
Vorschein kommt, die beim westlichen Beobachter auf Unverständnis stoßen

 Textul acestei conferinþe a fost publicat deja în: Michael SIEVERNICH  – Johannes1

BECKM ANN , ed., Christen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Entwicklungen und

Perspektiven, Sankt Georgener Hochschulschriften 3, Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main

2000, 66-79.
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können. Deshalb muss das Verstehenwollen dem Verändernwollen voraus-
gehen. Wenn ein für beide Seiten fruchtbarer Austausch zwischen Christen aus
Ost- und Westeuropa  stattfinden soll, dann darf man nicht vergessen, dass das2

Christentum in Osteuropa zum Teil ganz andere Erfahrungen durchgemacht
hat, als dies nicht zuletzt im Hinblick auf das Leben unter den Bedingungen
einer liberalen, demokratischen Gesellschaft im Westen der Fall war. Diese
letztere Erfahrung ist für die Gesellschaft Osteuropas etwas ganz Neues. Die
Zeit der kommunistischen Herrschaft war für die meisten Völker im Osten
nicht einmal die längste Periode der Unfreiheit. 

Meine Ausführungen sind als die eines beteiligten Beobachters zu verstehen,
dem einerseits die Analyse der Veränderungen des gesellschaftlichen Bewusst-
seins nicht ganz fremd ist und der andererseits durch seine Verantwortung als
Jesuitenprovinzial in einem dieser Länder auch versuchen soll, den Lauf der
Dinge nicht nur zu verstehen, sondern auch zu beeinflussen . 3

2. Die alte Rolle des Christentums in Osteuropa

Der osteuropäische Raum, insofern wir ihn – ungeachtet der unübersehbaren
Unterschiede in geschichtlicher Entwicklung der einzelnen Völker – als eine
gewisse Einheit betrachten, verdankt seine charakteristischen, gemeinsamen
Züge einigen historisch relevanten Erfahrungen und ihren Folgen , deren4

 Anlässlich der ersten Bischofssynode für Europa im Jahr 1991 hat der Papst davon ge-2

sprochen, dass der Osten dem Westen die Lebendigkeit seiner Glaubenserfahrung und der

westen dem Osten seine Erfahrung des Konzils weitergeben soll. 

 Es gibt bereits eine beachtliche Literatur vor allem zur Problematik der Rolle der katho-3

lischen Kirche in einigen Ländern Osteuropas, insbesondere in Polen, wo die für Osteuropa

charakteristischen Probleme vielleicht am schärfsten zu sehen sind. Es sei hier auf einige

Veröffentlichungen hingewiesen: M. SPIEKER (Hrsg.), Vom Sozialismus zum demokratischen

Rechtsstaat. Der Beitrag der katholischen Soziallehre zu den Transformationsprozessen in

Polen und in der ehemaligen DDR, Paderborn–München–Wien–Zürich 1992; IDEM  (Hrsg.),

Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und in Ostdeutschland. Sozialethische

Probleme der Transformationsprozesse, Paderborn–München–Wien–Zürich 1995; E. KOBY-

LISKA – A. LAWARTY , Religion und Kirche in der modernen Gesellschaft. Polnische und deut-

sche Erfahrungen, Wiesbaden 1994; T. MECHTENBERG, „Trendwende oder Zerreißprobe?”,

Orientierung 62 (1998) 25-27 u. 46-48.

 Hier folge ich insbesondere den Ansichten des Historikers Bogdan CYWIÑSKI, der in4

seinem Buch Ogniem próbowane, 1.Korzenie to¿samoœci, Rom 1982, versucht hat, der Frage

nachzugehen, wie die katholische Kirche in den Ländern Osteuropas auf den Zusammenstoß

mit dem Kommunismus vorbereitet war. 
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Gemeinsamkeit auf Grund der geopolitischen Lage – vor allem im 20. Jahr-
hundert – relativ deutlich zum Vorschein kam.

Im Zusammenhang unseres Themas muss zunächst die Erfahrung der im
Vergleich mit Westeuropa späten Christianisierung (zwischen dem 9. Und 15.
Jahrhundert) angesprochen werden. Der späte Eintritt in den Kreis der mittel-
alterlichen christianitas brachte diese Völker in die zum Teil unbequeme Lage
von Menschen, die in vielen Lebensbereichen viel von anderen Völkern lernen
– sprich: übernehmen – mussten. Es ging dabei nicht nur um die Übernahme
des Glaubens, sondern auch des Kulturerbes, der Formen des Zusammenlebens,
der Rechtsauffassungen usw. Die im Bezug auf die Übernahme des Christen-
tums „jüngeren” Völker lebten in der Spannung zwischen der Nachahmung der
fremden Entwicklungsmodelle und dem Wunsch nach eigenständigem Aus-
druck des chrislichen Glaubens wie des gesellschaftlichen Lebens. Trotz der
gelungenen, eigenständigen Synthesen (vor allem im 15. Jahrhundert in Polen
und Ungarn) ist die ganze kulturelle und soziale Entwicklung Osteuropas vom
Gegensatz zwischen dem Wunsch nach den originär heimischen Entwicklun-
gen und dem Streben nach der Anpassung an die Hauptströmungen Westeuro-
pas gekennzeichnet. Diese Spannung bestimmt bis heute die Diskussionen über
politisch, sozial und religiös relevante Prozesse und ist bei den einen nicht ganz
frei von Minderwertigkeitskomplexen und bei den anderen nicht ganz frei von
Naivität. 

Eine weitere Erfahrung, die ebenfalls eine nicht zu umgehende Spannung
einschließt, ist die Erfahrung einerseits antemurale christianitatis (das Boll-
werk des Christentums) und andererseits Grenzland zu sein. Vom Standpunkt
des Westens, der nach dem Sieg über den Islam nicht mehr von außereuro-
päischen Kräften bedroht war, ist diese Erfahrung schwer nachvollziehbar. Den
katholischen unter den Völkern Osteuropas dagegen, die zunächst den mongo-
lischen und dann den türkischen Drang nach Westen lange auszuhalten hatten,
und praktisch von Anfang an durch die Grenze zur Orthodoxie geprägt waren,
wurde einerseits die Rolle, Grenzland zu sein, auferlegt, wo die sich gegen-
seitig relativierenden religiösen und kulturellen Lebensformen miteinander
auszukommen hatten, und andererseits die Rolle des Bollwerks. Für diesen Wi-
derspruch gab es keine einfache Lösung. Er führte nicht selten zu scharfen
Konflikten, vor allem dann, wenn politische Interessen im Spiel waren.

Eine dritte Gemeinsamkeit, die sicherlich auch mit der Verspätung in der
wirtschaftlichen Entwicklung Osteuropas zusammenhängt, ist die Erfahrung
der Stabilität jener Kulturformen, die durch die ländlich-bäuerliche Welt er-
zeugt wurden. Es scheint, dass diese – ungeachtet deren zunehmender
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wirtschaftlichen Rückständigkeit – unter anderem deswegen so lange und so
große Bedeutung hatte, weil sie angesichts der beschriebenen Konfliktsitua-
tionen den besseren Schutz gegen die fremden Einflüsse und nciht selten auch
gegen Verfolgung bot. Dem Kommunismus, der die Industrialisierung forciert
hat, gelang es nicht, diese Mentalität wesentlich zu verändern. Er hat sie – im
Gegenteil – herausgefordert und dadurch noch verstärkt. 

Eine weitere – vielleicht die wichtigste – Gemeinsamkeit, deren Nachwir-
kungen nicht zu unterschätzen sind, besteht darin, dass im Gegensatz zu
Westeuropa überall in Osteuropa die Prozesse des Entstehens der Nationen
unter den Bedingungen mangelnder Souveränität der Völker verlaufen sind.
Unter diesen Bedingungen konnte sich die moderne Zivilgesellschaft kaum
entfalten. Umso stärker entwickelten sich die Nationalismen, deren Ausein-
ander – und Gegeneinanderstreben die kulturelle Desintegration der ganzen Re-
gion und später auch die politische Instabilität zur Folge hatte. Das Fehlen der
Souveränität und der davon geprägte starke Kampfes – und Freiheitswille
haben das geistige Klima der Völker, ihre Hierarchie der Werte und ihre Ver-
haltensmuster maßgebend beeinflusst. Der dauernde Zwang zur Verteidigung
der eigenen kulturellen und religiösen Werte, der individuellen und kollektiven
Rechte und der nationalen Würde weckte Empfindlichkeiten, die für eine har-
monische Entwicklung des Zusammenlebens mit den Nachbarvölkern nicht
gerade fördernd wirkten. Die Gewohnheit, die eigene Kultur als von anderen
unabhängige und autonome zu pflegen, sowie die Überzeugung, diese sei von
allen Seiten bedroht, wirft einen langen Schatten auf die Politik, die oft von ne-
gativen Stereotypen behaftet bleibt und eine kämpferische Mentalität erzeugt,
in der die Grenze zwischen Abwehr und Aggression leider sehr unscharf bleibt.

Unter den gegebenen Bedingungen politischer Abhängigkeit und Unfreiheit
kam auch dem Christentum eine ganz andere Rolle zu. Der Zustand politischer
Unterdrückung, der meistens auch seine religiöse Seite hatte, führte zu einer
starken Verschmelzung nationaler und religiöser Elemente. Überall in Osteu-
ropa – mit Ausnahme Tschechiens – suchte das unterdrückte nationale Be-
wusstsein eine religiöse Stütze und Bestätigung und fand si auch: Der Glaube
wurde zum Glauben der Nation, zum gemeinsamen, unverzichtbaren Erbgut,
nicht selten zur ersten und am meisten verbreiteten Form des Nationalbewusst-
seins. Die Tatsache, dass sich das Christentum in seinen unterschiedlichen Prä-
gungen sehr eifrig in den Prozess der Selbstbestimmung der Nationen Osteuro-
pas engagiert hat, ging weder am Selbstverständnis als Nation noch am
Christentum spurlos vorbei. Das nationale Element hat durch die Religion eine
Sakralisierung, das Christentum wiederum durch die Verschmelzung mit dem
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nationalem Element eine Ideologisierung erfahren. Zu einem streng theoretisch
begründeten Konzept hat es zwar nie gereicht, vielmehr wurde ein Mythos dar-
aus, aber gerade deswegen wurde diese Entwicklung für das kulturelle Klima
sehr bestimmend. Und sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass die ein-
setzenden Säkularisierungsprozesse stark gehemmt wurden. Die im Westen
zunehmenden laizistischen Tendenzen in Osteuropa (mit Ausnahme Tsche-
chiens und Ungarns) wurden lange als etwas Fremdes empfunden und erreich-
ten fast nur Vertreter intellektueller Eliten. Zwischen den christlichen Kirchen
und den osteuropäischen Völkern entwickelte sich in den meisten Fällen eine
Art Schicksalsgemeinschaft. Die Kirchen sind zu Institutionen des gesell-
schaftlichen Vertrauens geworden, deren Glaubwürdigkeit ernsthaft anzutasten
für die Gesellschaft sehr gefährlich sein könnte. Ähnlich wie später im Kom-
munismus galt es, die Glaubwürdigkeit der Kirche nicht in Frage zu stellen.
Dieser unerwartete Schutz vor Kritik dürfte dem Christentum zunächst genau
so viel geholfen wie später geschadet haben, als sich unter den veränderten
Bedingungen herausstellte, wie schwer es ist, seine neue Rolle zu finden. 

Das hier skizzierte Bild geht kaum auf die Unterschiede zwischen den
einzelnen Völkern, Kirchen und Konfessionen ein. Es ist im Rahmen dieser
Überlegungen nicht möglich, diese Unterschiede herauszuarbeiten. Es ist aber
in diesem Rahmen auch nicht nötig, weil diesen Unterschieden im Hinblick auf
die Rolle des Christentums unter kommunistischer Herrschaft meines Erach-
tens keine entscheidende Bedeutung zukommt. Man kann sagen, dass mit der
gewaltsamen Einführung der Diktatur des Proletariats sich für das Christentum,
für das Selbstverständnis seiner Rolle unter den Völkern Osteuropas nicht viel
geändert hat. Es wurde sogar eindrucksvoll in seiner Rolle bestätigt, zumal der
Kommunismus den gläubigen Massen eher früher als später als Fremdkörper
und als Bedrohung nicht nur der religiösen sondern auch der nationalen Iden-
tität erscheinen musste. Im Kommunismus hat sich die Schicksalsgemeinschaft
von Gesellschaft (Nationen) und Kirche bestätigt und bewährt, so dass das
Christentum mit der Zeit fast in der ganzen Region zu einem der wichtigsten
Faktoren bewussten Widerstands wurde. Mit der Zeit hat dieser Widerstand
dazu beigetragen, dass der Kommunismus zusammengebrochen ist. 

In dem Zusammenstoß mit dem Kommunismus hat das Christentum seine
Rolle aus eigenem Antrieb erfüllt. Es war nicht bloß Negation. Das Christen-
tum hat den Menschen Hoffnung gegeben, es hat ihnen das Bewusstsein von
Menschenwürde und Menschenrechten geschärft und den Absolutheitsanspruch
der kommunistischen Ideologie mit Argumenten abgewiesen, die Rückbindung
an die europäische Wertegemeinschaft gesichert. Es war die Stimme der
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Entrechteten, Kraft der Märtyrer und der Bekenner. Es verteidigte die Freiheit
und die Gerechtigkeit.

Dies könnte an konkreten Beispielen noch sehr viel weiter ausgeführt
werden; aber darum geht es hier nicht. Wichtig ist etwas anderes, was unter
dem Eindruck der Schwierigkeiten, denen die Christen nach dem Zusammen-
bruch des Kommunismus begegnet sind, nicht vergessen werden darf: Es be-
steht kein Zweifel, im Widerstand gegen den Totalitätsanspruch des Kommu-
nismus war nicht die Gegnerschaft, die Verneinung die Quelle der tragenden
Kraft. Die christliche Opposition zum Marxismus fußte auf dem Bekenntnis zu
eigenen Grundwerten und eigenen Grundüberzeugungen und bewies sehr
eindrucksvoll, dass das Christentum seinem Wesen nach keine reaktionäre
Kraft ist. Denn betrachtet man den Marxismus als Ausläufer der aufklärerisch-
rationalistischen Tradition, dann erwies sich gerade das Christentum als wirk-
samer Verteidiger jener Werte, die diese Tradition gegen das Christentum zu
retten glaubte. Sehr viele Christen in Osteuropa haben auf Unrecht mit Ver-
gebung, mit Dialogbereitschaft geantwortet und nicht zuletzt mit klarem
Verzicht auf Gewaltanwendung einen Stil vorgelebt, der auch für ein Leben
unter den demokratischen Bedingungen Maßstäbe setzt.

Aber werden die Christen Osteuropas nun unter den neuen Bedingungen der
pluralistischen Gesellschaft ihren eigenen Maßstäben gerecht? Darauf gibt es
sicher keine einfache Antwort. 

3. An der Schwelle zur Demokratie

Ungeachtet der eben skizzierten und insgesamt positiven Bilanz der langen
Prüfung, der das Christentum in Osteuropa ausgesetzt war, wurde im Zuge der
Demokratisierung bereits sehr bald deutlich, dass die lange geschichtliche
Erfahrung, welche die Christen in der kommunistischen Zeit im ursprünglichen
Sinne fruchtbar zu machen verstanden, nun an ihre Grenzen stieß. Man muss
feststellen, dass die Tugenden, Haltungen, Denkweisen, Kategorien, die den
Christen bei der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus so sehr geholfen
hatten, bereits nach sehr kurzer Zeit nicht mehr recht brauchbar waren. Plötz-
lich wurde z. B. deutlich, dass das lange erfahrene und bekämpfte Unrecht den
Widerspruch zur Gewohnheit werden ließ, so dass die Kirchen ihre Rolle auch
unter den veränderten Verhältnissen eher als „Zeichen des Widerspruchs”
verstanden. Trotz des Wissens um die eigenen Werte, trotz der grundsätzlichen
Bejahung der demokratischen Grundordnung und des Reformkurses haben sie
öfter vor Bedrohungen gewarnt als Orientierungshilfe angeboten. Die Angst
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vor der Freiheit hat sich nicht selten als stärker erwiesen als der Wille zur
positiven Gestaltung der Freiheitsräume. Man kann sich schwer des Eindrucks
erwehren, dass sich die Kirche ihrer eigenen leadership nicht ganz sicher war
und im Grunde Angst hatte, die Mündigkeit der Christen zu fördern. Auf diese
Weise haben die Kirchen sich nicht selten berechtigter Kritik entzogen und sich
manchen – auch berechtigten – Modernisierungswunsch verschlossen. Es
zeigte sich, dass die Erfahrung des vergangenen Unrechts für die Wahrneh-
mung der neuen Realitäten viel bestimmender war als die als providentiell
erfahrene Veränderung. Ein Neomanichäismus ist zur realen Versuchung ge-
worden. Freunde und Verbündete von gestern werden schnell als eine Bedro-
hung empfunden, wenn sie sich von der Kirche emanzipieren und für politische
Entscheidungen Autonomie beanspruchten. Das betraf keineswegs nur Ungläu-
bige, sondern auch treue Katholiken, die für eine entschieden freiheitliche
Entwicklung eintraten. Die von der Kirche verinnerlichte Kampfsprache und
Abwehrhaltung hat bei manchen gesellschaftlichen Kräften den eindruck
erweckt, das Christentum werde nun zum Hindernis für den gesellschaftlichen
Dialog. Und Bischöfen wie Priestern fiel es in der Tat nicht leicht, die Autono-
mie der pluralistischen Gesellschaft zu achten , weil vielen von ihnen die in5

Folge des Umbruchs entstandene neue gesellschaftliche Wirklichkeit im Ver-
gleich zur Vergangenheit unverständlich geworden war. 

Die starken Bestrebungen, sich möglichst schnell den westlichen Ent-
wicklungen anzupassen, haben bei vielen Christen Ängste geweckt, die natio-
nale und die religiöse Identität könnte sich etwa durch einen Betritt zur EU
auflösen. Die Erneuerer und Verteidiger der traditionellen, christlichen Werte
liefern sich heftige Wortgefechte und bieten ihr ganzes rhetorisches Können
auf, um Angst machende Visionen entweder von einem klerikalen Gottesstaat
oder einer identitätslosen (sprich: gottlosen) und von Fremden beherrschten,
gleichgeschtalteten Gesellschaft an die Wand zu malen und dem Gegner
anzukreiden. Jakobinisches Demokratieverständnis einerseits und national-
christliche Freund-Feind Rhetorik andererseits beherrschten die Debatte um die
Ratifizierung des Konkordats und um die Verfassung in Polen. Wirtschaftliche
Sachverhalte, wie z. B. die Privatisierungspolitik, werden von dieser Dialektik
keineswegs ausgenommen. Diese Spannung, bei der die Vision der Beteiligung
der Christen an der Gestaltung der gewonnen Freiheit eine sehr wichtige Rolle

 So Kardinal F. Macharski in seiner Ansprache vor dem Papst während des Ad-Limina-5

Besuches einer Gruppe von polnischen Bischöfen im Februar 1998.
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spielt, durchzieht nicht nur die Politik oder die Predigten, sondern beherrscht
durch die Reihen der christlich motivierten Laien. Der aus der kommunis-
tischen Zeit stammende Gegensatz zwischen dem politischen und beruflichen
Alltag einerseits und dem privat gelebten Glauben wie der kirchlichen
Zugehörigkeit andererseits wirkt kräftig nach und wird nur schwer über-
wunden. 

Es ist also kein Wunder, dass nicht nur Kritiker, sondern auch Freunde sich
ernsthaft danach fragen, ob die Kirchen Osteuropas ihren Standort in den neuen
Demokratien gefunden haben und ob sie sich erst noch selbst einem Transfor-
mationsprozess unterziehen müssen . Dabei wird vor allem an den Wandel6

„von einer Kirche des Klerus zu einer Kirche des Volkes Gottes mit aktiven
Laien, Verbänden und Bewegungen” gedacht. Es wird aber auch immer deut-
licher gesehen, dass 

im Hinblick auf die gesellschaftliche Präsenz [der Kirche], ihre Katechese
und ihren Religionsunterricht in den Schulen, ihre Pastoral in staatlichen
Einrichtungen, ihre Angebote im Bildungs- und Sozialbereich, ihre Caritas,
ihre Präsenz in öffentlichen Institutionen, ihre Studien- und Ausbildungs-
ordnungen ... ein aggiornamento notwendig [ist], das in allen Transforma-
tionsländern nicht nur große materielle Ressourcen, sondern auch Phantasie,
Klugheit, Sensibilität und ganz offenkundig mehr Zeit erfordert als erwartet .7

Katholischerseits hat der innere Transformationsprozess der Kirchen Osteu-
ropas in Johannes Paul II. einen mächtigen, aber deshalb keineswegs automa-
tisch wirksamen Fürsprecher. Das beweisen beispielweise die eindringlichen
Ermahnungen des Papstes an die polnischen und litauischen Bischöfe bei dem
Ad-Limina-Besuch 1993 und 1998 und seine Botschaften an die Bischöfe in
Polen anlässlich der Reisen in sein Heimatland 1991, 1997 und 1999. Die
Kräfte der Mitte, die den gesellschaftlichen Dialog und den Weg gesellschaf-
tlicher und kirchlicher Transformationsprozesse trotz allem gehen, finden im
Papst ihren wichtigsten Verbündeten. 

In den Ländern Osteuropas, die durch das orthodoxe Christentum geprägt
sind, ist stärker die Versuchung zu spüren, sich des Staates zur Privilegierung
der Orthodoxie zu Lasten der anderen christlichen Kirchen zu bedienen. Als

 Vgl. M. SPIEKER, Mittel- und Osteuropa im Aufbruch. Eine Zwischenbilanz, Kirche und6

Gesellschaft 250, hrsg. von der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentrale, Mönchen-

gladbach 1998, 11.

 M. SPIEKER, Mittel- und Osteuropa im Aufbruch. Eine Zwischenbilanz, 12.7
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besonders schwerwiegendes Problem der orthodox geprägten osteuropäischen
Länder muss das Fehlen einer kirchlichen Sozialethik genannt werden. Dies
entspricht durchaus einer östlichen Tradition und hat zur Folge, dass die ortho-
doxen Kirchen kaum in der Lage sind, ihr Wächeramt im Bereich der sozialen
und politischen Entwicklung wahrzunehmen und so zur Humanisierung der
gesellschaftlichen und politischen Strukturen beizutragen .8

Das hier skizzenhaft dargestellte Bild, das teilweise dem Bild der Ver-
wüstung nach einer Schlacht gleicht, ist, wie ich es zu zeigen versuchte, die
Folge einer langen Entwicklung. Wenn deshalb jetzt von der neuen Rolle des
Christentums gesprochen werden soll, dann bezieht sich das Neue auf die ganze
bisherige Erfahrung und nicht nur auf die kommunistische Zeit. Es geht darum,
die spezifische Erfahrung der Kirchen Osteuropas für das christliche Selbst-
verständnis fruchtbar zu machen. 

4. Die neue Rolle des Christentums

Um den spezifischen Beitrag der Christen Osteuropas zur Bestimmung der
neuen Rolle des Christentums zu erfassen, muss man über die bisherige Ent-
wicklung hinausgehen und kritisch zwischen dem Christentum selbst und den
kontingenten Wurzeln der christlichen Kulturen der einzelnen Völker unter-
scheiden. Diese notwendige Unterscheidung darf aber nicht so verstanden
werden, dass nun die nationalen Kulturen um des Christentums willen ver-
leugnet werden müssten. Deshalb muss diese Unterscheidung, wenn sie hilf-
reich sein soll, von dem Verständnis für die Symbiose der christlichen und der
nationalen Elemente ausgehen. Etwa so, wie es der russisch-orthodoxe Denker
Sergiej Awierincew sehr einfühlsam im April 1996 während eines Symposiums
zum Thema „Christentum der Zukunft”, anlässlich des 50jährigen Jubiläums
der Zeitschrift „Znak” in Krakau zum Ausdruck brachte : 9

Glücklich ist die Nation, die im Widerspruch gegen die äußere Gewalt sich
einer Motivation bedient, die dauerhaft religiöse Werte mit den nationalen
Werten verbindet. In einem gewissen Sinne vereinfacht die Tragödie das
Leben: wenn der Feind gegen alle Werte vorgeht, ist keine Zeit da, um sich
den Kopf in feinen Unterscheidungen zwischen ihnen [den Werten] zu zer-
brechen. 

Vgl. M. SPIEKER, Der Transformationsprozess in Polen - von außen gesehen. Vortrag8

beim Symposion in der Philosophischen Fakultät der Jesuiten in Krakau am 29. Mai 1999.

 S. AWIERNCEW , „Sytuacja obecna w perspektywie chrzeœcijañskiej”, Znak 493 (1996) 15. 9
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Awierincew fügte gleich hinzu: 

Für die oppositionelle Minderheit in Russland, die weder die kommunistische
Ideologie noch den sowjetischen Expansionismus akzeptiert hat, war der pol-
nische Widerspruch ein unerreichbares Modell – auch dank der Harmonie
zwischen seiner religiösen und politischen Motivation.

Die Lage hat sich insofern verändert – meinte Awierincew – dass

unser Glaube nicht mehr einem äußeren Druck ausgesetzt ist, der von der
Hauptstadt eines fremden Imperiums ausgeht, sondern Bedrohungen gegen-
über steht, die ihn schon immer und überall einholen: einem selbst-
genügsamen Säkularismus, Indifferentismus, der Angst vor den Forderungen
des religiösen Gewissens, dem versteckten, aber immer äußerst starken Hang
zum Nichts und schließlich all dem, was Papst Johannes Paul II. als „Kultur
des Todes” bezeichnet.

Die Welt hört also auf, primär national und konfessionell aufgeteilt zu sein
und in diesem Sinne hört sie auch auf, christliche Welt zu sein. Sie wird wieder
einfach „Welt” – theologisch gesprochen – saeculum, Ort der freien Entschei-
dung für oder gegen die christliche Hoffnung; ein Ort also, wo man Christ
werden kann, in den man aber immer seltener als Christ hineingeboren wird.
Die nach dem Zusammenbruch des Kommunismus entstandene Lage macht
vielen eine manchmal schmerzhafte Weise deutlich, dass unser Glaube seine
Lebendigkeit nicht der weltlichen Verwurzelung in irgendeiner vergänglichen
Kultur verdankt, sondern seiner Herkunft von oben. Keine nationale Kultur,
kein christlicher Staat, keine christliche Welt kann dem christlichen Glauben
Schutz bieten. Die Stärke des Christentums wird nicht mehr an der Stärke der
christlichen Institutionen gemessen. 

Eine der wichtigsten Konsequenzen des Zusammenbruchs des Kommu-
nismus für die Christen in Osteuropa ist die Einsicht in die Erschöpfung jener
Form des Christentums, deren Stütze und Stärke letztendlich der Konfor-
mismus der Individuen und der Gruppen gegenüber einer Welt war, wo das
Christsein beinahe zur nationalen Pflicht wurde. Dass im Falle Osteuropas der
Druck ein Druck von außen war, der dem Christentum geholfen hat, seine
Stärken zu zeigen, unterstreicht nun um so mehr die Notwendigkeit, die innere
Kraft des Christentums zu entfalten. Und diese Entfaltung kann nicht darin
bestehen, eine wie immer in der Vergangenheit bewährte Form der christlichen
Welt mit allen Mitteln am Leben zu halten. Die verschiedenen historischen
Formen einer Symbiose des Christentums mit dieser Welt vergehen immer
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dann, wenn sie sowohl im kulturellen wie im religiösen Sinne ihre Frucht-
barkeit verlieren. Jetzt gilt es wahrzunehmen, dass dieser Prozess für das
Christentum viel mehr positive als negative Seiten hat. Das Christentum ge-
winnt seine prophetische Freiheit, die Lebendigkeit des Sauerteigs, die
Aussagekraft des Zeichens zurück. Seine Stärke wir wieder die Bekehrung des
Herzens des freien Menschen sein, dem die Liebe Gottes begegnet ist. 

Und die Welt, was hat sie zu gewinnen? Die Chance, der Liebe Gottes zu
begegnen in Gestalt der Zeugen der Hoffnung. Freilich, wird das Christentum
der Zukunft kein Gebilde ohne Gedächtnis an die Zeit der Symbiose sein. Es
kann der Welt mit der dabei gewonnen Erfahrung dienen. Denn diese Erfah-
rung enthält ein sehr tiefes Wissen über die Welt und über ihre Voraussetzun-
gen. Dank dieses Wissens, das im Grunde der ernsthaften Gewissenserfor-
schung entspringt, in dem das Christentum selbst im Lichte des Evangeliums
seine eigene Blindheit und Sünde entdeckt, vor allem seine Teilhabe an der
Rechtfertigung der historischen Fehler der christlichen Welt, kann das Chris-
tentum einen demütigen Dienst an der Welt tun, den die Welt unbedingt
braucht, wenn sie ihre Dekadenz und ihre Ungerechtigkeiten überwinden soll,
wenn die Menschen nicht in Hoffnungslosigkeit untergehen sollen. Die neue
Rolle des Christentums, die sich damit abzeichnet, ist keine bequeme, denn sie
bedeutet auch Zurückhaltung bei der Christianisierung der Welt trotz des klaren
Bekenntnisses, dass es in keinem Namen die Erlösung gibt, außer im Namen
Jesu Christi.

Das führt uns zur Frage nach der Kirche. Was hat die Kirche an der allmäh-
lichen Auflösung der christlichen Welt zu gewinnen? Die Antwort ist einfach
und kompliziert zugleich. Einfach, weil man wahrheitsgemäß sagen kann: die
Kirche kann damit ihre Freiheit und ihre Glaubwürdigkeit gewinnen; kompli-
ziert, weil damit wenig gesagt wird über das Wie. Spannungen und Probleme,
welche die Auflösung mancher Erscheinungsformen dieser Symbiose begleiten,
unterstreichen nur den Ernst der Lage, in der das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet werden kann, wenn man es sich zu leicht macht. Mir scheint, dass
Johannes Paul II. ein sehr wichtiges Kriterium nannte, um das Wie dieser Auf-
lösung so gestalten zu können, dass dabei nicht so sehr die Kirche, sondern vor
allem der Mensch nicht zum Verlierer wird. 

Dieses Kriterium brachte er in einer knappen Formel zum Ausdruck, als er
in seiner ersten Enzyklika Redemptor hominis (nr. 14) schrieb und später oft
wiederholte, dass der Mensch der erste und grundlegende Weg der Kirche ist.
In dieser päpstlichen Formel vom Menschen, der der Weg der Kirche ist, zieht
Johannes Paul II. die Schlussfolgerung aus den Erfahrungen der Zeit, als die
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Kirche versuchte, sich selbst als den Weg für die Menschen aufzuzwingen. Dies
war keineswegs die Situation der einmaligen Versuchung bzw. Verfehlung,
sondern vielmehr eine dauerhafte Form des kirchlichen Selbstverständnisses,
das sich in der Praxis der Christianisierung der Welt niedergeschlagen hat. Die
Kirche, die sich als Weg für die Menschen verstanden hat, versuchte die Welt
so zu christianisieren, dass sich niemand ihrem bestimmenden Einfluss ent-
ziehen könnte. Diese Zeit scheint vor unseren Augen zu Ende zu gehen.

Die päpstliche Formel deutet nicht nur den Umbruch, sondern auch das Wie
seiner Gestaltung, damit die Menschen unserer und der künftigen Zeit der
frohen Botschaft in Freiheit und auf glaubwürdige Weise begegnen dürfen. Die
alte, von Tertullian formulierte Wahrheit „fiunt, non nascuntur Christiani”,
gewinnt auch in Osteuropa an Schärfe. Da das fiunt den Akt der freien Selbst-
bestimmung als Antwort auf die Gnade und nicht das Ergebnis irgendwelcher
soziotechnischen Aktivitäten meint, hat die Kirche ihrem Meister und Herrn
zu folgen, der sich erniedrigt hat (vgl. Phil 2,80) und in allem uns gleich
geworden ist, außer der Sünde (vgl. Hebr 4,15).

Noul rol al creºtinismului în Europa de Est

1. Observaþii preliminare

Nici unul din conceptele de bazã, care sunt folosite în formularea temei ex-
punerii mele, nu este uºor de definit. Pentru cã nici „Europa de Est” nu este aici
o simplã indicaþie geograficã ºi nici creºtinismul, raportat la Europa de Est, nu
este un fenomen uºor de descris. 

Deoarece aceastã temã trebuie tratatã într-un context istoric bine definit,
adicã la zece ani dupã cãderea blocului rãsãritean dominat de Uniunea Sovie-
ticã ºi la opt ani de la destrãmarea Uniunii Sovietice într-un numãr de state
independente, înþelegem prin Europa de Est spaþiul fostelor republici vestice
dominat pânã acum sovietic ºi fostele state satelit ale Uniunii Sovietice, care,
din motive cultural-istorice, pot fi numite în parte ca fiind central-europene.
Este vorba de statele baltice cu Estonia, Letonia ºi Lituania, apoi Belarus ºi
Ucraina ºi, în cele din urmã, state ca Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Româ-
nia ºi Bulgaria. Prin aceasta, regiunea afectatã nemijlocit prin desfiinþarea
Uniunii Sovietice rãmâne în afara atenþiei. ªi nici situaþia specialã a regiunii
balcanice nu poate fi luatã în seamã aici, cu toate cã unele elemente ale analizei
mele privesc ºi aceastã regiune (de exemplu, Croaþia ºi Slovenia). 
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Deoarece în aceastã conferinþã este vorba de precizarea noului rol al creº-
tinismului, este necesar, pe de o parte, sã se arunce o privire asupra formelor
ºi rolurilor sale tradiþionale ºi, pe de altã parte, sã fie conturatã evoluþia care
trebuie sã aibã loc. În toate acestea, nu se poate uita faptul cã creºtinismul din
mijlocul popoarelor Europei Centrale este adânc înrãdãcinat, iar lucrul acesta
apare uneori în forme pe care observatorul occidental le poate înþelege mai
greu. Din acest motiv, dorinþa de a înþelege trebuie sã premeargã dorinþei de
schimbare. În cazul în care ar trebui sã aibã loc un schimb rodnic între creºtinii
din Europa rãsãriteanã ºi cea occidentalã , nu trebuie uitat cã creºtinismul din1

Europa de Est a trãit în parte experienþe cu totul diferite în comparaþie cu situa-
þia din Occident, unde viaþa s-a desfãºurat într-o societate liberalã, democraticã.
Aceastã din urmã experienþã este pentru societatea Europei rãsãritene ceva cu
totul nou. Pentru majoritatea popoarelor din Rãsãrit, timpul dominaþiei comu-
niste nu a fost nicidecum cea mai lungã perioadã de lipsã a libertãþii.

Gândurile pe care le voi prezenta trebuie înþelese ca aparþinând unui obser-
vator implicat, cãruia, pe de o parte, nu-i lipseºte cu totul analiza schimbãrilor
conºtiinþei sociale ºi care, pe de altã parte, datoritã responsabilitãþii sale în cali-
tate de Provincial al iezuiþilor în una din aceste þãri, trebuie sã încerce nu doar
sã înþeleagã mersul lucrurilor, ci sã-l ºi influenþeze .2

2. Vechiul rol al creºtinismului în Europa de Est

Spaþiul european din Rãsãrit, în mãsura în care noi îl privim ca pe o anumitã
unitate – fãrã a mai þine cont de diferenþele evidente în evoluþia istoricã a fiecã-
rui popor –, îºi datoreazã trãsãturile sale caracteristice, comune, anumitor

 Cu ocazia primului sinod episcopal pentru Europa în anul 1991, papa a spus cã Rãsãritul1

trebuie sã dea mai departe vitalitatea experienþei sale de credinþã, iar apusul sã ofere Rãsãri-

tului experienþa Conciliului.

 Existã deja o literaturã însemnatã, în special privind problematica rolului Bisericii Cato-2

lice în câteva þãri din Europa de Est, mai ales în Polonia, unde problemele caracteristice pentru

Europa rãsãriteanã pot fi vãzute poate cel mai clar. Indicãm aici câteva publicaþii: M. SPIEKER,

ed., Vom Sozialismus zum demokratischen Rechtsstaat. Der Beitrag der katholischen Sozial-

lehre zu den Transformationsprozessen in Polen und in der ehemaligen DDR, Paderborn-

München-Wien-Zürich 1992; IDEM , ed., Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen

und in Ostdeutschland. Sozialethische Probleme der Transformationsprozesse, Paderborn-

München-Wien-Zürich 1995; E. KOBYLISKA– A. LAWATY , Religion und Kirche in der moder-

nen Gesellschaft. Polnische und deutsche Erfahrungen, Wiesbaden 1994; T. MECHTENBERG,

„Trendwende oder Zerreißprobe?”, Orientierungen 62 (1998) 25-27 ºi 46-48.
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experienþe istorice relevante ºi consecinþelor acestora , al cãror factor comun3

datorat situaþiei geopolitice – mai ales în secolul al XX-lea – a ieºit cu uºurinþã
la vedere. 

În contextul temei noastre, trebuie luatã în considerare mai întâi experienþa
încreºtinãrii târzii (între secolele IX-XV) în comparaþie cu Europa occidentalã.
Intrarea târzie în cercul christianitas din evul mediu mijlociu a adus în parte a-
ceste popoare în situaþia incomodã a oamenilor care în multe domenii ale vieþii
au trebuit sã înveþe mult de la alte popoare – adicã au trebuit sã preia. Aici n-a
fost vorba doar de preluarea credinþei, ci ºi a moºtenirii culturale, a formelor
de viaþã comunitarã, a conceptelor juridice ºi aºa mai departe. Popoarele „mai
tinere” cât priveºte raportarea la preluarea creºtinismului au trãit în tensiunea
dintre imitarea modelelor de dezvoltare strãine ºi dorinþa dupã expresia proprie
a credinþei creºtine precum ºi a vieþii sociale. În ciuda sintezelor proprii reuºite
(mai ales în secolul al XV-lea în Polonia ºi Ungaria), întreaga evoluþie culturalã
ºi socialã a Europei rãsãritene a fost caracterizatã de contradicþia dintre dorinþa
dupã dezvoltãri proprii originale ºi efortul de adaptare la curentele principale
ale Europei apusene. Aceastã tensiune caracterizeazã ºi astãzi discuþiile privind
procesele semnificative din punct de vedere politic, social ºi religios, mai mult,
la unii nu este total liberã de complexe de inferioritate, în timp ce la alþii nu
este liberã de naivitate.

O altã experienþã, care conþine ºi ea o tensiune ce nu poate fi neglijatã, este,
pe de o parte, experienþa de a fi antemurale christianitatis (bastionul creºtinã-
tãþii) ºi, pe de altã parte, aceea de þarã de graniþã. Din punctul de vedere al Oc-
cidentului, care, dupã victoria asupra islamului, nu a mai fost ameninþat de
puteri extraeuropene, este greu de înþeles aceastã experienþã. Dimpotrivã, cato-
licilor din popoarele Europei rãsãritene, care au trebuit sã facã faþã mai întâi
invaziei mongole apoi celei turceºti spre apus, ºi care au fost marcaþi practic de
la început prin frontiera cãtre ortodoxie, le-a fost impus, pe de o parte, rolul de
a fi þarã de graniþã, situaþie în care formele de viaþã religioase ºi culturale ce se
relativizau reciproc trebuiau sã iasã împreunã la liman, pe de altã parte, rolul
de bastion. Pentru acest paradox nu exista nici o rezolvare simplã. Acesta a
condus nu rareori la conflicte grele, mai ales atunci când erau în joc interese
politice. 

 Aici mã folosesc în special de modurile de a vedea ale istoricului Bogdan CYWINSKI, care,3

în cartea sa Ogniem probowane. I. Korzenie tozsamosci, Roma 1982, a încercat sã rãspundã

la întrebarea referitoare la modul în care Biserica Catolicã din þãrile est-europene era pregãtitã

pentru confruntarea cu comunismul.
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Un al treilea lucru comun, care în mod sigur are o legãturã ºi cu întârzierea
dezvoltãrii economice a Europei rãsãritene, este experienþa stabilitãþii acelor
forme culturale, care au fost generate de lumea provincial-þãrãneascã. Se pare
cã aceasta – fãcând abstracþie de stagnarea ei economicã aflatã în creºtere – a
avut o semnificaþie atât de îndelungatã ºi de mare, deoarece ea, în faþa situa-
þiilor de conflict descrise, oferea o protecþie mai eficientã împotriva influenþelor
strãine ºi adesea chiar împotriva persecuþiei. Comunismul, care a forþat indus-
trializarea, nu a reuºit sã schimbe substanþial aceastã mentalitate. Dimpotrivã,
a provocat-o ºi, prin aceasta, a întãrit-o ºi mai mult.

Un al patrulea aspect comun – poate cel mai important –, ale cãrui efecte
ulterioare nu trebuie subestimate, constã în faptul cã, spre deosebire de Europa
occidentalã, procesele apariþiei naþiunilor în Europa de Est s-au desfãºurat peste
tot în condiþii de suveranitate deficitarã a popoarelor. În aceste împrejurãri,
societatea civilã modernã nu s-a putut dezvolta decât anevoie. Cu atât mai mult
s-au dezvoltat naþionalismele, ale cãror tendinþe separatiste ºi antagoniste au
avut drept urmare dezintegrarea culturalã a întregii regiuni iar, mai târziu, ºi
instabilitatea politicã. Lipsa suveranitãþii precum ºi puternica dorinþã de luptã
ºi libertate marcatã de aceasta au influenþat simþitor clima spiritualã a popoa-
relor, propria ierarhie a valorilor precum ºi modelele comportamentale speci-
fice. Nevoia continuã de a apãra propriile valori culturale ºi religioase, a drep-
turilor individuale ºi colective precum ºi a demnitãþii naþionale, a trezit
sensibilitãþi care n-au acþionat neapãrat spre promovarea unei dezvoltãri armo-
nioase a vieþii comunitare cu popoarele vecine. Obiºnuinþa de a se îngriji de
propria culturã ca fiind independentã ºi autonomã faþã de altele, ca ºi convin-
gerea cã aceasta ar fi ameninþatã din toate pãrþile, aruncã o lungã umbrã asupra
politicii care rãmâne adesea prizoniera unor stereotipuri negative ºi care gene-
reazã o mentalitate rãzboinicã, în care, din pãcate, graniþa dintre apãrare ºi
agresiune rãmâne foarte neclarã. 

În condiþiile lipsei libertãþii ºi dependenþei politice i-a revenit ºi creºtinis-
mului un rol cu totul aparte. Starea de asuprire politicã, ce a avut de cele mai
multe ori ºi latura sa religioasã, a condus la o puternicã fuziune a elementelor
naþionale ºi religioase. Conºtiinþa naþionalã asupritã a cãutat peste tot în Europa
de Est – cu excepþia Cehiei – sprijinire ºi confirmare religioasã ºi (chiar) a
gãsit-o. Credinþa a devenit credinþã a naþiunii, parte de moºtenire comunã ºi
inalienabilã, nu rareori prima ºi în cele mai multe cazuri cea mai rãspânditã
formã a conºtiinþei naþionale. Faptul cã creºtinismul s-a angajat cu mare ar-
doare în diferitele sale note specifice în procesul autodeterminãrii naþiunilor
Europei rãsãritene n-a trecut fãrã sã lase urme nici pe lângã conºtiinþa propriei
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naþiuni ºi nici pe lângã creºtinismul însuºi. Elementul naþional a cunoscut prin
religie o formã de sacralizare iar creºtinismul, la rândul sãu, printr-o contopire
cu elementul naþional a cunoscut un fenomen de ideologizare. Lucrul acesta n-a
fost suficient pentru un concept bazat din punct de vedere strict teoretic, de aici
a rezultat doar un mit, însã tocmai de aceea respectiva evoluþie a devenit foarte
determinantã pentru climatul cultural. ªi aceasta a contribuit în mod esenþial
la faptul cã procesele de secularizare incipiente au fost mult stagnate. Tendin-
þele laiciste aflate în creºtere în Occident au fost privite mult timp în Europa de
Est (cu excepþia Cehiei ºi a Ungariei) ca ceva strãin ºi au atins doar câþiva
reprezentanþi ai elitei intelectuale. Între Bisericile creºtine ºi popoarele euro-
pene rãsãritene s-a dezvoltat în cele mai multe cazuri un fel de comuniune de
destin. Bisericile au devenit instituþii ale încrederii sociale, aºa încât atingerea
serioasã a credibilitãþii lor ar fi putut fi foarte periculoasã pentru societate. Ca
ºi mai târziu în comunism, credibilitatea Bisericii nu putea fi pusã sub semnul
întrebãrii. Aceastã protecþie neaºteptatã în faþa criticii a putut fi de folos creºti-
nismului într-o primã fazã, la fel de bine cum i-a dãunat ulterior, când, în
împrejurãri schimbate, s-au putut constata cât de greu este aflarea propriului rol
nou. 

Tabloul schiþat aici þine puþin cont de diferenþele dintre popoare, Biserici ºi
confesiuni luate în parte. În cadrul acestor reflecþii, nu este posibilã analizarea
pe larg a acestor diferenþe. În spaþiul acesta, nici nu este necesar, deoarece,
dupã mine, aceste diferenþe nu au o semnificaþie decisivã în raport cu rolul
creºtinismului sub dominaþia comunistã. Se poate spune cã, o datã cu instau-
rarea dictaturii proletariatului, nu s-a schimbat mare lucru pentru creºtinism,
pentru înþelegerea rolului sãu în mijlocul popoarelor Europei de Est. Ba chiar
a fost confirmat impresionant în rolul sãu, mai ales datoritã faptului cã, pentru
masele credincioase, comunismul trebuia sã aparã, mai bine mai degrabã decât
mai târziu, ca un corp strãin ºi ca ameninþare nu numai pentru identitãþile reli-
gioase, ci ºi pentru cele naþionale. În comunism, comuniunea de destin dintre
societate (naþiune) ºi Bisericã s-a confirmat ºi s-a dovedit fidelã, aºa încât
creºtinismul a devenit cu timpul aproape în toatã regiunea unul dintre factorii
cei mai importanþi de rezistenþã conºtientã. Cu trecerea timpului, aceastã rezis-
tenþã a contribuit la fenomenul de destrãmare a comunismului.

În ciocnirea cu comunismul, creºtinismul ºi-a îndeplinit rolul sãu bazându-
se pe propria forþã. Nu era doar negaþie. Creºtinismul le-a dat oamenilor spe-
ranþã, le-a sporit conºtiinþa demnitãþii umane ºi a drepturilor omeneºti ºi a res-
pins cu argumente pretenþia absolutistã a ideologiei comuniste, a asigurat
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reluarea legãturii cu bogãþia europeanã a valorilor. Era glasul celor nedreptãþiþi,
puterea martirilor ºi a mãrturisitorilor. A apãrat libertatea ºi dreptatea.

Acest aspect ar putea fi prezentat mult mai detaliat cu ajutorul exemplelor
concrete; însã nu asta este problema aici. Important este altceva, ceva ce nu
poate fi uitat sub impresia greutãþilor cu care s-au întâlnit creºtinii dupã cãderea
comunismului: fãrã îndoialã, în timpul rezistenþei contra practicii totalitariste
a comunismului, nu tabãra adversã, nu negarea constituia izvorul puterii mobi-
lizatoare. Opoziþia creºtinã faþã de marxism îºi avea baza în propriile valori ºi
convingeri fundamentale ºi a demonstrat în mod impresionant cã creºtinismul,
potrivit esenþei sale, nu este o forþã reacþionarã. Pentru cã, în momentul în care
marxismul este privit ca un ecou al tradiþiei iluministe-raþionaliste, tocmai creº-
tinismul s-a dovedit a fi apãrãtor efectiv al valorilor pe care aceastã tradiþie
credea cã le salveazã prin opoziþia faþã de creºtinism. Foarte mulþi creºtini au
rãspuns în faþa nedreptãþii cu iertare, cu disponibilitate pentru dialog ºi, nu în
cele din urmã, cu respingerea folosirii violenþei dând mãrturie în favoarea unui
stil comportamental care traseazã criterii ºi pentru o viaþã specificã condiþiilor
democratice. 

Însã vor corespunde creºtinii din Europa de Est acum, în contextul noilor
condiþii ale societãþii pluraliste, propriilor criterii? Desigur cã pentru aceasta nu
existã un rãspuns simplu. 

3. În pragul democraþiei

Fãrã a þine cont de bilanþul abia schiþat ºi, în general, pozitiv privind lunga
probã la care a fost supus creºtinismul în Europa rãsãriteanã, în cadrul proce-
sului de democratizare a devenit clar faptul cã lunga experienþã istoricã, pe care
creºtinii în perioada comunistã au ºtiut sã o facã rodnicã în sensul originar, s-a
lovit acum de limitele ei. Trebuie constatat cã virtuþile, atitudinile, modurile de
gândire, categoriile, care i-au ajutat atât de mult pe creºtini în confruntarea cu
comunismul, la scurt timp dupã aceea n-au mai fost atât de folositoare. Deodatã
s-a vãzut clar de exemplu, cã nedreptatea trãitã ºi combãtutã îndelung a fãcut
ca paradoxul sã devinã obiºnuinþã, aºa încât Bisericile ºi-au înþeles rolul lor de
„semne ale contrazicerii” chiar ºi în condiþiile nou apãrute. În ciuda cunoaºterii
propriilor valori, în ciuda confirmãrii de principiu a ordinii de bazã democratice
ºi a cursului reformei, ele mai degrabã au avertizat în faþa ameninþãrilor decât
sã fi oferit ajutoare orientative. Adesea frica faþã de libertate s-a dovedit mai
tare decât voinþa de edificare pozitivã a spaþiilor de libertate. Cu greu te poþi
apãra în faþa impresiei cã Biserica nu era destul de sigurã de propria leadership
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ºi cã de fapt îi era fricã sã promoveze maturitatea creºtinilor. În acest fel, Bise-
ricile s-au sustras adesea criticii fundamentate ºi s-au închis în faþa dorinþei –
chiar ºi a celei justificate – de modernizare. S-a vãzut cã experienþa nedreptãþii
din trecut era mai decisivã în cadrul sesizãrii noilor realitãþi decât schimbarea
trãitã providenþial. Un neomaniheism a devenit o ispitire realã. Prieteni ºi aso-
ciaþi de ieri sunt percepuþi repede ca o ameninþare în cazul în care vor sã se
emancipeze faþã de Bisericã ºi sã pretindã autonomie pentru deciziile politice.
Lucrul acesta nu afecta în nici un caz doar pe necredincioºi, ci ºi pe catolicii
fideli care au militat în mod hotãrât pentru o dezvoltare liberalã. Limbajul ofen-
siv ºi atitudinea defensivã folositã de cãtre Bisericã a trezit în rândul anumitor
forþe sociale impresia cã creºtinismul devine acum o piedicã pentru dialogul
social. Iar episcopilor ºi preoþilor nu le-a venit uºor, în realitate, sã respecte
autonomia societãþii pluraliste , deoarece pentru mulþi dintre ei noua realitate4

socialã apãrutã ca urmare a schimbãrii a ajuns de neînþeles în comparaþie cu tre-
cutul.

Aspiraþiile puternice de a se adapta cât se poate mai repede la standardele
apusene au provocat la mulþi creºtini sentimentul de fricã, anume cã identitatea
naþionalã ºi religioasã ar putea dispãrea, de exemplu, prin intrarea în comuni-
tatea europeanã. Înnoitorii ºi apãrãtorii valorilor tradiþionale, creºtine, schimbã
între ei cuvinte grele ºi se folosesc de toatã puterea lor retoricã, pentru a pro-
iecta (pe perete) viziuni generatoare de fricã ce provin fie din partea statului
divin clerical sau din partea unei societãþi fãrã identitate (adicã: fãrã Dumne-
zeu) ºi stãpânitã de strãini ºi uniformizatã ºi pentru a plãti adversarului. Un
concept iacobinic despre democraþie, pe de o parte, ºi o retoricã naþional-creº-
tinã, pe de altã parte, au dominat disputa privind ratificarea concordatului ºi
constituþia Poloniei. Probleme concrete economice, cum ar fi, de exemplu, po-
litica de privatizare, nu sunt în nici un caz exceptate de aceastã dialecticã.
Aceastã tensiune, în care viziunea participãrii creºtinilor la edificarea libertãþii
câºtigate joacã un rol important, brãzdeazã nu numai politica sau predicile, ci
dominã printre rândurile de laici motivaþi creºtineºte. Contradicþia ce provine
din perioada comunistã dintre cotidianul politic ºi profesional, pe de o parte,
ºi credinþa trãitã privat precum ºi apartenenþa bisericeascã, pe de altã parte,
acþioneazã puternic ºi acum ºi poate fi biruitã cu greu. 

 Aºa se exprima Cardinalul F. Macharski în alocuþiunea sa în faþa Papei în timpul unei vi-4

zite ad limina fãcute de un grup de episcopi polonezi în februarie 1998.
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Prin urmare, nu este nici o minune faptul cã nu doar criticii, ci chiar ºi prie-
tenii se întreabã în mod serios dacã Bisericile din Europa rãsãriteanã ºi-au gãsit
locul specific în noile democraþii sau dacã nu cumva ele ar trebui sã se supunã
în continuare unui proces de transformare . În aceste sens, se face referinþã în5

primul rând la trecerea „de la o Bisericã a clerului la o Bisericã a poporului lui
Dumnezeu cu laici activi, asociaþii ºi miºcãri”. Însã se vede din ce în ce mai
clar cã,

având în vedere prezenþa socialã [a Bisericii], cateheza ºi învãþãmântul ei re-
ligios, pastoraþia ei în instituþiile statale, ofertele sale în domeniul formãrii ºi
în cel social, caritas-ul ei, prezenþa ei în instituþiile publice, dispoziþiile sale
privind studiul ºi formarea profesionalã, este necesarã o actualizare care, în
þãrile aflate în schimbare, recere, mai mult decât se credea, nu numai mari re-
surse materiale, ci ºi fantezie, înþelepciune, sensibilitate ºi, în mod foarte evi-
dent, mai mult timp .6

Din partea catolicã, procesul intern de transformare al Bisericilor din Europa
de Est are în Ioan Paul al II-lea un mijlocitor puternic, însã tocmai pentru a-
ceasta nu unul care sã acþioneze în mod automat. Lucrul acesta este demonstrat
în mod exemplar de avertismentele insistente ale papei faþã de episcopii polo-
nezi ºi lituanieni din cadrul vizitelor ad limina din 1993 ºi 1998 ºi mesajele
adresate episcopilor din Polonia cu ocazia cãlãtoriilor fãcute în patria sa în
1991, 1997 ºi 1999. Forþele de mijloc, care parcurg totuºi dialogul social ºi
calea proceselor de transformare sociale ºi ecleziale, gãsesc în papã un asociat
important.

În þãrile est-europene, care sunt marcate (caracterizate) de creºtinismul orto-
dox, se poate constata mai mult încercarea de a se folosi de stat pentru privile-
gierea ortodoxiei în dauna altor Biserici creºtine. Ca problemã deosebit de grea
a þãrilor din Europa rãsãriteanã cu tradiþie ortodoxã, trebuie amintitã lipsa unei
doctrine sociale bisericeºti. Aceasta corespunde pe deplin tradiþiei rãsãritene ºi
are drept urmare faptul cã Bisericile ortodoxe sunt cu greu în stare sã perceapã
oficiul de veghe în domeniul dezvoltãrii sociale ºi politice ºi astfel sã contri-
buie la umanizarea structurilor sociale ºi politice .7

 Vezi M. SPIEKER, Mittel- und Osteuropa im Aufbruch. Eine Zwischenbilanz, Kirche und5

Gesellschaft 250; editat de Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle, Mönchen-

gladbach 1998, 11.

 M. SPIEKER, Mittel- und Osteuropa im Aufbruch, 12.6

 Cf. M. SPIEKER, Der Transformationsprozess in Polen – von außen gesehen, Prelegere7

þinutã la un simpozion al Facultãþii Filozofice a iezuiþilor din Cracovia la 29 mai 1999. 
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Tabloul-schiþã prezentat aici, asemãnãtor în parte cu imaginea pustiirii în
urma unei bãtãlii, aºa cum am încercat sã arãt, este consecinþa unei lungi evo-
luþii. Dacã din acest motiv trebuie sã se vorbeascã acum despre noul rol al creº-
tinismului, în acest caz noul se referã la întreaga experienþã de pânã acum ºi nu
numai la perioada comunistã. Se pune problema de a face rodnicã experienþa
specificã a Bisericilor din Europa rãsãriteanã pentru modul în care creºtinismul
se înþelege pe sine.

4. Noul rol al creºtinismului

Pentru a înþelege contribuþia specificã a creºtinilor din Europa de Est la
definirea noului rol al creºtinismului, trebuie mers dincolo de dezvoltarea (evo-
luþia) de pânã acum ºi fãcutã în mod critic diferenþa dintre creºtinismul însuºi
ºi rãdãcinile contingente ale fiecãrui popor. Însã aceastã diferenþiere necesarã
nu trebuie înþeleasã în sensul cã de acum culturile naþionale ar trebui negate de
dragul creºtinismului. De aceea, respectiva diferenþiere, dacã se vrea ajutãtoare,
trebuie sã porneascã de la conceptul de simbiozã a elementelor creºtine ºi naþi-
onale. Cam în felul în care s-a exprimat plin de afect gânditorul rus-ortodox
Sergiej Awierincew în aprilie 1996 în timpul unui simpozion pe tema „Creºti-
nismul viitorului”, ocazionat de jubileul de cincizeci de ani a revistei „Znak”
în Cracovia : 8

fericitã este naþiunea care se foloseºte de o motivaþie în confruntarea cu vio-
lenþa externã, care uneºte întotdeauna valorile religioase cu cele naþionale.
Într-un anume sens tragedia simplificã viaþa: când duºmanul se opune tuturor
valorilor, nu mai este timp pentru a-þi sparge capul cu diferenþieri fine între
ele (valori).

Awierincew a adãugat îndatã: 

pentru minoritatea aflatã în opoziþie în Rusia, care n-a acceptat nici ideologia
comunistã ºi nici expansionismul sovietic, paradoxul polonez a fost un model
de neatins – ºi datoritã armoniei dintre motivaþia sa religioasã ºi politicã.

Situaþia – considera Awierincew – s-a schimbat în sensul cã 

credinþa noastrã nu mai este supusã unei asupriri din afarã, care sã porneascã
din capitala unui imperiu strãin, ci stã în faþa unor ameninþãri care o aduc
deja dintotdeauna ºi peste tot: (credinþa este expusã) unui secularism

 S. AWIERINCEW , „Sytuacja w perspektywie chrzescijanskiej”, Znak 493 (1996) 15.8
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mulþumit de sine, unui indiferentism, fricii faþã de exigenþele conºtiinþei reli-
gioase, tendinþei ascunse ºi totuºi mereu destul de puternice spre nimic ºi în
sfârºit la tot ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea a arãtat a fi culturã a morþii.

Prin urmare, lumea înceteazã sã mai fie în primul rând naþionalã ºi confesio-
nalã ºi în acest sens înceteazã a mai fi lume creºtinã. Ea devine din nou pur ºi
simplu „lume” – teologic spus – saeculum, loc al deciziei libere pentru sau îm-
potriva speranþei creºtine; deci un loc în care cineva poate deveni creºtin, în
care însã cineva se poate naºte din ce în ce mai rar ca creºtin. Situaþia apãrutã
dupã prãbuºirea comunismului le aratã multora clar, într-o formã uneori dure-
roasã, cã credinþa noastrã nu-ºi datoreazã înrãdãcinarea unei culturi trecãtoare
oarecare, ci originii sale de sus. Credinþei creºtine nu-i poate oferi ocrotire nici
o culturã naþionalã, nici un stat creºtin, nici o lume creºtinã. Puterea creºti-
nismului nu se mai mãsoarã în funcþie de puterea instituþiilor religioase. 

Una dintre cele mai importante consecinþe al prãbuºirii comunismului pentru
creºtinii din Europa rãsãriteanã este înþelegerea acelei forme de creºtinism,
pentru care sprijinul ºi puterea, în cele din urmã, era conformismul indivizilor
ºi a grupurilor în faþa unei lumi în cadrul cãreia a fi creºtin aproape cã devenea
o datorie naþionalã. Faptul cã în cazul Europei de Est asuprirea a fost una din
afarã, care a ajutat creºtinismul sã-ºi arate propria forþã, subliniazã cu atât mai
mult acum necesitatea de a dezvolta forþa interioarã a creºtinismului. Iar aceastã
dezvoltare nu poate consta în efortul de a pãstra în viaþã cu toate mijloacele o
formã de lume creºtinã verificatã în trecut. Diversele forme istorice ale simbio-
zei creºtinismului cu aceastã lume dispar totdeauna când îºi pierd rodnicia pro-
prie atât în sens cultural cât ºi religios. Acum trebuie þinut cont de faptul cã
acest proces are pentru creºtinism mult mai multe pãrþi pozitive decât negative.
Creºtinismul îºi recâºtigã libertatea profeticã, vitalitatea aluatului, puterea de
mãrturie a semnului. Forþa sa va fi iarãºi convertirea inimii omului liber care
l-a întâlnit pe Dumnezeu.

Iar lumea, ce are ea de câºtigat? ªansa de a întâlni iubirea lui Dumnezeu în
figura martorilor speranþei. De fapt, creºtinismul viitorului nu va fi o construc-
þie fãrã memoria din timpul simbiozei. Poate sluji lumea cu ajutorul experienþei
câºtigate în acel context. Pentru cã aceastã experienþã conþine o cunoaºtere
foarte profundã, care provine în fond dintr-o cercetare serioasã a conºtiinþei, în
care însuºi creºtinismul îºi descoperã propria orbire ºi propriul pãcat în lumina
Evangheliei, înainte de toate prin participarea sa la justificarea greºelilor isto-
rice ale lumii creºtine, creºtinismul poate presta lumii o slujire umilã, de care
lumea are nevoie, dacã vrea sã învingã propria decadenþã ºi propriile nedreptãþi,
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dacã nu se vrea ca oamenii sã nu cadã în disperare. Noul rol al creºtinismului,
care se contureazã astfel, nu este unul comod, cãci el înseamnã ºi atitudine re-
zervatã în cazul încreºtinãrii lumii în ciuda mãrturiei clare cã nu existã mân-
tuire în nici un alt nume decât în numele lui Isus Cristos. 

Aceasta ne conduce la o întrebare privind Biserica. Ce are de câºtigat Bise-
rica în faþa destrãmãrii crescânde a lumii creºtine? Rãspunsul este în acelaºi
timp simplu ºi complicat. Simplu, pentru cã, potrivit adevãrului, se poate
spune: Biserica poate câºtiga în acest context propria libertate ºi credibilitate;
complicat, pentru cã, prin aceasta, se spune puþin despre modul în care poate
avea loc. Tensiunile ºi problemele care însoþesc destrãmarea anumitor forme
aparente ale acestei simbioze scot în evidenþã numai seriozitatea situaþiei în
care copilul poate fi speriat cu baia atunci când lucrurile sunt luate prea uºor.
Mi se pare cã Ioan Paul al II-lea a numit un criteriu foarte important pentru a
construi modul legat de aceastã destrãmare în aºa fel încât cel care pierde
înainte de toate sã nu fie omul, ci mai degrabã Biserica. 

Acest criteriu a fost exprimat de el într-o formulã scurtã atunci când a scris
în prima sa enciclicã Redemptor hominis (nr. 14) ºi apoi a repetat de mai multe
ori, cã omul este prima ºi fundamentala cale a Bisericii. În aceastã formulã pa-
palã referitoare la om, care este calea Bisericii, Ioan Paul al II-lea trage con-
cluzia din experienþele perioadei în care Biserica încerca sã se impunã pe sine
însãºi drept cale pentru oameni. Aceasta nu era în nici un caz situaþia unei în-
cercãri sau greºeli unice, ci, mai degrabã, o formã permanentã a modului în
care se înþelegea pe sine Biserica, aºa cum s-a dovedit a fi în practica încreºti-
nãrii lumii. Biserica ce s-a înþeles pe sine drept cale pentru oameni, a încercat
sã încreºtineze lumea aºa încât nimeni nu se putea sustrage influenþei sale hotã-
râtoare. Acest timp pare sã ia sfârºit în faþa ochilor noºtri.

Formula papalã explicã nu numai schimbarea, ci ºi modul în care trebuie sã
aibã ea loc pentru ca oamenii timpului prezent ºi ai celui viitor sã poatã întâlni
vestea cea bunã în libertate ºi în mod credibil. Vechiul adevãr formulat de
Tertulian „fiunt, non nascuntur Christiani” dobândeºte ºi în Europa de Est
claritate. Deoarece fiunt se referã la actul autodeterminãrii libere ca rãspuns faþã
de har ºi nu ca rezultat al unor activitãþi socio-tehnice, Biserica trebuie sã-l ur-
meze pe Învãþãtorul ºi Domnul ei, care s-a umilit pe sine (cf. Fil 2,80) ºi a
devenit asemenea nouã în toate, în afarã de pãcat (cf. Evr 4,15).

(Traducere în limba românã de
Pr. lect. Lucian Farcaº)



EUHARISTIA CA MOMENT AL CONVERTIRII
dupã François MAURIAC

Prof. Mariana Purþuc
ªcoala Normalã “Vasile Lupu”, Iaºi

Virtutea cardinalã a lui Mauriac: fidelitatea. Într-o lungã viaþã, lipsitã de
aventuri, nu ºi de seisme, el a rãmas credincios unor locuri, unor fiinþe, unor
cãrþi ºi, mai presus de toate, unei eclezii, ca unei vii întrupãri a crezului sãu.
Dar fidelitatea unui om al secolului XX (ºi François Mauriac, în ciuda unor de-
prinderi aparent vetuste, este un fiu al acestui veac) nu este un habitus calm,
univoc, ci cuprinde toate ambivalenþele tulburi, întreg echivocul pasiunilor.
Sentimente ºi resentimente, conjugate, dau fiinþei sale morale ºi prin vasele
comunicante ale creaþiei – operei sale, atmosfera vuindã a câmpului de luptã,
mai curând decât silenþiul recules al unei biserici. De altfel, pe catolicul
Mauriac þi-l închipui mai degrabã sub pinii întunecaþi din Malagar decât sub
ogivele unei capele: „Provincia pe care o pãrãsim la douãzeci de ani nu ne mai
pãrãseºte. Bordeaux mi-e drag ca mine-însumi, îl urãsc ca pe mine-însumi”.
Într-adevãr, nu este loc odios-iubit ca acela al copilãriei, al exaltãrilor ºi depre-
siunilor adolescenþei. Te întorci în acele locuri ca la cele unde s-a sãvârºit o
crimã, unde þi-au fost jertfite sau þi-ai jertfit nevinovãþiile. Landa bordelezã, ca
ºi Transilvania, ca ºi orice provincie, poate, este o cetate închisã, din care ado-
lescentul febril scruteazã lumea, din care evadeazã atras de Cosmopolis, dar pe
care n-o uitã ºi, întrucâtva, n-o pãrãseºte niciodatã.

Mauriac era conºtient cã trãsãturile fizionomiei sale morale (ºi, implicit,
caracterul creaþiei sale) se datoresc, mai presus de orice, matricei familiale,
adolescenþei sale. Extrem de lucid, fãrã sã se mintã pe sine (cum de atâtea ori
fãcuse bietul Jean-Jacques), el descrie – în Mémoires intérieurs ºi Nouveaux
mémoires intérieurs – cu pietate, chiar dacã uneori în trãsãturi incisive, mediul
familial în care a crescut ºi care l-a marcat pentru toatã viaþa.

Un artist – ºi cu atât mai explicit, un romancier – este întotdeauna robul
uneia, sau unora dintre constantele sale existenþiale; ºi cu cât se vrea mai obi-
ectiv, cu atât punctul sãu de vedere va fi mai unitar, deci mai personal, cu atât
opera sa va fi mai circumscrisã.
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În peste jumãtatea de secol în care a tipãrit în medie câte un roman în fiecare
an, François Mauriac însuºi a ajuns la convingerea cã i-a fost dat din capul
locului, sã cunoascã în sine, în peisajul copilãriei ºi adolescenþei, în trãirile ºi
optica sa proprie, lumea cãreia i-a dat naºtere ºi care-i populeazã cãrþile.

Mauriac este un provincial. S-a nãscut la Bordeaux, ºi-a trãit copilãria,
adolescenþa în aceastã regiune unde respiraþia sãratã a oceanului vânturã nisi-
purile Landelor ºi creºtetul pinilor. În opera sa peisajul nu este un ornament, ci
un element constitutiv al destinelor personajelor. 

Credincios locurilor ºi miresmelor natale, Mauriac a rãmas la fel ºi faþã de
copilãria ºi adolescenþa sa. Primele sale opere L’Enfant chargé de chaînes mai
apoi primele capitole din Le mystère Frontenac, La Pharisienne, aduc în scenã
pe copilul care a fost el însuºi, la vârsta tulbure dintre copilãrie ºi adolescenþã.
Ca ºi eroii sãi (Yves Frontenac, Louis Pian), Mauriac a fost un copil palid ºi
slãbuþ, care plângea din nimic ºi suferea, dupã cum o spune el însuºi în Com-
mencement d’une vie de faptul de a fi diferit de ceilalþi copii de vârsta lui, în
acelaºi timp de „o slãbiciune ºi de o superioritate, una împiedicând-o pe cealatã
sã se manifeste”. 

În atmosfera cãlduþã ºi închisã a unui cuib de copii strânºi în jurul mamei,
în casa poreclitã de vecini „casa cu popi” – pentru cã toþi preoþii care se dãdeau
jos din cursa de la Bordeaux veneau la ei – copilul François, ca ºi eroii lui
viitori, trãieºte „o viaþã personalã uluitor de bogatã, dar zãgãzuitã, fãrã înflorire,
fãrã putinþã de exprimare exterioarã”. Ca ºi eroii lui, Mauriac îºi iubeºte mama
cu o dragoste exclusivã, de copil fragil ºi hipersensibil. Alãturi de mamã strãju-
ieºte religia. Copilãria lui Mauriac, ca ºi a eroilor sãi este impregnatã de par-
fumul tenace al rugãciunilor de searã, al spovedaniilor rãscolitoare care-l învaþã
de mic pe om sã-ºi scruteze conºtiinþa, sã se umileascã ºi, în acelaºi timp, sã-ºi
exalte eul. 

Copiii dorm cu mâinile încruciºate pe piept, strângând între degete rozariile
ºi zilele care se scurg dupã un rit încã necunoscut, sunt jalonate numai de îm-
pãrtãºanii, de procesiuni religioase ºi de liturghiile zilnice. Intimitatea exaltatã
a copilului cu „micul Isus”, ritualul rugãciunilor cuprinse în programul de viaþã,
îl fac tot mai închis în sine, atent numai la tresãririle cugetului, îl îndepãrteazã
de tot ce nu este viaþã interioarã.

Din aceastã copilãrie în care sufletul este îngrijit ca o floare exoticã, copilul
Mauriac este pur ºi dezarmat. Educaþia religioasã continuã. Mauriac, care ºi-a
fãcut studiile la Bordeaux într-un colegiu al cãlugãrilor marianiþi vorbeºte mult
în jurnalul ºi amintirile sale de aceastã misterioasã ºi atotputernicã tutelã a
preoþilor, despre disciplina lor învãluitã, dar extrem de severã. Anii de trecere
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între copilãrie ºi adolescenþã, ai sãi ºi ai eroilor sãi, sunt bântuiþi de aceastã
atmosferã. Aproape toate romanele lui Mauriac încep cu descrierea acestei
treceri de la copilãrie la adolescenþã, cu criza primelor lecturi mai întotdeauna
interzise de preoþii educatori. Este momentul de crizã care declanºezã drama
eroilor sãi. Cu privirea întoarsã pe jumãtate spre „puritatea pierdutã” adoles-
centul febril se simte chemat de vapoarele ancorate în radã, de orizonturi tul-
buri. Aceastã plecare înseamnã mai întotdeauna naºterea unei nostalgii irever-
sibile dupã puritatea trãdatã. Aceastã nostalgie este caracteristicã tuturor eroilor
lui Mauriac ºi este cu atât mai puternicã cu cât eroul este mai scufundat în
monstruozitatea lui moralã, cu cât pare deci mai departe de ea. Pereche con-
stantã, uneori prezentã numai în subtext, alteori explicitã, a setei nepotolite de
absolut, ea apare la Thérèse, în momentele în care îºi rememoreazã viaþa pentru
a cãuta sursa crimei comise, la Yves Frontenac, la Raymond Courrèges chiar
– care nu este nici pe departe un convertit – ºi constituie unul din aspectele cele
mai frecvente în opera lui Mauriac. 

Ataºamentul lui Mauriac faþã de peisajul, de climatul primelor experienþe
ale vieþii, acea credinþã care-i caracterizeazã destinul literar apare astãzi cu mai
mare limpezime. Dar în acelaºi timp, aceastã credinþã poartã în sine conflictul
care va fi ºi al eroilor sãi situat sub semnul dramatismului creºtin. Din aceastã
tensiune continuã se nasc personajele mauriaciene ºi conflictele care le animã.
Toate personajele lui Mauriac sunt mistuite de o sete nepotolitã, setea Landelor
fierbinþi, a brizei sãrate sub rãsuflarea cãrora s-au nãscut; aþâþatã de o educaþie
religioasã care le îndeamnã permanent la examenul de conºtiinþã, care le învaþã
practicarea virtuþilor prin înfrânarea foamei, dorinþei de a avea o jucãrie sau a
somnului la vremea rugãciunii. Opera lui poartã semnul problemei majore a
literaturii actuale – omul în faþa condiþiei umane – problemã care se pune în
egalã mãsurã la toþi scritorii generaþiei sale, dar care în cazul lui Mauriac, este
marcat de o orientare catolic - creºtinã pe linia pe care merg pânã la un punct
Graham Green ºi Bernanos. Mauriac, cum declarã el însuºi, nu este un roman-
cier catolic ci un catolic care scrie romane. Mauriac este un intelectual luminat,
un credincios al valorilor spiritului – ºi în acest sens, P.H. Simon îl caracteri-
zeazã cu justeþe ºi nu fãrã oarecare maliþie: „cucernic, fãrã a fi dogmatic, încli-
nând mai degrabã spre ironia ºi orgoliul unei inteligenþe clarvãzãtoare, ne
punem întrebarea dacã Mauriac ar dori într-adevãr sã ajungã în paradisul
creºtin dacã nu ar nãdãjdui cã-i va întâlni acolo pe Pascal ºi pe Racine, pentru
a compensa prezenþa cucernicilor autori citaþi de bunul abate Bethléem ”. Fina-
lul romanelor se constituie adesea într-o convertire a eroilor, cadrul acestei
convertiri fiind momentul celebrãrii euharistice; este exemplul cel mai clar al
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finalelor romanelor Thérèse Desqueyroux ºi Noeud de Vipères. Este adevãrat
cã sentimentul creºtin al autorului acuzã carcaterul tragic al confruntãrilor
individului cu lumea; o anumitã înclinare a sa spre jansemism îl face sã situeze
acest conflict în contextul metafizic al „nefericirii omului fãrã Dumnezeu”, ºi
sã vadã în setea de absolut a eroilor sãi o aspiraþie contrariatã cãtre dragostea
divinã.

Thérèse Desqueyroux, personajul principal al romanului cu acelaºi nume
este un caz tipic al personajului mauriacian. Thérèse este nãscutã ºi crescutã în
mediul propriu lui Mauriac.Educaþia ei este minimã, redusã aproape exlusiv la
cea religioasã, la examenele de conºtiinþã, Thérèse nu este o intelectualã, ci o
lucidã. Cãsãtoria cu un om din lumea ei, un proprietar de pini este vãzutã ca o
partidã reuºitã dar care degenereazã într-o insatisfacþie de ordin afectiv.
Thérèse nu-ºi iubeºte bãrbatul care la rândul lui se teme de luciditatea ei caus-
ticã, o respectã dar nici el nu o iubeºte. Thérèse face experienþa dureroasã a
mediului în care a intrat în virtutea unor cutume legate de sensul proprietãþii.
Gelozia sa faþã de dragostea Annei este rezultatul setei de frustrare, de afec-
þiune. Pentru Thérèse fericirea Annei este o ameninþare a propriei sale fericiri.
Sentimentul de frustrare creºte odatã cu maternitatea, moment în care îºi dã
seama cã Bernard îºi îndreaptã toatã solicitudinea faþã de copil ºi nu faþã de
soþie. Dupã naºterea fetiþei, Thérèse continuã sã coboare panta scufundându-se
într-o tãcere lugubrã subliniatã de o totalã inactivitate. Revolta ei creºte pe
nesimþite pânã când se materializeazã în tentativa unui act criminal. În cobo-
rârea vertiginoasã a Thérèsei apare o licãrire de speranþã: atitudinea lui Bernard
la proces. Bernard a depus mãrturie în favoarea ei, toatã familia s-a strâns în
jurul criminalei, a scos-o curatã ca lacrima. Pe drumul de întoarcere la Arge-
louse, Thérèse încearcã nãdejdea absurdã cã se va putea mãrturisi lui Bernard,
cã va vedea astfel ea însãºi limpede în sine – cã va fi poate chiar iertatã,
înþeleasã. Cel mai mic gest de dragoste ar fi putut stãvili goana ei spre prã-
pastie. Vulnerabilã, chinuitã de propriul ei act cãruia nu-i poate da o justificare
raþionalã, Thérèse este gata sã accepte tot ce a refuzat odinioarã cu condiþia sã
fie înþeleasã ºi absolvitã, ca cineva sã accepte sã împartã cu ea povara crimei.
Întâlnirea cu Bernard este momentul culminant al destinului Thérèsei. Personaj
grotesc în suficienþa ºi opacitatea lui, imaginea însãºi a clanului, Bernard o
condamnã fãrã drept de apel. Thérèse va fi prizonierã în propria ei casã. Mai
mult, ea va trebui sã aparã duminica la bisericã, la braþul bãrbatului sãu pentru
ca lumea sã vadã cât sunt de uniþi. În acest moment Bernard apare ca un simbol
al fariseismului, cu atât mai impresionant cu cât este de o perfectã bunã
credinþã, convins cã este un sfânt ºi cã a fãcut o operã salutarã. La capãtul
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disperãrii, Thérèse încearcã sã se sinucidã. Gestul prin care încearcã sã-ºi punã
capãt zilelor este însã oprit printr-o misterioasã coincidenþã. Mãtuºa Clara cea
care i-a vegheat copilãria ºi a iubit-o cu dragoste mutã, moare brusc. În acest
moment se întrevede posibilitatea unei convertiri. Este momentul în care
Thérèse admite o intervenþie supranaturalã în viaþa sa. Mãtuºa Clara murind în
locul sãu, devine instrumentul îndurãrii divine. „Duminica urmãtoare, ea intrã
în bisericã alãturi de Bernard care, în loc sã se aºeze în dreapta, dupã cum îi era
obiceiul, traversã cu ostentaþie naosul. Thérèse nu-ºi ridicã vãlul de pe obraz
decât dupã ce se aºezã între bãrbatul ºi soacra sa. Un stâlp o ascundea de privi-
rile asistenþei; în faþa ei nu se afla decât altarul. Încercuitã din toate pãrþile:
mulþimea în spate, Bernard în dreapta, doamna de la Trave în stânga; numai în
faþã e deschis, aºa cum se deschide arena în faþa taurului care þâºneºte din întu-
neric, numai acest spaþiu gol în care, în picioare între doi copii, cu braþele
întinse în lãturi, un bãrbat deghizat ºopteºte vorbe neînþelese”. Momentul
acesta apare ca un spaþiu al unei convertiri posibile, sugerând o singurã soluþie
deschisã. Loc teribil unde creatura se confruntã cu Creatorul, acest spaþiu, se
constituie într-un loc luminos la ieºirea din noapte iar Thérèse se abandoneazã
total în mâinile Creatorului în cãutarea unei ultime consolãri. Liturghia la care
participã Thérèse, jertfa lui Cristos pe cruce, o face sã întrevadã posibilitatea
unei întoarceri la Tatãl. Ea oferã sacrificul întregii sale vieþi întrezãrind posibi-
litatea unui „sfârºit al nopþii”, abandonându-se unei noi aventuri spirituale.

„Thérèse spune un critic, este aptã pentru toate aventurile, inclusiv pentru
cea a graþiei divine”. 

Résumé

François Mauriac est né en 1885 à Bordeaux, dans une famillie de la bour-
geoisie catholique, et il tient à ses origines par de profondes attaches, ce qui
ne sera pas pour déplaire à Maurice Barrès, auteur des Déracinés, son
premier „ intercesseur ”. Ayant perdu son père, il fut élevé par une mère très
pieuse dans le climat moral qui sera, un peu idéalisé celui du Mystère Fron-
tenac. 
Ainsi faut-il sans doute l`imaginer sous les traits de „cet enfant inconscient
de sa traîtrise, qui captait, enregistrait, retenait, à son insu la vie de tous les
jours dans sa complexité obscure”. Des vacances un peu sauvages, propices
aux longues rêveries, ramenaient régulièrement la famillie de François
Mauriac parmi les pinèdes et les étangs; le futur écrivain y développa un
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sentiment profond et délicat de la nature dont il a toujours aimé les refuges,
les mystères et les symboles.
Après ses études secondaires dans un collège de marianittes il vient à Paris
où il passa une licence de lettres.
François Mauriac ne veut pas être un „ romancier catholique” mais un
catholique qui écrit des romans. Il écarte ainsi le pesant appareil des œuvres
à thèse, où les visées moralisantes déforment parfois la réalité pour les
besoins de la cause.Rien n’est plus étranger au christianisme de Mauriac que
le ton „édifiant”, si ce n’est le conformisme confortable: l’univers de ses per-
sonnages est le plus souvent une terre de malédiction qu’arrosent des fleuves
de feu.
Le plus souvent Mauriac livre ses personnages à une aventure spirituelle à
la fin de laquelle elles retrouvent Dieu, en passant par le Chemin de la Croix.
Dans l’avant-propos de Thérèse Desqueyroux l’auteur en appelle à sa propre
créature, celle qui a tenté de supprimer par le poison un mari qu’elle hait:
j’aurais voulu que la douleur, Thérèse, te livre à Dieu: et j’ai longtemps dé-
siré que tu fusses digne du nom de Sainte Locuste”.
En fait, ces êtres ont soif, soif de solitude, de pureté, d’amour, et la fin du
roman le dira, lorsque Thérèse seule imagine un retour au pays secret et
triste l’aventure intérieure, la recherche de Dieu. L’église de Saint Clair
cesse d’être pour elle un espace étroit, étouffant. Elle est devenu le lieu où
s’accomplit un mystère qu’elle ne comprend pas, mais qui l’arrête est l’a-
tirre; la messe lui procurre l’ocassion d’évader des ténèbres à la recherche
de la lumière. 
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COMENTARII, ÎNTREBÃRI, DISCUÞII

Întrebãri Pr. Petre Semen

Pr. Wili Dancã: Cum înþelegeþi conceptul de foame spiritualã? Din confe-
rinþa prezentatã am înþeles cã ar avea o conotaþie negativã. De fapt, în zilele
noastre foamea spiritualã e ceva pozitiv. Mie îmi place sã aud cã cineva este
înfometat spiritual. Mi se pare cã pericolul prin care trecem acum este ca omul
sã nu mai simtã nimic, mai exact este pericolul unei indiferenþe, al unei înde-
pãrtãri totale de Dumnezeu ºi de cele sfinte. 

Pr. Petre Semen: Aº vrea sã precizez cã tema în sine nu prea m-a încântat
ºi timpul mi-a fost extrem de limitat, dar am zis sã am continuitate cu partici-
parea la dialogul dvs., de aceea am venit, aº zice, in extremis. Rãspunsul se aflã
la cartea profetului Amos, la cap. 7-9. Este vorba despre corupþia extraordinarã
care a cuprins toate segmentele societãþii iudaice în perioada postexilicã; pro-
feþii au procedat cum au procedat grecii cu sfântul apostol Pavel în Areopag:
„Despre aceste lucruri lasã, o sã ne vorbeºti altã datã”, pentru cã oamenii nu
mai erau receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Se ºtie, activitatea profetului
Amos s-a desfãºurat în regatul de sud, dar avea relevanþã pentru ambele regate:
din regatul de nord fuseserã exilaþi toþi profeþii, unii chiar uciºi, pentru a nu mai
deranja urechile monarhilor timpului, ale potentaþilor. Atunci, le anunþã pro-
fetul: „Va veni vremea când veþi tânji dupã profeþi ºi dupã cuvântul pe care eu
vi-l transmit”. ªi fãcea aluzie la cazul regelui Saul. A nu mai avea foame de cu-
vântul lui Dumnezeu era ceva tragic ºi este o tragedie pentru om, dar nu carac-
terizeazã firea omului, ci era vorba despre o apostaziere personalã a poporului
iudeu. Lucrãrile de referinþã în acest sens sunt numeroase, la noi avem lucrãrile
pãrintelui Mircea Basarab, un preot misionar de la München. Profetul foloseºte
verbul nuah – a se balansa ca o trestie de la o mare pânã la cealaltã, de la Marea
Mediteranã la Marea Moartã, semn cã se are în vedere exclusiv poporul ales.

Pr. ªtefan Lupu: Mi-a plãcut ce-aþi spus despre semnificaþia simbolicã a pâi-
nii ºi a vinului, ºi, în timp ce vorbeaþi, mi-a venit în minte o curiozitate a mea:
rãmânând la simbolismul biblic, deseori azima este folositã ca simbol al curã-
þiei, în timp ce pâinea dospitã se referã la omul corupt. De aceea, ºi sfântul Paul
ne invitã sã ne îmbrãcãm în omul cel nou, cu azimele. La vin, în schimb, este
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invers, se foloseºte vinul fermentat. De aceea vã întreb care ar fi semnificaþia
acestui ferment? Mai întâi este negativã în pâine ºi apoi pozitivã în vin?

Pr. Petre Semen: Drojdia sau aluatul, se ºtie foarte bine cã dacã rãmâne în
frãmântãturã mai mult decât a prevãzut gospodina ºi în cantitate excesivã stricã
toatã frãmântãtura. Învãþãtorul Cristos vine cu o învãþãturã opusã, fiindcã ºi
legea cea nouã era opusã legii vechi deci impunea o schimbare ºi aluzia la alua-
tul cãrturarilor ºi fariseilor, ucenicii n-au sesizat-o, dar Mântuitorul are în ve-
dere de fapt pilda creºterii împãrãþiei dintr-un lucru insignifiant, dintr-o sã-
mânþã infimã de muºtar, care ajunge la maturitate, sã adãposteascã în ea
pãsãrile cerului. E o pornire de la un germene, dintr-un rest al lui Israel se va
face poporul meu. Nu e cazul sã intrãm într-o polemicã, de ce într-o Bisericã
se foloseºte azimã ºi în cealaltã pâine dospitã pentru cã aceasta nu þine de e-
senþa actului în sine.

P.S. Petru Gherghel: Eu voiam sã pun o problemã practicã. Nu cred cã este
chiar nimerit sã v-o pun sfinþiei voastre, dar pentru cã reprezentaþi Biserica
Ortodoxã îmi permit sã v-o pun. Eu am participat de mai multe ori la celebrarea
jertfei Sfintei Liturghii în Biserica Ortodoxã ºi mulþi din cei care m-au vãzut
prezent m-au întrebat dacã m-am împãrtãºit. De exemplu, la Sfânta Liturghie
celebratã cu ocazia sãrbãtorii sfânta Paraschiva, pãrintele exarh a venit la mine
cu o tavã frumoasã, cu o pâine ºi un pahar cu vin. Sigur cã am ºtiut despre ce
este vorba, dar mulþi, vãzând aceastã scenã, au rãmas puþin surprinºi. Nu sunteþi
liturgist, dar probabil celebrarea Sfintei Liturghii vã este la inimã ºi m-aº bu-
cura dacã aþi explica puþin ºi sensul acestei pâini binecuvântate pe care o pri-
mesc cei care nu se împãrtãºesc dar care primesc aceastã pâine binecuvântatã
ºi acest pahar cu vin binecuvântat.

Pr. Petre Semen: Este o deosebire mare în ceea ce priveºte afluenþa la Sfânta
Împãrtãºanie între cele douã Biserici. Cred cã Biserica Ortodoxã este mai exi-
gentã cât priveºte consumul oricãrei mâncãri ºi bãuturi înainte de împãrtãºanie.
Am fost într-un colegiu francez în Roma; colegii de acolo mi-au reproºat de ce
nu mã împãrtãºesc cu dânºii; de asemenea, mi-au reproºat de ce numãrul celor
care se împãrtãºesc la noi este atât de mic, mi-au reproºat de ce nu mãnânc
nimic înainte de împãrtãºanie. Nu ºtiu bine care este practica în Biserica dum-
neavoastrã, dar îmi amintesc cã serveam masa ºi cã se mergea imediat la slujbã.
Nu am calitatea, nici dreptul sã judec dacã face mai bine o Bisericã sau alta. În
definitiv, conteazã mult ºi starea de spirit, inima cu care te prezinþi înaintea lui
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Dumnezeu, pentru cã el nu se uitã la formalisme. Pe de altã parte, tradiþia pa-
tristicã, de exemplu sfântul Simeon Noul Teolog ºi sfântul Simeon al Tesalo-
nicului, precizeazã cã se impune o abstinenþã de la hranã ºi de la bãuturã pentru
a putea trãia bucuria cã te întâlneºti cu Împãratul cel mare. Aceasta ar fi ideea.
Nu se ºtie dacã pe plan spiritual se realizeazã ceea ce afirmã sfinþii pãrinþi
pentru cã ei constituie un ideal de viaþã pe care noi nu-l putem atinge. Biserica
Ortodoxã este mai restrictivã: impune spovedanie înainte. Astfel, omul nu este
pregãtit întotdeauna pentru a primi aceastã Sfântã Tainã ºi atunci, în locul Sfin-
tei Taine se dã anafurã, pâine binecuvântatã. Existã o rugãciune specificã ºi în
momentul în care se apropie de sfârºit Sfânta Liturghie, pe o tavã se evalueazã
numãrul oamenilor prezenþi în Bisericã ºi se spune: „Binecuvânteazã, Doamne,
pâinea aceasta ce se va da în locul sfintelor tale taine”. Aici nu este vorba
despre o înlocuire a Sfintelor Taine. Deosebirea este esenþialã, este vorba de
grade de sfinþenie, cum este agheasma mare ºi apa sfinþitã. Una se ia dupã
împãrtãºanie imediat, dar nu se poate lua dupã anafurã, cãci sfinþenia agheas-
mei mari este mai mare, fiind realizatã în ziua de 6 ianuarie. Aceasta ar fi expli-
caþia: pâinea e binecuvântatã, paharul nu e binecuvântat, pentru cã, în general,
vinul nu se binecuvânteazã. Pentru cã, în trupul lui Cristos este prezent ºi
sângele sãu ºi, primind trupul lui îl primim pe Cristos întreg, deºi ne împãrtã-
ºim numai cu pâine.

P.S. Petru Gherghel: Eu m-am simþit onorat pentru cã am primit pâine ºi vin
binecuvântate împreunã cu ceilalþi episcopi, de asemenea, ºi regele ºi regina au
primit pâine ºi vin binecuvântate.

Pr. Petre Semen: În general, când vine un ierarh ºi participã la Sfânta Litur-
ghie ºi chiar se împãrtãºeºte i se dã dupã aceea ºi anafurã ºi paharul cu vin care
nu e binecuvântat prin atingerea de sfântul trup ºi sânge. Credincioºilor nu li
se dã ºi vin decât la Paºti.

Pr. Eduard Ferenþ: Din conferinþa dumneavoastrã reiese acest fapt cunoscut
de toþi cei care sunt familiarizaþi cu Sfânta Scripturã, anume prezenþa jertfei în
Vechiul Testament. Dar ºtim cã Dumnezeu nu are nevoie de jertfe: toatã creaþia
îi aparþine ºi poate lua orice din creaþie. Ca atare conchidem cã omul are nevoie
de jertfã prin care sã se raporteze pe el ºi creaþia la Dumnezeu. În Noul Testa-
ment, jertfa are alt conþinut dar raportarea la Dumnezeu rãmâne ºi, de aseme-
nea, sacrificiul lui Cristos rãmâne. Întrebare: Existã un progres în concepþia de
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jertfã în Vechiul Testament? Care sunt profeþii care au conlucrat îndeosebi în
acest sens?

Pr. Petre Semen: Existã niºte etape vizavi de calitãþile jertfelor din Vechiul
Testament ºi, într-adevãr, nu Dumnezeu are nevoie de ele, ci omul a simþit ne-
voia sã repare într-o manierã grosierã desigur ceea ce mai putea repara. Sunt
foarte multe cazuri în cuvântãrile profetice prin care sunt denunþate jertfele ca
fiind necorespunzãtoare: „M-am sãturat de sãrbãtorile voastre; ce-mi trebuie
mie jertfe de þapi ºi de berbeci? Nu-mi mai aduceþi!” În profeþii postexilici se
constatã, într-adevãr, aºa cum a remarcat pãrintele profesor, la Maleahi, necon-
cordanþa între sentimentul religios voit de Dumnezeu, între puritatea inimii ºi
formalismul care ajunsese pânã acolo încât era dãruit lui Dumnezeu ceea ce ºi
aºa se arunca. Am avut cazuri ºi la bisericã: „Îi dau pãrintelui, cã ºi aºa nu mai
merge bancnota asta!” Vin cu animale necorespunzãtoare! Ce vrea Dumnezeu?
Ascultare mai presus decât jertfã ºi împlinirea poruncilor. Este arhicunoscutã
atitudinea arhiereului Samuel faþã de neascultarea regelui Saul. Dar dintre pro-
feþii cei mai consecvenþi în inocularea ideii calitative ºi a unui real sentiment
religios al credinþei sunt Maleahi, Agheu ºi Zaharia.

Bogdan Herciu (student): Care este raportul dintre jertfele sângeroase în Ve-

chiul Testament ºi jertfa de pâine ºi de vin? E continuitate sau complementari-

tate?

Pr. Petre Semen: De cele mai multe ori este vorba de complementaritate. Nu

lipseau la sanctuar, pe masa punerii înainte, ca sã reprezinte pe fiii lui Israel,

e vorba despre o aducere permanentã. Glumeam adeseori, cu studenþii noºtri,

spunând cã sãracii preoþi, dacã n-aveau dantura bunã, trebuiau sã mãnânce pâi-

nea pusã cu o sâmbãtã înainte! Era declaratã sfinþenie mare, trebuia consumatã

numai la sanctuar. Mai însoþeau jertfele de pace, de ispãºire ºi de aducere

aminte a binefacerilor primite. Era ca o complementaritate a jertfei. Dar, con-

form termenului minha de la Maleahi, cap. 2, se pare cã este ºi o pregãtire a

jertfei nesângeroase aduse de Domnul Cristos. Cam acela ar fi, printre altele,

ºi scopul utilizãrii pâinii. Mai sunt ºi alte sensuri: obligaþia omului de a conºti-

entiza cã toate îi vin de sus, ºi cele din regnul vegetal, ca ºi cele din regnul ani-

mal ºi trebuie sã-i mulþumeascã în permanenþã lui Dumnezeu.
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Întrebãri Pr. Alois Bulai

Pr. Wili Dancã: În legãturã cu memorialul, cu semnificaþia sa de aducere
aminte. Care este distincþia între aducerea aminte subiectivã ºi obiectivã, ultima
concretizatã în ritual? Care este ponderea acestei aduceri aminte din punct de
vedere subiectiv? Care este cuvântul Scripturii în acest sens? În zilele noastre,
în societatea în care trãim, se pune un accent tot mai mare pe aceastã aducere
aminte subiectivã. Cea obiectivã necesitã o introducere, o iniþiere. Societatea
civilã, în care doar individul conteazã, pune accentul pe memoria subiectivã.
Care ar fi pãrerea Scripturii în legãturã cu aceastã aducere aminte subiectivã?

Pr. Alois Bulai: Bineînþeles cã zikaronul sau memorialul obiectiv, nu ex-
clude amintirea subiectivã, dimpotrivã, o presupune, pentru cã altfel nu ar avea
suport. În Sfânta Scripturã, în special printre lingviºti este o întreagã literaturã
care apeleazã la cele douã forme în care apare verbul zakar: este forma qal în
care este subliniatã în special aceastã aducere aminte, rememorare, aducere în
prezent la nivel subiectiv a unui eveniment care a avut loc în trecut ºi forma
hifil sau cauzativã a acestui verb care înseamnã a aduce în prezent în mod
concret, a face pãrtaº în timpul prezent pe cineva de o realitate care a avut loc
în trecut dar al cãrei efect continuã întrucât este efectul lui Dumnezeu. Nu este
deci o contradicþie, numai cã prima parte, aceea a amintirii subiective este mai
puþin decât concretizarea ºi participarea ontologicã la evenimentul salvific prin
celebrarea ritualã în memorialul obiectiv sau zikaron.

Pr. Eduard Ferenþ: Aþi aºezat memorialul, cum e ºi normal, în istoria mân-
tuirii ºi la un moment dat aþi spus cã timpul în acest context este un fragment
dintr-un plan mai mare al lui Dumnezeu, este un moment, în dogmaticã spu-
nem kairos. Aº avea o primã întrebare: Ce deosebire este între palingenesia
ciclicã greacã ºi timpul istoric din Sfânta Scripturã? Iar a doua, cu privire la
realitatea euharisticã din Noul Testament: Ori de câte ori Paul vorbeºte fie
despre Euharistie, fie despre învierea Domnului spune Ego enim accepi a Do-
mino, quod et tradidi vobis (1 Cor 11,23). Care este conþinutul, realitatea teolo-
gicã a Tradiþiei referitor la Euharistiei, dupã textele pauline?

Pr. Alois Bulai: Referitor la problema diferenþei dintre veºnica reîntoarcere
din literatura ºi filozofia greacã ºi aceastã istorie a mântuirii, aceastã diferenþã
a fost des subliniatã ºi, de altfel, impactul cel mai mare pe care l-a avut litera-
tura biblicã asupra literaturii europene prin vârful de lance al sãu, literatura
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greacã, atunci când a luat naºtere creºtinismul, a fost tocmai acesta: cã spre
deosebire de greci, care vedeau perfecþiunea în mitul întoarcerii la un timp în
care fericirea era deja totalã, în Vechiul Testament ºi în toatã literatura biblicã
existã mereu o deschidere spre viitor. Ceea ce existã acum este împlinirea unei
promisiuni, dar este, în acelaºi timp, prevestirea unei alte realitãþi care trebuie
sã se împlineascã. Este o desfãºurare pe verticalã, credinciosul israelit ºi apoi
cel creºtin fiind mereu orientat spre împlinirea mai întâi în persoana lui Mesia
pentru evrei ºi apoi în întoarcerea glorioasã la parusie pentru creºtini. Iar despre
realitatea exprimatã de sfântul Paul atunci când spune „ceea ce eu vã transmit
aceea ºi eu am primit” este clar faptul cã prin Tradiþie sfântul Paul preia atât
ritul, cât ºi conþinutul a ceea ce se celebreazã, iar conþinutul este definit de cu-
vintele instituirii în cazul acesta, adicã pâinea este cu adevãrat trupul lui Cristos
iar conþinutul potirului, vinul, este cu adevãrat sângele lui Cristos care este, în
acelaºi timp, nu numai o participare la trupul ºi sângele lui Isus Cristos, dar este
ºi o proclamare de credinþã a evenimentului Isus Cristos ºi o îndreptare plinã
de speranþã spre comuniunea deplinã cu acesta, când se va întoarce.

Pr. Eduard Ferenþ: Tradiþia creºte. Dacã raportãm aceastã realitate teologicã
la conþinutul Euharistiei, cum aþi spus, nu poate sã mai creascã. E identicã
întotdeauna ºi noi o purtãm în realitate. Cred cã sunt ºi alþi factori constitutivi
ai realitãþii teologice a credinþei în acest caz la care se referã progresul acesta.
Ca atare, cred cã realitatea teologicã a Tradiþiei are un conþinut mult mai bogat
ºi un aspect chiar subiectiv. Cei mai mulþi astãzi, când vorbesc despre Tradiþie,
se gândesc la datini, la obiceiuri, la anumite maxime, ceea ce nu este cred con-
þinutul Tradiþiei nici subiective ºi nici obiective. Ar fi bine ca în cadrul cursu-
rilor noastre aceastã noþiune sã fie prezentatã ºi de teologia biblicã, pentru cã
la dogmaticã întâlnim uneori greutãþi în acest sens ºi se încearcã o interpretare
a Scripturii fãrã Tradiþie sau în afara ei ºi dificultãþile trebuie soluþionate.

Pr. Alois Bulai: Eu aveam în conferinþã dar din cauza lipsei de timp nu m-
am oprit asupra problemei pe care le-a suscitat Tradiþia cu privire la interpre-
tarea textelor biblice. Într-adevãr, Tradiþia este progresivã, întrucât Tradiþia este
trãirea în prezent sub acþiunea Duhului Sfânt ºi, normal, Duhul Sfânt este cel
care dã creºtere lucrurilor pe care noi le-am primit, le trãim ºi le transmitem
mai departe.

Pr. Petre Semen: Trebuie sã mulþumim în primul rând pãrintelui profesor
pentru conferinþa sa plinã de profunzime teologicã. Vizavi de timpul nostru ºi
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de capacitatea omului de a înþelege divinitatea, cã noi nu suntem responsabili
de intrarea în existenþã ºi nici de ieºirea noastrã din aceastã existenþã. Ne
limitãm deci la momentul venirii ºi al plecãrii. Suntem responsabili, în schimb,
de modul în care folosim acest timp în care ne-a încadrat Dumnezeu, de modul
în care folosim libertatea. Vizavi de acest timp, apar din perspectiva biblicã
unele nuanþe greu de descifrat ca bibliºti, ca teologi, în general, ºi aº vrea sã-i
pun pãrintelui profesor o întrebare: Cum împacã sintagma din cartea Numeri
cã „l-au vãzut pe Dumnezeu, au mâncat ºi au bãut cu el” ºi afirmaþia sfântului
Ioan evanghelistul cã „Pe Dumnezeu nimeni nu l-a vãzut vreodatã, decât numai
Fiul Omului care s-a coborât din cer”? 

Pr. Alois Bulai: Ar trebui sã vedem nuanþele semantice ale expresiei „l-au
vãzut pe Dumnezeu”, care, în sens larg, înseamnã cã l-au experimentat, l-au
simþit pe Dumnezeu. Se spune în Vechiul Testament cã numai Moise este cel
care a stat cu Dumnezeu faþã în faþã ºi chiar în Cartea Numerilor, atunci când
Domnul îi admonesteazã pe Aron ºi pe Miriam pentru faptul cã au bârfit pe
Moise pentru cã este cãsãtorit cu o moabiteancã, tocmai acesta este conþinutul
admonestãrii pe care le-o aduce: „De ce l-aþi bârfit pe alesul meu, pentru cã eu
vorbesc cu el nu ca ºi cu ceilalþi prin vise, ci cu servitorul meu Moise am stat
faþã în faþã”. ªi ne spune tradiþia Vechiului Testament cã aceastã posibilitate a
lui Moise de a sta faþã în faþã cu Dumnezeu a devenit periculoasã pentru popor,
din cauza aceasta el trebuia sã aibã faþa acoperitã, pentru cã atât de mult strã-
lucea. E o reprezentare a acestui mod de a-l vedea pe Dumnezeu, de a sta îm-
preunã cu el. Cred cã este vorba de faptul acesta, cã l-au cunoscut pe Dumne-
zeu, acest iadah - a-l cunoaºte pe Dumnezeu, a face experienþa personalã a lui
Dumnezeu. Astfel, putem vorbi cã pe Dumnezeu nimeni nu l-a putut vedea,
decât Isus pe care Dumnezeu îl reveleazã.

P.S. Petru Gherghel: Sunt doi bibliºti aici care s-au prezentat ºi suntem
bucuroºi sã-i ascultãm. Aº vrea sã-i pun o întrebare pãrintelui Bulai. El a fãcut
deja o referinþã la evanghelistul Ioan: Cum se explicã faptul cã evanghelistul
Ioan doar presupune, nu se opreºte asupra instituirii Euharistiei, ci prezintã
cadrul, face referinþã la acel moment, dar nu vorbeºte despre ea, o presupune?
A considerat-o cumva nesemnificativã, sau s-a pierdut o parte din Evanghelia
dupã sfântul Ioan?

Pr. Alois Bulai: Evanghelia dupã sfântul Ioan este ultima care a apãrut în
timp ºi, dupã cum se ºtie, nu numai cu privire la Euharistie, dar ºi cu privire la
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celelalte învãþãturi omite o serie de date, de amãnunte pe care le relateazã si-
nopticii, pe care sfântul Ioan le presupune cunoscute, ºi intenþia lui principalã
este aceea de a face o interpretare teologicã a aceloraºi evenimente pe care el
le relateazã într-o altã formã. Tot la fel se explicã ºi problema Euharistiei: felul
cum vorbeºte despre Euharistie ca despre trupul care dã viaþã, sângele sãu – a-
devãratã bãuturã pentru oameni spre viaþa cea veºnicã presupune cã lucrul
acesta era celebrat în comunitatea cãtre care se adreseazã el cu evanghelia sa.
Ce-l preocupã pe dânsul în cateheza pe care o face în cap. 6 este explicarea
corectã a acestei celebrãri. Nu se opreºte asupra ritului care era cunoscut, era
practicat, era trãit; pe el intereseazã ceea ce se celebreazã ºi el vrea sã subli-
nieze conþinutul adevãrat al celebrãrii euharistice.

Întrebãri Pr. Eduard Ferenþ

Pr. Wili Dancã: Cum explicã sfântul Irineu legãtura dintre Cuvântul lui
Dumnezeu ºi cuvântul omului care vine de la Dumnezeu?

Pr. Eduard Ferenþ: Cuvântul epicleza tou Theou ºi celãlalt, cuvântul lui
Dumnezeu nu exclude la Irineu lucrarea Logosului, a Cuvântului. Din contextul
operei sale înþelegem cã toate cuvintele pe care Biserica le pronunþã în canon
dupã voia lui Cristos, aparþin Logosului. Ca atare, au eficienþã dumnezeiascã
ºi deºi e folosit cuvântul cu literã micã, faptul cã aparþine lui Dumnezeu reiese
din aceea cã Irineu asociazã Euharistia de învierea noastrã care este lucrarea
celui Înviat, lucrarea Cuvântului întrupat, dar glorificat. Ca atare, una nu o ex-
clude pe cealaltã, dar am vrut sã arãt cã existã o posibilitate de împãcare a
acelor douã perspective ºi o complementaritate teologicã ce este mult mai mult
decât fragmentarea Liturghiei în pãrþi principale ºi în pãrþi secundare. Noi ºtim
ce valoare are astãzi liturgia cuvântului ºi liturgia euharisticã ºi cred cã impor-
tanþa deosebitã pe care Conciliul al II-lea din Vatican o dã liturgiei cuvântului
ne obligã sã credem cã liturgia cuvântului nu are numai un rost didactic, cate-
hetic. Are un rol mult mai mare: este tocmai temeiul teologic al Euharistiei
sacramentale. ªi Euharistia sacramentalã sacramentalizeazã cuvântul proclamat
mai înainte, îl face eveniment. Ca atare, aceastã perspectivã teologicã poate
îmbogãþi foarte mult teologia sfintei Euharistii ºi poate rezolva anumite pro-
bleme încã nerezolvate.
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Pr. Wili Dancã: Aº vrea sã completez întrebarea: Mã refer la cuvântul omu-
lui sfinþit, botezat, la cuvântul creºtinului, cuvântul celui care participã ºi
rosteºte rugãciunea de mulþumire asupra pâinii ºi asupra vinului...

Pr. Eduard Ferenþ: Nu cuvântul oricãrui om...

Pr. Wili: Nu cuvântul oricãrui om, ci al omului nãscut din nou, prin botez.
În cazul acesta, care este rolul Sfintei Treimi în Euharistie? Cum se prezintã
Sfânta Treime aici, ca un fel de orizont, energie, substanþã magicã? Întreb
pentru cã poate fi o problemã pentru unii...

Pr. Eduard Ferenþ: Trebuie fãcutã o mare deosebire: mai întâi de toate,
Dumnezeu, de la Irineu ºi din toatã teologia noastrã, nu este absolutul filozo-
filor, ci este Deus vivens, Dumnezeul cel viu, care e monoteist rigid în Vechiul
Testament, dar este Dumnezeu Treime în Noul Testament. Acesta este myste-
rium salutis. Am texte în care arãt lucrarea Tatãlui, lucrarea Fiului ºi lucrarea
Duhului Sfânt. Aceste lucrãri în afarã, în economia celor trei persoane sunt
comune, pentru cã toate provin dintr-o singurã naturã a lui Dumnezeu ºi acest
Dumnezeu este Dumnezeul cel viu. În ceea ce-l priveºte pe om, nu orice om
poate celebra Euharistia, chiar dacã a fost botezat, ci numai acela care a fost
consacrat de Duh ºi a primit darul preoþiei, iar preoþia este tocmai harul de a
sluji Euharistia ºi celelalte sfinte taine. Un creºtin nu poate sã realizeze ceea ce
realizeazã prin sfinþire preotul ºi de fapt am spus cã nu este preotul cel care
lucreazã ca om în Euharistie, ci este Tatãl, Fiul ºi Duhul care printr-o lucrare
simultanã, prin harul preoþiei, sãvârºeºte Euharistia. La sfinþii Pãrinþi niciodatã
nu existã separarea celor trei persoane în sfintele taine, în chip deosebit în
Euharistie ºi este foarte important sã nu uitãm de aceastã dimensiune trinitarã
pentru cã noi, în teologia catolicã am cam fãcut o abstracþie ºi am redus uneori
misterul Preasfintei Treimi la un mysterium abstractum, nu mai apare ca myste-
rium salutis. De aici se vede ºi rolul Bisericii: numai Biserica celebreazã Euha-
ristia ºi în timp ce celebreazã Euharistia, Euharistia face Biserica, o edificã în
trupul lui Cristos ºi aici este deosebirea între mâncarea obiºnuitã ºi mâncarea
spiritualã a Euharistiei: mâncarea obiºnuitã e transformatã în trupul nostru, în
timp ce Euharistia ne transformã în ceea ce primim, devenim trup al lui Isus
Cristos, aºa cã devenim trup al lui Isus Cristos, aºa cã Biserica creºte pânã la
sfârºitul veacurilor în Euharistie.
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Bogdan Herciu (student): Vorbeaþi despre Euharistie ca despre desãvârºire,
atât a creaþiei, cât ºi a omului ºi înþeleg asta ca o desãvârºire în substanþã, nu
o desãvârºire formalã. Totuºi, Conciliul din Trento vorbeºte despre transsub-
stanþiere, dispare substanþa pâinii ºi a vinului, rãmânând numai aspectul exte-
rior, accidentele. Puteþi sã insistaþi asupra acestui sens, al transsubstanþierii?

Pr. Eduard Ferenþ: Vedeþi, problema speciilor euharistice e o problemã care
ne priveºte numai pe noi, deºi într-o carte a pãrintelui Buga, care este continua-
torul pãrintelui Stãniloae, se afirmã cã noi am învãþa cã prin consacrare
realitatea ºi substanþa pâinii se schimbã în substanþa ºi realitatea trupului slãvit
al lui Cristos ºi realitatea vinului în realitatea ºi substanþa sângelui glorificat al
lui Cristos, dar accidentele acestor elemente sunt transformate în accidentele
trupului lui Cristos. Aºa ceva n-am învãþat ºi nu învãþãm. Ce se schimbã: dupã
Conciliul Tridentin care preia o sintezã a teologiei scolastice, în chip deosebit
a sfântului Albert cel Mare ºi a sfântului Toma de Aquino, se insistã asupra
substanþei. Substanþa pâinii este schimbatã în substanþa trupului Domnului,
rãmânând accidentele pâinii. Substanþa vinului este prefãcutã în substanþa
sângelui lui Cristos, rãmânând accidentele sau speciile vinului. Aceastã teolo-
gie este specific catolicã. Ortodocºii nu trateazã despre acest lucru, ei sunt mai
simpli ºi, de fapt, nici sfântul Irineu nu vorbeºte de specii. El spune cã realitatea
pâinii e schimbatã în trupul lui Cristos, realitatea vinului e schimbatã în reali-
tatea sângelui lui Cristos. Dar evul mediu are valoarea sa ºi, într-adevãr teolo-
gia euharisticã medievalã a fost ºi este un aport deosebit pentru clarificarea
unui limbaj teologic clar care este preluat ºi de Conciliul al II-lea din Vatican
ºi de Catehismul Bisericii Catolice ºi de Professio Pauli VI, acest crez nespus
de frumos ºi de actual al Bisericii noastre.

Bogdan Herciu (student): Transsubstanþierea este schimbarea sau desãvâr-
ºirea substanþei pâinii?

Pr. Eduard Ferenþ: Nu e impanatio, nu e desãvârºire. Este prefacere, este
transformare (transsubstantiatio): numai elementele exterioare, speciile rãmân.
Dar realitatea, fiinþa pâinii, substanþa, aceasta este schimbatã în substanþa tru-
pului lui Cristos slãvit. Tocmai aceastã consacrare face ca Euharistia sã fie
jertfã. Cum pe Calvar trupul neînjunghiat al Celui Rãstignit devine trup înjun-
ghiat, jertfit, prin rãstignire, are loc o schimbare realã. Aºa e ºi în Euharistie,
care poartã în realitate sacrificiul Crucii, schimbã substanþa pâinii în substanþa
trupului jertfit, dar înviat al lui Cristos ºi substanþa vinului în substanþa sângelui
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lui Isus Cristos glorificat. Deci, are loc o schimbare ºi aici este esenþa sacri-
ficiului: sunt transformate elementele. De aceea, cuvântul transsubstantiatio
al sfântului Albert cel Mare ºi al sfântului Toma de Aquino, preluate de Conci-
liul Tridentin ºi de Conciliul al II-lea din Vatican nu pot fi schimbate. Unii
spun transfinalisatio, ceea ce nu mai redã exact semnificaþia teologicã. Paul al
VI-lea vorbeºte despre transelementatio, elementele sunt transformate în alte
elemente, ceea ce nu mai sunã tot atât de profund ca transsubstantiatio. Cu-
vântul acesta poartã cu sine o tradiþie de peste câteva veacuri, cu toatã bogãþia
lui teologicã, de aceea, altul mai bun nu avem.

Pr. Wili Dancã: Cred cã rãmânând în cadrul unei perspective integrale a is-
toriei teologiei, putem valorifica elementele pozitive ale tradiþiei. De asemenea,
cred cã un anumit limbaj, dintr-o anumitã perioadã a Bisericii nu mai vorbeºte
la fel de bine omului de astãzi, dar lucrul acesta nu înseamnã cã nu mai este
valabil. De fapt, în funcþie de contextul cultural ºi istoric, suntem provocaþi –
poate cã aºa lucreazã Providenþa, prin evenimente culturale ºi nu numai – sã
precizãm modalitatea de trãire a credinþei noastre, la nivel spiritual, moral etc.
Astãzi, de exemplu, dimensiunea metafizicã nu se mai bucurã de mare trecere,
dar nu trebuie sã înþelegem cã nu mai existã aºa ceva. Credinþa creºtinã în-
seamnã aceastã raportare la transcendenþã, la realitatea metafizicã. Raþiunea
omului, recta ratio, înseamnã deschidere spre transcendenþã. Credinþa vine în
întâmpinarea acestei deschideri. În cazul de faþã, este important sã plecãm la
drum având în vedere ambele direcþii: credinþa ºi raþiunea. Nu existã o diferenþã
atât de radicalã între un domeniu ºi celãlalt. Dacã ar fi aºa nu ar mai fi o linie
de continuitate: unul ar vorbi într-o direcþie, altul în cealaltã. Omul este capax
Dei prin însãºi structura sa fiinþialã, prin natura sa. Cred cã ºi în cazul Euharis-
tiei se verificã aceastã perspectivã globalã, integralã asupra realitãþii.

Pr. Eduard Ferenþ: Sfântul Toma a exprimat cel mai bine acest adevãr:
Visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditu solo toto creditur ºi auditu se re-
ferã la cuvânt. Cuvântul are mai mare valoare decât orice certitudine, chiar ºi
matematicã, nu numai chimicã – cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este cel care
face realizarea ºi care ne spune Acesta este trupul meu, acesta e sângele meu.
ªi e suficient sã luãm catehezele sfântului Ambroziu sau ale sfântului Ciril de
Ierusalim ca sã vedem toatã doctrina Bisericii în aceastã privinþã. Problematica
ulterioarã referitoare la aceasta se rezolvã pe baza principiilor enunþate ºi în
Dominus Iesus care face deosebirea între cele douã principii ºi Fides et ratio.
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Cred cã alt criteriu mai bun pentru a rezolva aceastã problemã nu sunt decât
aceste douã documente.

Marian Rediu (student): În dezvoltarea antropologiei sale, sfântul Paul
apeleazã deseori la o metodã pedagogicã originalã, dar cu profunde implicaþii
dogmatice: dinamismul tipologic moarte-viaþã, pãcat-har, rãtãcire-rãscumpã-
rare, Adam-Cristos, paralelism care apare cu precãdere în capitolul 5 al Scri-
sorii cãtre Romani. Sfinþia voastrã, la începutul conferinþei, într-un context
polemic, mai mult de apãrare, de fapt, aþi afirmat dimensiunea cosmicã a Euha-
ristiei: Euharistia este desãvârºirea creaþiei. Pornind de la aceste douã premise,
vã întreb dacã în sfântul Paul Euharistia constituie o contrapunere realitãþii pã-
catului sau este o desãvârºire a creaþiei ºi o orientare fiinþialã a omului cãtre
Dumnezeu? Iar dacã Paul le are în vedere pe amândouã, se poate face o ierarhi-
zare a acestor douã valori?

Pr. Eduard Ferenþ: În capitolul 5,12-21 din Scrisoarea cãtre Romani, când
sfântul Paul vorbeºte despre pãcat, îl vede în Cristos, care n-a avut pãcat. Mis-
terul pãcatului nu poate fi cunoscut decât în misterul lui Cristos: atât pãcatul
originar, cât ºi celelalte. Când vorbeºte despre om, îl priveºte în Cristos. Pãrin-
tele Semen ºi Pãrintele Bulai au spus un lucru foarte important: noi ca ºi creº-
tini, privim spre viitor. Noi ne aducem aminte de cele care vor veni, nu de cele
care au trecut. Asta este memoria creºtinului. Noi ne aducem aminte de cele
care vor veni, pentru cã la început era sfârºitul: In principio creavit Deo caelum
et terram. In principio era Cuvântul, spune sfântul Augustin. Ca atare, sfântul
Paul când priveºte Euharistia o priveºte în misterul lui Cristos glorificat în care
vede ºi celãlalt aspect, al pãcatului. ªi cum Cristos este taina lui Dumnezeu,
aceastã tainã are o bogãþie ºi o eficienþã mântuitoare egalã cu a lui Dumnezeu.
Dar nu poate fi vãzutã decât în taina lui Cristos în sensul paulin al cuvântului,
aºa cum apare în Ef 1, 21 ºi în Scrisoarea cãtre Coloseni.

P.S. Petru Gherghel: Nu e o întrebare, ci o bucurie ºi o constatare cã într-
adevãr, aceste întâlniri vor avea rolul sã arate cum Euharistia este sacramentul
unitãþii ºi cum trebuie lucrat între cele douã Biserici pentru a pune în evidenþã
aceastã valoare subliniatã de episcopul de Hildesheim, Homeier: Euharistia va
fi aceea care va realiza ºi unitatea Europei ºi numai întoarcerea la Euharistie va
aduce aceastã doritã unitate a Europei ºi a poporului lui Dumnezeu.
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Întrebãri Pr. Gheorghe Popa

Pr. Wili Dancã: Dupã unii, timpul în care trãim ar fi un sfârºit de epocã,
dupã alþii, e un timp critic. Oricum, fapt este cã astãzi conºtiinþa omului con-
temporan e autonomã, e autosuficientã, închisã în sine, nu respirã spre trans-
cendent. Care ar fi mijloacele adecvate pentru a-l provoca pe omul din zilele
noastre în aºa fel încât sã recupereze dimensiunea transcendentã?

Pr. Gheorghe Popa: Sigur cã aceste mijloace pot fi diverse ºi existã niºte
tentaþii ale teologului de astãzi ca sã foloseascã niºte mijloace sau metode care
au izvorât uneori în spaþiul extrateologic: pot fi mijloace psihologice, pot fi
mijloace sociologice, sau alt fel de mijloace, prin care omul de astãzi poate fi
provocat chiar din perspectivã religioasã. Însã, ca sã rãmân în cadrul temei, aº
spune cã mijloacele trebuie sã fie evanghelice. Mijloacele evanghelice pleacã
de la starea de suflet a primilor creºtini. Ei trãiau un sentiment al prezenþei lui
Hristos ºi de aceea aºteptau venirea sa imediatã. Ei n-au separat Euharistia
Bisericii de prezenþa lui Hristos, prezenþa realã în Euharistie prin lucrarea Du-
hului Sfânt, pentru cã, aºa cum am spus, Duhul Sfânt devine interior Bisericii,
devine interior celui botezat; el este în noi ºi „se roagã cu suspine negrãite” ºi
el este cel care ne constituie ca Biserici vii ºi care constituie Biserica, dar, evi-
dent, el este trimis în lume de Fiul.

Dintr-o perspectivã teologicã, o regândire a relaþiei dintre Hristologie ºi
Pneumatologie cred cã ar putea sã ne conducã la mijloacele ºi la metodele teo-
logice cu care am putea provoca, mai precis, sensibiliza ºi orienta conºtiinþa
omului modern spre o altã perspectivã a vieþii sale. O conºtiinþã euharisticã este
cea care defineºte în mod fundamental omul; omul care este om trebuie sã mul-
þumeascã pentru cã el nu-ºi dã singur viaþã, viaþa o primeºte în dar. El nu
devine prin propriile lui puteri creºtin, ci el devine creºtin pentru cã aceastã
viaþã în Hristos este darul lui, dar izvorât din jertfa, învierea, înãlþarea lui ºi
trimiterea Duhului Sfânt în lume. De aceea, considerãm cã recuperarea ºi pro-
vocarea conºtiinþei moderne trebuie fãcutã, aºa cum am spus, prin formarea
unei sensibilitãþi euharistice ºi liturgice a noastrã, a celor care ne pregãtim sã
devenim preoþi ºi aceastã conºtiinþã de fapt se rãspândeºte, aºa cum am spus ºi
altã datã, aºa cum se rãspândeºte mireasma unei flori. Nu se impune agresiv,
ea se simte ºi oamenii sunt atraºi de lucrul acesta. De ce sfinþii atrag lumea? Ei
provoacã lumea nu neapãrat prin cuvânt, se poate ºi prin cuvânt, dar cuvintele
lor sunt drese cu sare, ei vorbesc foarte puþin, dar vorbesc cu putere, aºa cum
Evanghelia ne spune cã Mântuitorul vorbea ca unul care are putere. Eu cred cã
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în contextul modernitãþii, în care, aºa cum aþi spus, se accentueazã autonomia
individualã, afirmarea de sine a omului, în contextul în care, pe plan politic ºi
social, se pune din ce în ce mai mult accent pe drepturile ºi libertãþile funda-
mentale ale omului, într-un sistem democratic, Biserica nu poate folosi mij-
loace de constrângere, ci mijloace care inspirã ºi care produc o „lepãdare de
sine”.

Pr. Wili Dancã: Nu poate fi vorba în modernitate despre apologeticã. Sfân-
tul Pãrinte a dat o enciclicã, Veritatis splendor (Splendoarea adevãrului), o
enciclicã cu caracter moral în care vorbeºte despre o nouã apologie a creºtinis-
mului în societatea modernã de astãzi: splendoarea adevãrului, creºtinul atrage
trãind plinãtatea adevãrului care este Cristos. Aºadar nu mai este vorba de
metodele vechi, prezente în unele manuale de dogmaticã, structurate pe raþiona-
mente exterioare teologiei: protestanþii spun cã..., ortodocºii spun cã..., catolicii
spun cã..., dar adevãrul este în altã parte. Cum apreciaþi aceastã nouã modalitate
de a face „apologeticã” (trãirea în adevãrul care este Cristos)? Cum apreciaþi
oferta de mântuire a religiilor non creºtine? Este creºtinismul un fel de alterna-
tivã sau îºi pãstreazã un caracter unic?

Pr. Gheorghe Popa: Creºtinismul nu poate fi alternativã pentru cei care sun-
tem pãtrunºi de credinþa în Domnul Isus Hristos. El are un caracter unic, însã
modul cum se propune creºtinismul ca ºi cale de mântuire a lumii nu poate fi
agresiv sau apologetic în sensul tradiþional al cuvântului. În primele trei secole,
când erau persecuþii, nu se vorbea despre apologie în sens agresiv, ci se vorbea
despre mãrturie. Martirii creºtini sunt o dovadã supremã a apãrãrii credinþei în
adevãrul absolut creºtin. Pe urmã a intervenit un alt context istoric ºi am avut
tentaþia aceasta a apologiei ºi a transformãrii credinþei într-o structurã super-
ideologicã. Aceastã apologeticã nu mai poate fi susþinutã astãzi ºi o spune, de
exemplu, Karl Rahner. Chiar argumentele raþionale tradiþionale ale existenþei
lui Dumnezeu astãzi nu mai au eficienþã, pentru cã lumea are o altã forma
mentis. Nu existã alternative. Problema este alta: în ce mãsurã noi suntem pã-
trunºi de acest adevãr, în ce mãsurã suntem exigenþi cu propria noastrã cre-
dinþã, ºi putem sã dãm mãrturie despre ea ºi la nivel intelectual, discursiv, ºi la
nivelul respiraþiei în duhul credinþei ºi la nivelul de mãrturisire a credinþei în
lume în plan social sau în celelalte planuri. Eu cred cã problema, în primul
rând, este o problemã a noastrã ºi modul cum ne rezolvãm propria problemã
poate deveni o modalitate credibilã de a argumenta cã Mântuitorul este ade-
vãrul ºi singura cale de mântuire. Noi avem exemple când teologi au cãzut în
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capcana psihologismului sau psihanalizei. Eugen Dreverman este un exemplu.
Este un reducþionism ºi atunci trebuie sã fim foarte atenþi ca sã nu fim fascinaþi
de metodele extraecleziale ºi extrateologice, pentru cã riscãm sã pierdem toc-
mai esenþialul.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Spuneaþi cã Euharistia este izvorul conºtiinþei euharis-
tice a creºtinului ºi spuneaþi cã aceastã conºtiinþã euharisticã are douã caracte-
ristici: este slujitoare, apoi umilã, smeritã ºi rugãtoare. Nu credeþi cã ar mai fi
încã o caracteristicã a acestei conºtiinþe, dat fiind faptul cã se recunoaºte în
mod unanim cã Euharistia edificã Biserica, edificã aceastã comuniune, ºi aþi
accentuat ºi dumneavoastrã cã în primii trei sute de ani erau împreunã, cã sim-
þeau aceastã comuniune tocmai datoritã recunoaºterii prezenþei reale a lui
Cristos în Euharistie? Dacã este ºi aceastã caracteristicã, în perspectiva recu-
perãrii conºtiinþei euharistice, nu credeþi cã trebuie aprofundatã ºi aceastã
caracteristicã comunionalã a Euharistiei ºi a conºtiinþei euharistice?

Pr. Gheorghe Popa: Evident, eu m-am limitat doar la trei, pe care am încer-
cat sã le scot din contextul textului la care m-am referit. Lucrurile pot fi apro-
fundate. Sigur, aveþi perfectã dreptate, însã eu n-am vrut sã intru în alte aspecte
ºi amãnunte. Aceste lucruri pot fi tratate ºi din alte puncte de vedere, dar eu am
rãmas strict la domeniul moral ºi spiritual, ºi n-am abordat aspecte de doctrinã,
de structurã a Bisericii.

P.S. Petru Gherghel: M-am obiºnuit sã spun un cuvânt, aºa cã vã rog sã-mi
daþi voie, pãrinte profesor... Ne-am bucurat, ne bucurãm cã avem asemenea
ocazie de a ne îndrepta spre inima întregii noastre identitãþi ºi credinþe. Am
înþeles cã Euharistia este exprimarea cea mai fidelã a mulþumirii. Am înþeles
cã la început, cum spunea ºi pãrintele profesor, toþi erau una. Acuma trecem
printr-o perioadã foarte grea. Aþi putea sã ne prezentaþi legãtura dintre Euha-
ristie ºi ospãþ, Euharistie ºi cina Domnului? Sau, mai bine zis, între noi, creº-
tinii, ºi Euharistie? Preoþii, fãrã doar ºi poate, ei au aceastã legãturã directã, dar
ce se întâmplã cu credincioºii care doar din când în când se fac pãrtaºi de
aceastã împãrtãºire, de acest ospãþ care este vital pentru un creºtin? Ne puteþi
prezenta puþin punctul de vedere al gândirii Bisericii Ortodoxe asupra legãturii
dintre Euharistie ºi ospãþul euharistic?

Pr. Gheorghe Popa: Sigur cã existã o legãturã între Euharistie ºi ospãþul
euharistic pentru cã ºi în primele secole era Euharistia, frângerea pâinii ºi pe
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urmã era ºi agapa creºtinã. La aceasta cred cã vã referiþi sau la dimensiunea
socialã a Euharistiei? Aici sunt probleme de teologie pastoralã care implicã nu
numai Biserica noastrã, ci Biserica în ansamblul ei. Dacã facem o statisticã,
chiar ºi în spaþiul nostru, vedem cã un numãr restrâns de credincioºi se împãrtã-
ºesc în mod efectiv. În mediul urban, maximum 10%, în mediul rural, probabil,
procentajul creºte mai mult, dar nu cred cã depãºeºte 40-50%, depinde de paro-
hii. Împãrtãºirea efectivã cu taina Sfintei Împãrtãºanii se face astãzi într-un
context minoritar, am putea spune. De aceea, cred cã trebuie sã facem efortul
de a-i conºtientiza pe credincioºii noºtri ca sã nu mai aparþinã doar formal de
Bisericile noastre, ci efectiv sã înþeleagã cã împãrtãºirea cu trupul ºi sângele
Mântuitorului este esenþialã pentru dobândirea mântuirii ºi cã Euharistia antici-
peazã, de fapt, ospãþul euharistic în împãrãþia lui Dumnezeu. Existã tentaþii
aici, am vãzut ºi în Occident. Se iau decizii ºi nu se mai pregãtesc creºtinii
pentru împãrtãºanie. Foarte mulþi nu se mai mãrturisesc, nu se pregãtesc; sunt
niºte exigenþe, prezentate ºi de sfântul apostol Pavel. Este o tentaþie, s-ar putea
sã fie chiar o relativizare a valorii Euharistiei ºi de aceea cred cã secularizarea
va putea fi estompatã în mãsura în care, din ce în ce mai mulþi creºtini, îºi vor
asuma exigenþele vieþii creºtine. În ceea ce priveºte dimensiunea socialã a
Evangheliei, ea trebuie sã fie în relaþie din nou cu Euharistia, deoarece cine
dobândeºte conºtiinþa prezenþei lui Cristos în Euharistie, în Biserica lui ºi în
fiecare persoanã botezatã, atunci este ºi sensibil la ospãþul euharistic sau la
Euharistia de dupã Euharistie.

Întrebãri Pr. Claudiu Dumea

Pr. ªtefan Lupu: Îi mulþumim pãrintelui Claudiu Dumea pentru competenþa
cu care a prezentat aceastã legãturã dintre liturgia iudaicã ºi liturgia creºtinã ºi
este un semn cã a fost pelerin în Þara Sfântã deseori, de aceea cunoaºte foarte
bine aceastã matrice iudaicã a liturgiei creºtine, cu toatã bogãþia de termeni, ºi
uneori mi se pãrea cã vãd un film în aceastã desfãºurare a liturgiei ebraice.

Pr. Wili Dancã: Sfânta Liturghie formeazã un tot unitar, spune Sacrosanc-
tum concilium, de la început ºi pânã la sfârºit. Ce se întâmplã cu persoanele
care participã la Sfânta Liturghie dar ºtim cã sunt împiedicate de Dreptul cano-
nic ºi nu se pot împãrtãºi din moment ce le interzice Biserica? Ei participã la
aceastã Sfântã Liturghie: ce fel de participare este aceasta dacã, de la început
pânã la sfârºit, Liturghia este una singurã? Ascultã cuvântul, ascultã predica,
iar apoi de Euharistie nu se pot apropia...?
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Pr. Claudiu Dumea: Este o participare incompletã, adicã fãrã participare
efectivã la trupul ºi sângele Domnului – nu se împãrtãºesc cu trupul ºi sângele
Domnului. Ei participã la Liturghie dar incomplet ºi, sigur, eficacitatea Euha-
ristiei nu poate fi aceeaºi la unul care se împãrtãºeºte ºi la altul care numai
asistã. De fapt, disciplina veche a Bisericii era aceasta: catecumenii, cei care se
pregãteau pentru botez, erau invitaþi sã pãrãseascã Biserica, comunitatea, când
începea a doua parte a Liturghiei, liturgia euharisticã. De asemenea, acelaºi
tratament li se aplica celor care fãceau pocãinþã, penitenþii publici: erau ºi ei
invitaþi sã pãrãseascã dupã liturgia cuvântului adunarea. Acuma Biserica nu
mai procedeazã în felul acesta, îi lasã ºi pe ei sã participe, dar putem sã ne
facem o idee cât folos au ei de Sfânta Liturghie, dacã ne gândim la primele
secole, când Biserica proceda în felul acesta: nici mãcar nu-i admitea sã asiste
nu mai zic sã se apropie de Sfânta Împãrtãºanie. Nu ºtim ce lucreazã Dumne-
zeu în sufletul fiecãruia, participând chiar fãrã sã se împãrtãºeascã la Sfânta
Liturghie. Dacã Biserica le permite, asistã la Liturghie în întregime, poate sã
fie un exemplu bun ºi pentru familie, pentru ceilalþi, sunt anumite aspecte
pastorale care determinã Biserica sã-i admitã sã asiste la Liturghie în întregime
la ora actualã ºi celor care sunt, practic, neadmiºi, excluºi de la Împãrtãºanie. 

Pr. Gheorghe Popa: Am auzit de conceptul de Euharistie domesticã. Nu ºtiu
dacã acest concept de Euharistie domesticã este identic cu ceea ce a spus Prea-
sfinþitul – ospãþ euharistic. Dacã puteþi sã ne precizaþi ce este Euharistia domes-
ticã?

Pr. Claudiu Dumea: Euharistia domesticã, în contextul conferinþei, înseam-
nã nu Euharistia domesticã, ci cina pascalã care se desfãºura într-o ambianþã
domesticã, în familie. Cina pascalã se sãvârºea în sânul familiei ºi tatãl era
oficiantul. În sensul acesta, partea a doua a Liturghiei, liturgia euharisticã pro-
vine din aceastã liturgie domesticã – cina pascalã iudaicã, iar prima parte a
Liturghiei, liturgia cuvântului, se inspirã din liturgia sinagogalã. Termenul
acesta de liturgie sau Euharistie domesticã se poate aplica la celebrarea Euha-
ristiei în primele patru secole de creºtinism, când nu erau biserici, Euharistia
se celebra în casele creºtinilor. În sensul acesta era o Euharistie domesticã.

Pr. Alois Bulai: Acest cadru pe care l-aþi prezentat cu celebrarea pascalã în
familie este, în general, contestat de faptul cã e din perioada Mishnei, adicã din
perioada de dupã Cristos, pentru cã în perioada lui Cristos Paºtele se celebra
la Templu.
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Pr. Claudiu Dumea: În perioada lui Cristos în ce fel se celebra la templu?
În sensul cã mieii pentru cina pascalã din familie erau sacrificaþi la templu ºi
cu aceastã ocazie, pe la ora trei începea sacrificarea, pe 14 Nisan. Erau convo-
caþi toþi preoþii la templu ºi sãvârºeau acest rit al sacrificãrii, iar evreii îºi luau
mielul sacrificat la templu acasã ºi-l consumau în cadrul cinei pascale din
familie.

Pr. Alois Bulai: Acest lucru e valabil pentru cei care veneau din Ierusalim,
dar pentru cei care veneau din Galileea?

Pr. Claudiu Dumea: Tot acolo sacrificau. Veneau câteodatã un milion, din
diaspora ºi de asta era nevoie de un numãr atât de mare de preoþi, pare-mi-se
cã în vremea lui Isus erau vreo 20.000 de preoþi ºi toþi erau convocaþi pentru a
face faþã cerinþelor, sã sacrifice poate un milion de miei.

Pr. Alois Bulai: Iosif Flaviu vorbeºte de 600.000 de miei sacrificaþi cu oca-
zia Paºtelui.

Pr. Viorel Sava: Am ascultat cu multã atenþie expunerea dumneavoastrã ºi,
aºa cum spunea pãrintele moderator a fost foarte interesant acest paralelism
între cina iudaicã ºi cina creºtinã, în cadrul cãreia Mântuitorul Cristos a instituit
Sfânta Euharistie. Aº merge puþin mai departe ºi m-aº referi la douã documente
foarte importante din primele secole creºtine, ºi anume la Apologia I a sfântului
Iustin Martirul, scrisã pe la jumãtatea secolului al II-lea, în jurul anului 150, ºi
la Constituþiile Apostolice, douã documente în care gãsim descrisã rânduiala
sfintei Liturghii aºa cum se sãvârºea ea la vremea aceea. Sigur, între cele douã
documente este ceva distanþã. V-aº întreba urmãtorul lucru: elementele pe care
le-aþi prezentat aici se regãsesc atât în Liturghia ortodoxã, cât ºi în Liturghia
romanã pânã astãzi, concentrate ºi grupate oarecum diferit în cele douã Litur-
ghii. Însã, privind structura actualã a Liturghiei romane ºi structura Liturghiei
descrisã în cele douã documente pe care le-am amintit, cum vedeþi diferenþa
destul de mare, cel puþin de formã dintre descrierile pe care le-am amintit ºi
rânduiala actualã a Liturghiei?

Pr. Claudiu Dumea: Mai importantã decât cele douã lucrãri pe care le-aþi
amintit: Apologia I a sfântului Iustin ºi Constituþiile Apostolice, este Didahia.
Acesta este cel mai vechi ºi mai preþios document. De fapt, este o berakah iuda-
icã, o rugãciune birkat hamazon, încreºtinatã. Este cel mai vechi ºi mai preþios
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document. Sigur cã a cunoscut Euharistia o evoluþie permanentã ºi cunoaºte,
dar rãmân elementele esenþiale neschimbate ºi în liturgiile orientale ºi în cele
occidentale. Structura esenþialã este aceeaºi pe care o gãsim la sfântul Iustin:
liturgia cuvântului, predica, colecta, apoi rugãciunea euharisticã pe care cele-
brantul, episcopul, o poate dezvolta mai mult sau mai puþin, Împãrtãºania,
ducerea Împãrtãºaniei apoi la bolnavi de cãtre diaconi, deci structura esenþialã
rãmâne, nu se schimbã nimic. Dar a fost aceastã posibilitate ºi am subliniat în
conferinþã cã ºi Isus a avut posibilitatea sã improvizeze, deºi era o schemã
unicã ºi un conþinut esenþial, dar a avut posibilitatea sã improvizeze. La fel a
fãcut Biserica ºi o face. ªi improvizeazã. E ca un fel de variaþii pe aceeaºi temã.
La fel sunt toate anaforele, rugãciunile euharistice, dar pãstrând unitatea esen-
þialã, identitatea. Prin urmare, nu putem sã pretindem sã fie Liturghia lui Paul
al VI-lea cum a fost Liturghia descrisã de cãtre sfântul Iustin. Nici mãcar nu
ºtim exact cum dezvolta episcopul pe vremea sfântului Iustin rugãciunea euha-
risticã. Sau la sfântul Hipolit – Traditio apostolica –, la fel: era un model de
rugãciune euharisticã, nu era un text fix. În Didahia, la fel: nu avem toatã cele-
brarea, ci avem o schemã, cum se celebra Euharistia într-o anumitã comunitate
provenind din iudaism.

Pr. Wili Dancã: Ce trebuie sã înþelegem prin expresia improvizaþie liturgicã
pe care tocmai aþi folosit-o?

Pr. Dumea: Prin improvizaþie liturgicã nu se înþelege nici într-un caz gestul
unuia care se trezeºte vorbind. Nu. Improvizaþia era foarte limitatã: era o sche-
mã precisã, conþinutul era precis. Erau anumite cuvinte cheie. Dar aceste rugã-
ciuni puteau fi mai dezvoltate sau mai puþin dezvoltate: unul avea mai multã
imaginaþie, altul era mai bine dispus, altul cunoºtea mai multã teologie º.a.m.d.,
în funcþie de dispoziþia celebrantului. Sã nu uitãm cã nu improviza oricine: era
celebrantul, episcopul, cel care putea sã dezvolte mai mult sau mai puþin. Dar
nu era o improvizaþie nelimitatã. Era foarte limitatã ºi legatã de un conþinut fix
ºi de o schemã fixã. Este o mare deosebire între ceea ce înseamnã o improvi-
zaþie, când merge un seminarist în faþa Preasfântului Sacrament ºi începe sã-i
spunã lui Isus efuziuni sentimentale º.a.m.d. Rugãciunea liturgicã este rugã-
ciune comunitarã ºi celebrantul se roagã în numele întregii comunitãþi, nu dis-
poziþiile sale subiective, ceea ce simte etc. Fiind o rugãciune comunitarã trebuie
sã aibã un conþinut fix, dar celebrantul putea, cel puþin la început, sã dezvolte
mai mult sau mai puþin rugãciunea. Dacã vreþi un exemplu, uitaþi prefeþele:
toate au aceeaºi schemã, dar existã foarte multã variaþie. Avem zeci de prefeþe,
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dar toate, de fapt, urmeazã aceeaºi schemã: ºi introducerea, ºi încheierea, ºi
conþinutul, deºi variazã totuºi nu se poate improviza fãrã nici un fel de restric-
þii. Aºa au apãrut ºi celelalte rugãciuni euharistice.

P.S. Petru Gherghel: Îi mulþumim pãrintelui Dumea pentru aceastã preci-
zare; sigur cã acum am înþeles variaþia riturilor, pãstrând acest schelet, variaþia
celebrãrilor sfântului Ioan Gurã de Aur ºi a lui Vasile cel Mare pentru pãrinþii
ortodocºi ºi variaþia celebrãrii latine. Eu voiam sã-l întreb, pentru cã pãrintele
este expert în probleme de neocatecumeni, dacã sunt în celebrãrile neocatecu-
menilor elemente în plus din cele prezentate aici, pentru cã eu personal, parti-
cipând fãrã sã vreau, la o cinã, am vãzut la început un seminarist care a venit
cu un pahar în mânã ºi a fãcut o rugãciune de introducere, cu paharul sus, aºa
cum se practica pe vremuri. Mã gândeam cã este o influenþã din primele vea-
curi, la ei. Liturgia, în schimb, merge dupã scheletul nostru.

Pr. Claudiu Dumea: E scheletul universal, în toate liturgiile este aceeaºi
structurã de bazã. Acum, înainte de toate, nu sunt expert în probleme de neo-
catecumenat, deºi am trecut un pic pe la ei ºi am vãzut cum celebreazã Sfânta
Liturghie. Sigur cã nu se abat de la schema esenþialã, pentru cã atunci nu mai
este Euharistie dacã lasã ceva la o parte. Au unele detalii ale lor. Nu trebuie sã-i
condamnãm, chiar dacã gestul acesta trebuie sã însemne la ei prima cupã, de
la kidush, de la cina pascalã. E posibil, ºi ei au multe influenþe luate din liturgia
iudaicã. Asta e o realitate, pânã ºi cântãrile lor au un iz ebraic. Probabil cã de
la cina pascalã, de la prima cupã, au luat acest gest. Dar nu trebuie sã-i con-
damnãm, întrucât aceastã liturgie a lor particularã este aprobatã de Sfântul
Scaun, de aceea ei sunt în legalitate.

Întrebãri Pr. Viorel Sava:

Pr. ªtefan Lupu: Pentru noi, care suntem mai puþin familiarizaþi cu termenii
liturgiei orientale este o ocazie potrivitã de a învãþa mai mult ºi vreau sã-l rog
pe pãrintele Viorel Sava sã ne explice pe scurt unii termeni, cum ar fi prescurã,
agneþ, anaforã.

Pr. Viorel Sava: Prescura este corespondentul ostiei: este pâinea din care se
pregãtesc sfintele daruri. Ea are o pecete imprimatã pe ea: Isus Hristos Nika
(Isus Cristos Biruitorul) ºi aici sunt diferenþe de formã, în Biserica Ortodoxã
folosim pâine dospitã. Prescura este pâinea adusã pentru a fi oferitã. Agneþul
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(agnus = miel) este o parte din prescurã, aceea care poartã pecetea Isus Hristos
Nika, care se scoate, se pune pe Sfântul disc ºi este sfinþitã la Sfânta Liturghie
ºi se transformã în trupul Mântuitorului Cristos. Anaforaua este marea rugã-
ciune euharisticã în cadrul cãruia avem rugãciunea de mulþumire, rugãciunea
teologicã, anamneza, epicleza ºi dipticele, iar anafora este pâinea binecuvân-
tatã, tãiatã din resturile de prescuri folosite la proscomidie, binecuvântatã dupã
sfinþirea darurilor, dupã o formulã prevãzutã de Liturghier ºi apoi împãrþitã
dupã Liturghie credincioºilor.

Pr. ªtefan Lupu: Încã un lucru: pãrticelele. Noi ne confruntãm deseori cu
aceastã practicã, surprinzãtoare pentru noi: „Îi scoate pãrticele cuiva”, în sensul
de a-i face rãu, ca sã moarã.

Pr. Viorel Sava: ªi noi ne confruntãm cu aceastã practicã! Existã în popor
ideea mai mult sau mai puþin încurajatã în anumite zone, e practicã specificã
Bisericii Ortodoxe Române, nu e întâlnitã în alte Biserici Ortodoxe, ºi anume,
cineva aduce prescuri pentru Sfânta Liturghie ºi cere sã i se scoatã pãrticele
pentru rezolvarea unei probleme deosebite pe care o are, de la o problemã
foarte importantã ºi cu sens pozitiv, pânã la una cea mai puþin duhovniceascã
– sã moarã ºi capra vecinului! Rânduiala prevede urmãtorul lucru: din cele
cinci prescuri folosite la Sfânta Liturghie din prima se scoate Sfântul Agneþ, din
a doua se scoate o miridã pentru pomenirea Maicii Domnului, apoi nouã miride
care în momentul în care sunt aºezate pe Sfântul disc sunt pomenite nouã cete
de sfinþi, apoi din a patra prescurã se scot miride pentru ierarhul locului, pentru
poporul român ºi pentru toþi cei vii care se pomenesc la Sfânta Liturghie ºi din
a cincea prescurã se scot miride pentru cei adormiþi: pentru ctitorii bisericii în
care se slujeºte ºi pentru cei adormiþi. Aranjarea tuturor acestora pe Sfântul disc
este foarte interesantã ºi cu semnificaþii duhovniceºti foarte profunde: în centru
este Cristos, este Sfântul Agneþ, ca centru al întregii existenþe, vãzute ºi nevã-
zute, de o parte Maica Domnului, de cealaltã, cetele de sfinþi, iar în partea din
faþã, miridele scoase când se pomenesc cei vii ºi cei adormiþi. Aceasta înseam-
nã cã în jurul lui Cristos, centrul întregii existenþe, sunt adunaþi toþi aceia într-o
comuniune ºi armonie desãvârºitã, toþi aceia care s-au sfinþit ºi care doresc sã
se sfinþeascã ºi fac eforturi în acest sens. Unii pretind ca din acele miride care
s-au scos în momentul în care li s-a pomenit pomelnicul, sã li se dea ºi sã le
consume dupã o rânduialã specialã. Rânduiala corectã spune cã tot ceea ce s-a
aºezat pe Sfântul disc se toarnã la sfârºitul Liturghiei în Sfântul potir ºi în felul
acesta cel care s-a pomenit se împãrtãºeºte duhovniceºte din Sfântul potir,
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tocmai pentru cã mirida lui a fost turnatã în Sfântul potir, unde este trupul ºi
sângele Mântuitorului Cristos.

Pr. ªtefan Lupu: Coliva...!

Pr. Viorel Sava: Este o materie liturgicã ºi ºi-a dobândit acest statut prin
folosirea la slujbele de pomenire a celor adormiþi. Ea este simbolul învierii:
bobul de grâu care se aºazã în pãmânt, dacã nu moare nu dã viaþã. Bobul de
grâu folosit la prepararea colivei, dupã reþete din cele mai variate, simbolizeazã
învierea ºi exprimã credinþa noastrã în înviere.

Bogdan Herciu (student): Am avut întotdeauna probleme cu înþelegerea pro-
blemei energiilor necreate, noi, studenþii catolici ºi nici acuma mãrturisesc cã
nu sunt sigur cã o cunosc prea bine. Aº vrea sã ºtiu dacã nu cumva existã o
contradicþie între aceastã teologie ºi intimitatea despre care vorbeaþi cã se reali-
zeazã la Liturghie între credincioºi ºi Cristos.

Pr. Viorel Sava: Aº transfera rãspunsul la aceastã problemã celor de specia-
litate, mâine va fi cineva specialist în spiritualitate ortodoxã. Eu m-am referit
strict la interpretarea Sfintei Liturghii; nu este o evitare a rãspunsului, ci am un
principiu la care þin foarte mult ºi anume cã pe straturile vecinului, chiar dacã
te duci cu intenþia sã pliveºti trebuie totuºi sã-i comunici acest lucru. Însã e
pãrintele Popa aici, dacã doreºte sã rãspundã, pentru cã este strict o problemã
de teologie dogmaticã ºi de spiritualitate. Într-adevãr, aceastã problemã a stârnit
dispute foarte aprinse în secolul al XIV-lea, ºi am spus la un moment dat cã
literatura apãrutã în secolul al XIV-lea ºi în secolul al XV-lea este o literaturã
eminamente polemicã. Nicolae Cabasila s-a dovedit un laic foarte evlavios ºi
foarte cuminte, neamestecându-se în aceste dispute teologice. S-ar fi putut
amesteca în momentul în care avea în faþã teologi uneori foarte angajaþi în
discuþiile de la acea datã, mã refer la sfântul Grigore Palama ºi la alte persona-
litãþi, mai târziu, în secolul al XV-lea, sfântul Simeon al Tesalonicului nu
numai cã va fi foarte polemic, ci chiar va insista pe problemele controversate,
ceea ce nu a fãcut Nicolae Cabasila. Poate statutul lui de laic l-a fãcut sã aibã
aceastã atitudine de respect ºi de cuminþenie duhovniceascã ºi nu a intrat în
problemele controversate.

Pr. Gheorghe Popa: Întrebarea pe care aþi pus-o se leagã de comunicarea pe
care a prezentat-o. Însã aceastã incapacitate de a înþelege energiile necreate ale
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Duhului Sfânt nu cred cã este o incapacitate, ci poate este mai mult o transfor-
mare a conceptului de energie necreatã într-un concept care poate fi raþionalizat
sau înþeles cu mintea noastrã care nu se poate miºca decât în cadrul energiilor
create sau în cadrul legilor timpului ºi spaþiului nostru. Însã aº vrea sã spun cã
acest conflict dintre teologii rãsãriteni ºi cei apuseni din secolul al XIV-lea ne
aratã cã existã o diferenþã între modul de a percepe pneumatologia ºi hristo-
logia sau mai precis, modul de a înþelege relaþia dintre lucrarea Duhului Sfânt
ºi lucrarea Mântuitorului în Bisericã ºi aceastã diferenþã a avut consecinþe pe
plan ecleziologic pentru cã în momentul în care nu acceptãm învãþãtura despre
energiile necreate ºi definim harul ca energie creatã, atunci pe plan ecleziologic
existã riscul ca sã punem mai mult accent pe aspectul ei instituþional. Biserica
poate fi, în acest caz, înþeleasã ca o instituþie care gestioneazã un tezaur creat,
ºi astfel existã riscul ca lucrarea Duhului Sfânt sã devinã un complement al
Bisericii. 

Accentul sau concentrarea hristologicã în spaþiul eclezial conduce, de fapt,
la anumite devieri pe plan ecleziologic. Concentrarea hristologicã poate sã ducã
la un fel de uniformizare, în sensul cã viziunea organicã a sfântului Pavel, de
exemplu, dacã este exageratã, credinciosul devine, sau s-ar putea sã devinã un
element marginal sau un element de statisticã. Dacã se acceptã prezenþa Du-
hului Sfânt în Bisericã prin energiile necreate, atunci se respectã ºi libertatea
duhovniceascã a creºtinului. Nu se gestioneazã libertatea duhovniceascã a creº-
tinului doar prin norme etice sau, pe plan extraeclezial, printr-un simplu acti-
vism social º.a.m.d. Problema cheie care este aici este modul în care se înþelege
relaþia dintre lucrarea Mântuitorului ºi lucrarea Duhului Sfânt în Bisericã. Bise-
rica este trupul lui Hristos, nu este trupul Duhului Sfânt, Hristos este chipul lui
Dumnezeu Tatãl, iar chipul Duhului Sfânt sunt sfinþii. Duhul Sfânt este cel care
constituie Biserica, ca trup tainic al Domnului, ºi el rãmâne în Bisericã prin
energiile sale necreate. Aº vrea sã închei cu precizarea cã actul de credinþã, din
aceastã perspectivã, nu este un rãspuns la o întrebare pe care o punem filozofic
sau raþional, ci un rãspuns la o chemare, la o invitaþie la Cina cea de Tainã.

Pr. Viorel Sava: Experienþa întâlnirii cu Cristos, prin harul Duhului Sfânt,
prin energiile necreate, o avem la fiecare Sfântã Liturghie. Liturghia ºi cultul,
în general, dar în special Sfânta Liturghie ne recentreazã viaþa ºi ne oferã un
mod de viaþã cu totul ºi cu totul nou, viaþã definitã ca viaþã în Cristos ºi cu
Cristos. Este o interiorizare a noastrã în Cristos ºi a lui Cristos în noi. Avem
experienþa întâlnirii cu el la fiecare Liturghie prin energiile necreate. În partea
finalã a Sfintei Liturghii din ritualul ortodox avem un imn care spune în felul
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urmãtor: „Am vãzut lumina cea adevãratã, am primit Duhul cel ceresc, am aflat
credinþa cea adevãratã, nedespãrþitei Sfintei Treimi închinându-ne, cã aceasta
ne-a mântuit pe noi”. Deci vederea luminii celei adevãrate este o realitate expe-
rimentatã în fiecare Sfântã Liturghie de credinciosul participant la Sfânta Litur-
ghie ºi, în special, de cel care s-a împãrtãºit cu dumnezeieºtile taine. Însã, aici
apare diferenþa: fiecare se împãrtãºeºte, vede ºi simte aceastã luminã ºi aceastã
stare de iluminare dupã puterile ºi râvna lui. În imnurile Schimbãrii la Faþã, ni
se spune cã Cristos a arãtat pe Tabor apostolilor lumina sa pe cât li se putea, pe
cât puteau ei sã cuprindã, aºa încât aceastã stare de iluminare, de împãrtãºire
din harul lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie este în strânsã relaþie cu capacitatea
noastrã de a primi, dar ºi în funcþie de râvna fiecãruia. Împãrãþia lui Dumnezeu
experimentatã în Sfânta Liturghie este pace ºi bucurie ºi dreptate în Duhul
Sfânt. Însã de aceastã pace ºi bucurie cineva se duce la Sfânta Liturghie ºi nu
se întoarce împãcat cu sine, vine tot tulbur, altul simte o stare de bucurie ºi de
pace ºi de dreptate în Duhul Sfânt, pentru cã el s-a întâlnit cu Cristos ºi a fãcut
efort sã se întâlneascã cu Cristos ºi trãieºte efectiv, în finalul Liturghiei, dupã
ce se împãrtãºeºte, aceastã stare de iluminare pe care o cântã ca pe o realitate:
„Am vãzut lumina cea adevãratã...”, nu spune „Ne-am închipuit, ne imaginãm”,
ci lumina, identificatã cu însuºi Cristos, este o stare realã. Noi, de altfel, în
cadrul sfintei Liturghii ºi în cadrul cultului, în general, avem de-a face ºi
experimentãm realitãþi, nu ne închipuim. Cristos nu a spus: „Luaþi, mâncaþi,
aceasta simbolizeazã trupul meu, acesta simbolizeazã sângele meu”, ci a spus
„este trupul meu, este sângele meu”. Cu aceste realitãþi ne întâlnim în cadrul
cultului, pe acestea le experimentãm, însã modul de a le recepta diferã de la o
persoanã la alta, ºi este în funcþie de capacitatea de ale primi ºi de râvna de a
se face vrednic sã le primeascã.

Pr. Alexandru Suceu: În conferinþã aþi folosit termenul de „cei adormiþi”,
niciodatã cel de „morþi”. E o convingere?

Pr. Viorel Sava: E o formulã la care þin foarte mult ºi cred în acest lucru,
dacã Cristos n-a înviat este zadarnic statutul pe care îl avem. Nu numai limba-
jul liturgic ºi cel scripturistic este optimist, ci ºi limbajul laic. În cãrþile mai
vechi nu se vorbeºte despre cei morþi, ci despre cei chemaþi la Domnul. Venirea
în aceastã lume este rãspunsul la o chemare, viaþa întreagã a creºtinului este o
înlãnþuire la chemãrile fãcute de Dumnezeu, repetate în anumite momente ºi,
în final, el pleacã din aceastã viaþã tot ca rãspuns la o chemare. Aceasta este
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nota optimistã pe care ne-o prezintã nouã Sfânta Scripturã ºi care, desigur,
trebuie sã reflecte credinþa noastrã ºi propovãduirea Bisericii în lume.

Pr. Gheorghe Popa: Dumneavoastrã faceþi o distincþie între Adormirea
Maicii Domnului ºi adormirea noastrã? Eu ºtiu cã în limba francezã Adormirea
Maicii Domnului înseamnã Asumption. În limba francezã este o deosebire ºi
probabil, plecând de aici, ºi dumneavoastrã vreþi sã fie o deosebire.

Pr. Alexandru Suceu: Eu m-am gândit cã e o convingere, pentru cã noi folo-
sim mereu cuvântul moarte ºi nu spunând aºa de frumos precum pãrintele, „cei
adormiþi”.

Pr. Viorel Sava: În scrierile patristice, Biserica este prezentatã ca mamã a
noastrã. Or aici este un temei fundamental pentru rugãciunile de pomenire a
celor adormiþi existente în Biserica Ortodoxã ºi în Biserica Romano-Catolicã,
pentru cã aºa cum în planul fizic mama vegheazã asupra pruncului care doar-
me, pe plan spiritual, Biserica vegheazã asupra fiilor care dorm somnul cel
veºnic ºi este un temei fundamental pentru pomenirea celor adormiþi atâta
vreme cât recunoaºtem cã Biserica este mama noastrã a tuturor. 

P.S. Petru Gherghel: Eu aº vrea sã-i mulþumesc pãrintelui pentru aceastã
prezentare, pentru cã e într-adevãr de mare folos o asemenea prezentare despre
Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie. Aº dori sã vã întreb dacã sfântul Nicolae
Cabasila foloseºte în mod expres cuvântul epiclezã sau sunt alte cuvinte pe care
le foloseºte, pentru cã am aflat cã foloseºte altã expresie, ºi anume aceea de
„rugãciuni sãvârºitoare”?

Pr. Viorel Sava: În capitolul 29 foloseºte aceastã expresie. El nu foloseºte
nici termenul de proscomidie, probabil erau termeni prea cunoscuþi ºi nu era
nevoie sã le foloseascã. Folosea cuvinte similare pentru a exprima aceeaºi reali-
tate. 

P.S. Petru Gherghel: Am înþeles de la sfinþia voastrã cã era foarte irenic ºi
m-am gândit cã nu folosea acest cuvânt pentru a nu trezi eventuale dispute aºa
cum am auzit cã erau în aceastã perioadã.

Pr. Viorel Sava: Pe parcursul comentariului sãu are ºi alte formule pe care
le preferã, deºi la acea datã erau alte formule consacrate ºi folosite în limbajul
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teologic. Aplecarea lui teologico-duhovniceascã l-a determinat sã prefere, nu
atât limbajul strict teologic ºi uneori foarte rigid, ci formule care sã se încor-
poreze perfect în comentariul sãu care este un comentariu teologico-du-
hovnicesc.

Întrebãri Fr. Antonio Perera

Cristinel Farcaº: Cristos este preponderent îmbrãcat în culorile roºu ºi al-
bastru. Ce înseamnã asta în limbaj artistic?

Fr. Antonio Perera: Trebuie sã avem în vedere aspecte estetice ºi aspecte
simbolice. Sub aspect estetic, roºul ºi albastrul sunt douã culori relativ uºor de
obþinut ºi care se completeazã bine. Intenþia simbolicã este urmãtoarea: albas-
trul este culoarea cerului, culoarea dumnezeirii, într-un fel ºi roºul are douã
conotaþii. Ca atare, depinde care prevaleazã mai mult: sau este culoarea impe-
rialã (a purpurei) sau este culoarea sângelui. Atunci, poate sã simbolizeze sau
natura umanã a lui Cristos, sau împãrãþia lui Cristos. Depinde de context, de
situaþie. ªi Maica Domnului apare adeseori îmbrãcatã în aceste culori.

Întrebãri Pr. Lucian Farcaº

Pr. ªtefan Lupu: În legãturã cu aceastã despãrþire de pãcat : trãim într-o peri-
oadã destul de confuzã, pe care o numim postmodernã, ºi aceastã despãrþire de
pãcat ar putea fi înþeleasã ºi ca o desfiinþare a pãcatului sau, din altã perspec-
tivã, cauza tuturor relelor din societate, din lume, ar fi tocmai existenþa acestor
criterii care creeazã apoi vinovãþia, în sensul de pãcat - Decalogul. Spun acest
lucru, pentru cã, într-o discuþie cu un grup de studenþi, cineva mi-a spus „Cauza
tuturor relelor este regulamentul”.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã sunt douã explicaþii: în primul rând, vãd în
aceastã poziþie efectul pãcatului social ºi al structurilor pãcatului din societatea
în care suntem ºi din care venim ºi noi ºi studenþii noºtri ºi, în al doilea rând,
vãd un deficit de abordare a tuturor relelor îndepãrtându-ne de Dumnezeu, în
faþa cãruia ne putem asuma în credinþã vinovãþia faþã de pãcat ºi lunecând spre
zona aceea de anonimat, când nu mai suntem în stare sã ne asumãm propria
responsabilitate ºi suntem foarte convinºi cã responsabili, dacã or fi cumva
responsabili, sunt ceilalþi, eventual regulamentul, pentru cã regulamentul se
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încadreazã într-o structurã a seminarului, ºi a acuza aceastã structurã cã este în
favoarea pãcatului.

Pr. Wili Dancã: Acum trãim într-un spaþiu de libertate. Existã astãzi îndem-
nuri de a face binele, dar se pare cã sunt puþini cei care rãspund. Se spune cã
suntem liberi. Ce facem cu libertatea? Unii spun cã nu þine de foame, alþii spun
cã era mai bine înainte etc. Cred cã acum a sosit momentul sã umplem acest
spaþiu de libertate cu valori. Vreau sã întreb: cum vedeþi astãzi rezistenþa în faþa
structurilor sociale ale pãcatului? Individul, credinciosul este strivit de aceste
structuri? Despãrþirea de aceste structuri este o conºtiinþã individualã sau co-
munitarã? La nivel individual, ce raport se poate instaura cu structura de pãcat?
Cred cã miezul problemei este relaþia directã, personalã, a fiecãrui om cu Dum-
nezeu. Din aceastã conºtiinþã a relaþiei cu Dumnezeu derivã ºi conºtiinþa cu
ceilalþi. Relaþia cu Dumnezeu nu poate fi egoistã, relaþia cu Dumnezeu înseam-
nã deschidere spre alþii. Totuºi, cum se explicã faptul cã mulþi credincioºi
practicanþi sunt indiferenþi faþã de binele comun, deci faþã de binele altora? Mã
refer aici ºi la actualele alegeri politice când mulþi tineri dezamãgiþi de prestaþia
guvernanþilor au renunþat la aceastã rezistenþã în faþa structurilor sociale ale
pãcatului.

Pr. Lucian Farcaº: Indiferenþa de care vorbiþi cred cã se încadreazã în pri-
mul rând, în cadrul cercului vicios al raportului dintre pãcatul social ºi structura
care este alimentatã de pãcat ºi invers, la rândul lor, structurile creeazã pãcatul
ºi forma cea mai tristã este indiferenþa în care binele nu ne mai entuziasmeazã,
iar rãul nu ne mai scandalizeazã. De exemplu, protestul „investitorilor” de la
FNI nu este pentru cã s-a încãlcat legea, ci pentru a-ºi recupera banii lor. Dacã
alþii furã nu conteazã, dacã ei au banii asiguraþi, nu conteazã dacã se încalcã
legea, dacã alþii nu au bani. Este o situaþie foarte dificilã, dar aici în contextul
nostru, în Biserica noastrã, în parohiile noastre este actualã ceea ce se numeºte
noua evanghelizare. Eu consider cã situaþia noastrã letargicã socialã este sem-
nul unei maladii în domeniul credinþei. De aici trebuie pornit, de la catehezã:
începând cu crezul, cu sacramentele, poruncile º.a.m.d., dar bine cunoscute, nu
superficial.

Pr. Alois Bulai: Eu mi-aº permite sã subliniez cã dimensiunea socialã a pã-
catului ºi participarea omului la structurile de pãcat nu anuleazã decizia perso-
nalã ºi hotãrârea personalã. N-aº vrea sã ajungem sã spunem cum spunea pro-
fetul Ezechiel: „Pãrinþii au mâncat aguridã ºi copiiilor li s-au strepezit dinþii”.
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Decizia, în ultimã instanþã, aparþine individului ºi persoanei. Pentru cã s-a vor-
bit despre aceastã apãsare pe care o au persoanele asupra individului. Individul,
chiar dacã este condiþionat de mediul în care trãieºte, niciodatã nu este strivit
de acest mediu ºi de fiecare datã decizia trebuie sã fie personalã. Mi s-a spus
cã noi am luat aceastã hotãrâre, am avut acest comportament pentru cã acesta
este mediul, pentru cã aceasta este atmosfera. Libertatea este, în ultimã instanþã,
personalã ºi decizia este liberã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu doar adaug faptul cã termenii de pãcat social ºi struc-
turi ale pãcatului au fost la început foarte discutaþi, dar ajungându-se la o clari-
ficare prin douã documente ale Congregaþiei pentru Credinþã din 1984 ºi 1986,
Sfântul Pãrinte preia aceºti termeni într-o enciclicã din 1987, unde clarificã
aceste idei.

Pr. Eduard Ferenþ: Aº voi sã mã refer la douã lucruri: iniþial aþi început cu
venirea la bisericã din diferite locuri, mai murdare sau mai curate. Este o mare
realitate, dar cred totuºi cã ceea ce este important când venim la bisericã nu este
locul de unde venim, ci cum venim ºi modul acesta ar trebui pus în valoare mai
mult. În al doilea rând, aþi spus cã omul nu beneficiazã de comuniune eclezialã
dacã nu se îndepãrteazã Dumnezeu de pãcat. Cred cã aceastã frazã trebuie clari-
ficatã: biserica este plinã de pãcãtoºi. Nu orice pãcat exclude de la comuniunea
eclezialã, ci numai un pãcat formal împotriva credinþei. ªi poate cã, printre cei
care vin duminica la bisericã se aflã unii care sunt în pãcat de moarte, nu pot
veni la sfânta spovadã ºi totuºi nu sunt excluºi de la comuniunea eclezialã.
Aceºtia sunt membre bolnave pe care noi trebuie sã le îngrijim. Nu orice mem-
bru pãcãtos este exclus de la comuniunea Bisericii, ci numai cel care comite un
pãcat formal împotriva credinþei. Ideea aceasta ar trebui sã fie întotdeauna clari-
ficatã, altminteri rãmânem cu bisericile goale. ªi ei sunt cei spre care grija
noastrã pastoralã este îndreptatã. Întrebarea pe care vreau sã v-o pun este a-
ceasta: Ce raport existã între Euharistie ºi pãcãtoºi, pentru cã pãcatul nu existã
dezincarnat: este în noi, e o boalã a voinþei. Euharistia iartã pãcatele? Care?
Iartã ºi pãcatele de moarte? În ce condiþii? Este permis unui credincios care
vine duminica la bisericã, sau unui paroh sã-ºi manifeste aceastã decizie: El e
convins cã Euharistia iartã pãcatele, chiar ºi pe cele de moarte, de aceea trimite
confesionalul în pod ºi toþi vin la Împãrtãºanie. Este o stare pe care o întâlnim
în unele comunitãþi.
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Pr. Lucian Farcaº: Legat de prima remarcã fãcutã, nu este important de
unde venim, ci locul unde ne întâlnim, conteazã mai mult cum, eu m-am fãcut
glasul tradiþiei noastre populare care, în loc sã spunã „Bunã ziua!” sau „Lãudat
sã fie Isus!”, întreabã „De unde vii?”, „Unde te duci?” Întreabã „Ce faci”, nu
întreabã niciodatã „Cum faci?” Aici poate ar trebui sã schimbãm formulele de
salut... Apoi, cât priveºte comuniunea pãcãtoºilor la Euharistie, cu siguranþã
aveþi dreptate în ceea ce aþi specificat, eu m-am referit mai mult la calitatea, nu
la excluderea de la comuniune. Apoi este vorba de acea disputã clasicã dintre
poziþia catolicã ºi cea protestantã, când se punea problema dacã natura este
coruptã total. Sigur, pãcatul afecteazã grav, dar nu distruge natura, nu aºa încât
sã-l îndepãrteze complet. Sunt grade de despãrþire de Dumnezeu ºi de oameni,
grade ale pãcatului ºi de aceea, grade de despãrþire de Dumnezeu ºi de oameni,
grade ale pãcatului, de îndepãrtare de comuniunea euharisticã. Tocmai despãr-
þirea de pãcat înseamnã apropierea de aceastã comuniune. Problema a doua este
una clasicã de catehezã, dar ºi de discurs teologic, când se ºtie foarte bine cã
la începutul Sfintei Liturghii avem actul penitenþial ºi celebrarea acestui act în
mod personal, împreunã cu comunitatea, cu preotul, cu Cristos, în faþa lui
Dumnezeu aduce iertarea pãcatelor lesne iertãtoare de care noi ne dãm seama
ºi ne mãrturisim dacã sunt cazurile obiºnuite, normale; nu este iertarea pãca-
telor grave, de moarte, ca sã te poþi apropia liniºtit de Sfânta Euharistie. Te poþi
apropia de Sfânta Euharistie în cazuri extreme, cu decizia clarã ca la prima oca-
zie care se iveºte sã te mãrturiseºti.Nu este permis un astfel de abuz faþã de
Euharistie, cã Domnul prezent e bun, ne iartã numai dacã ne gândim cã poate
am avea vreun pãcat.

Pr. Eduard Ferenþ: Este adevãrat ce spuneaþi la început cã nu ne putem a-
propia de Sfânta Euharistie fãrã spovadã dacã suntem în stare de pãcate grave.
Dar cine iartã pãcatele? Dumnezeu! ªi cine îl poate împiedica? Dacã eu sunt
credincios ºi particip la Liturghie ºi am cãinþa desãvârºitã de pãcate, Dumnezeu
îmi iartã pãcatele. E altceva cã nu mã pot apropia de Euharistie fãrã spovadã.
Dar cele mai mult momente de iertare a pãcatelor au loc în timpul Sfintei Litur-
ghii ºi nu vin la Împãrtãºanie. Dumnezeu nu poate fi împiedicat de nimeni sã
ierte pãcatele. Aceastã întrebare mi-a fost pusã de un profesor la Sant’Anselmo:
Dacã Euharistia iartã pãcatele. A fost între noi o discuþie mare ºi când i-am
spus acest lucru, cã Dumnezeu e cel care iartã pãcatele ºi noi din practica
penitenþialã vedem cã momentele de contriþie desãvârºitã au loc în participarea
la Sfânta Liturghie. Cred cã este bine sã le explicãm credincioºilor: o partici-
pare la Sfânta Liturghie, chiar dacã nu este o participare la sacramente deoarece
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sunt mulþi la spovadã sau nu vin, Dumnezeu poate ierta pãcatele. Cel prezent
în Euharistie la care noi participãm poate ierta orice gravitate de pãcate prin
acest har pe care i-l dã: cã participã cu credinþã; iatã, credinþa devine vie ºi
poate ieºi de la Liturghie tot atât de curat ca ºi unul care a ieºit de la spovadã,
deºi el n-a primit Sfânta Împãrtãºanie. Eu sunt convins de acest lucru.

Pr. Lucian Farcaº: Eu sunt convins, dar nu sunt de acord din punct de ve-
dere pedagogic. Biserica, cu puterea ei, nu poate sã disciplineze administrarea
harului iertãtor al lui Dumnezeu. Biserica este responsabilã ºi de aceste forme
de împãcare cu Dumnezeu, cum este spovada. Riscul este acela cã tocmai a-
ceastã realitate, cã Dumnezeu este singurul care iartã pãcatele, poate fi folositã
mai puþin responsabil...

Pr. Eduard Ferenþ: Am spus de la început cã Conciliul Tridentin ne obligã
pe toþi: nu ne putem apropia de Sfânta Împãrtãºanie fãrã spovadã. Asta este
lege ºi e cunoscutã de noi. Dar nu putem exclude acþiunea internã, tainicã a lui
Dumnezeu ºi chiar în afara Liturghiei. Dar mai ales atunci în Liturghie, cel din
Euharistie poate ierta pãcatele cele mai mari.

Pr. Lucian Farcaº: Rãmânând la dimensiunea socialã despre care am vorbit,
cred cã Dumnezeu iartã mai uºor pãcatele personale, dar cele sociale nu prea...
mai greu.

Pr. Eduard Ferenþ: Nu ºtiu dacã puteþi despãrþi pãcatul social de cel perso-
nal.

Pr. Lucian Farcaº: Cele sociale se îndreaptã cam împotriva Duhului Sfânt
ºi astea se iartã tare greu.

Pr. Eduard Ferenþ: Dar pãcatele sociale unde stau?

Pr. Lucian Farcaº: Sunt în oameni!

Pr. Eduard Ferenþ: Noi suntem realitatea socialã! Un pãcat social à la
Schonnenberg, cãci el are Il peccato sociale ºi La potenza del peccato sociale,
care stã în aer, nu existã! Pãcatul este pãcãtos, e o boalã a voinþei. Cã aceastã
boalã a voinþei are o influenþã asupra structurilor, e clar. Dar un pãcat social în
sine nu existã, ci în noi.
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Pr. Lucian Farcaº: Pãcatul social nu este o categorie aparte de pãcat: pãca-
tul social este apreciat dupã efectele pe care le are în viaþa socialã ºi astea se
iartã mai greu. Asta se vede din calitatea unei societãþi.

Richard Vasilicã Toth (student): Referitor la despãrþirea de pãcat: existã
multe pãcate, atât de la persoanã la persoanã, cât ºi de la persoanã la societate.
Dacã ar veni un creºtin la sfinþia voastrã ºi v-ar spune: „Am auzit de multe ori
cã Dumnezeu permite pãcatul, permite rãul, pentru cã, oricât de mare ar fi rãul
se poate scoate un bine ºi mai mare. De asemenea, existã imaginea vieþii omu-
lui legatã de Dumnezeu printr-un fir: când omul face un pãcat se rupe firul. Prin
iertare, Dumnezeu înnoadã firul. Cu cât sunt mai mult noduri, cu atât firul se
miºcoreazã ºi astfel viaþa omului se apropie tot mai mult de viaþa lui Dumne-
zeu”. Ce explicaþie aþi da acelui om? Trebuie sã facã pãcate mai multe?

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã în situaþia descrisã ºi în situaþia pusã, nu este
contextul teologic pe care îl înþelegem în expresia pascalã „Felix culpa!” din
preconiu. Acolo este cu totul altceva: „Fericit pãcat care ai meritat un Rãscum-
pãrãtor atât de mare”. Nu cred cã aici se poate încadra, ci este vorba, mai
degrabã, de o înþelegere eronatã: Dumnezeu nu permite pãcatul. Dumnezeu res-
pectã libertatea omului ºi omul sãvârºeºte pãcatul, împotrivindu-se lui Dumne-
zeu, iar Dumnezeu ºi-a impus sã respecte libertatea omului. Nu înseamnã cã
Dumnezeu favorizeazã pãcatul, ca apoi sã vinã ºi sã arate: „Uite, cât sunt eu de
bun ºi iertãtor”. În nici un caz. Eu sunt rezervat cu aþa: dar dacã aþa se rupe de
tot?

P.S. Petru Gherghel: Sunt obligat sã mã înscriu la cuvânt pentru cã am fost
provocat: pãrintele, pe lângã lucrurile pe care ni le-a spus, ne-a amintit de ges-
tul Sfântului Pãrinte ºi de datoria episcopilor de a se exprima în aceeaºi ma-
nierã. Fãrã doar ºi poate, Sfântul Pãrinte a fãcut acest gest dupã câte ºtiu, în
termeni personali, dar i-a inclus pe toþi. Sigur cã noi am analizat aceastã situaþie
din þara noastrã ºi precizez cã la ultima conferinþã episcopalã s-a luat hotãrârea
in corpore sã se adreseze cãtre poporul nostru credincios o scrisoare în care
Biserica sã-ºi arate implicaþiile ei, rolul ei în redresarea moralã, dar cerând, în
acelaºi timp, acea iertare care era necesarã pentru faptul cã multe din aceste
situaþii se datoreazã ºi lipsei împlinirii misiunii Bisericii ºi a celor care for-
meazã Biserica, începând de la episcop. Am simþit ºi simþim aceastã nevoie sã
ne exprimãm aceastã lipsã, pãcatele, sã-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru pã-
catele noastre, ale celor care formeazã Biserica ºi la noi. Noi, în schimb, ne-am
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simþit uniþi în acea cerere de iertare fãcutã de Sfântul Pãrinte când i-a chemat
pe toþi, categorii dupã categorii, sã se adauge la aceastã cerere de iertare. Este
foarte important acest lucru, nu este aºa de uºor sã se facã aceasta ºi nu ºtiu
dacã o situaþie localã micã ar reprezenta o situaþie generalã, aºa cum a fost în
cazul Bisericii noastre de la început, pentru care Sfântul Pãrinte a fãcut acest
gest. Oricum, noi ne simþim întotdeauna datori sã ne prezentãm în faþa lui
Dumnezeu sã ne cerem iertare, nu numai la Liturghie, ci ºi în momente când,
într-adevãr, se impune aceasta. Sper cã o sã vinã un asemenea document, nu ca
sã mã prezint aici, ci pentru cã s-a analizat cu adevãrat o asemenea datorie pe
care o are Biserica ºi, mai ales, de aici sã meargã mai departe apelul cãtre
societatea de astãzi, pentru a avea curaj ºi a depãºi aceste momente, dar nu
singurã, ci bazatã pe aceastã credinþã în Dumnezeu a poporului nostru: popor
catolic, popor ortodox, nu importã. Redresarea moralã nu se poate face decât
prin întoarcerea la Dumnezeu ºi el este prezent în mijlocul nostru în atâtea
forme, dar mai ales prin Euharistie. Eu voiam sã subliniez ceea ce s-a spus aici,
cã la Cina cea de Tainã Isus a procedat la un gest care este obligatoriu pentru
noi: spãlarea picioarelor. În iconografia acestei scene, sfântul Petru este repre-
zentat punându-ºi mâinile în cap când a vãzut cã trebuie sã-i spele picioarele
Mântuitorul. Era greu de acceptat o asemenea situaþie ºi tot aºa de greu este sã
recunoºti ºi sã ceri iertare pentru lipsurile, pãcatele pe care le are fiecare,
înainte de Euharistie. Dar datoria e sã ne-o facem, pentru cã astfel ne dispunem
pentru aceastã comuniune cu harul. Referitor la ce spunea pãrintele Ferenþ, e
adevãrat cã toþi beneficiazã la Sfânta Liturghie de iertare, fãrã doar ºi poate, dar
pentru a ne putea, într-adevãr, apropia de Sfânta Împãrtãºanie, în cazuri când
sunt pãcate grave, urmeazã acea obligativitate, cerutã de Bisericã, precizatã
clar, de a ne prezenta la spovada auricularã. Este clar cã la Sfânta Liturghie
beneficiem de harul lui Dumnezeu ºi nu-l putem limita. Dar pentru Împãrtã-
ºanie este cel puþin în actul în care se cere iertare acea hotãrâre de a ne prezenta
sã ne spunem pãcatul în faþa unui confesor, aºa cum Biserica ne-a precizat ºi
ne precizeazã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu vreau sã închei doar cu o precizare scurtã. Referitor
la actul de penitenþã pe care l-a fãcut Sfântul Pãrinte în Miercurea Cenuºii,
acest act nu a fost o idee spontanã pe care Sfântul Pãrinte a întrezãrit-o dimi-
neaþa, cu câteva ore înainte de celebrarea respectivã, ci a fost o muncã întreagã
a teologilor. Eu am aici munca Comisiei Internaþionale Teologice, unde explicã
foarte bine ce este acest act ºi precizeazã exact contextul. Plecând de la acest
act al Sfântului Pãrinte ºi venind la noi, la Biserica localã, aici sunt trei domenii
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importante: Sfânta Scripturã, dogmatica ºi istoria. Actul pe care-l aºteptãm tre-
buie sã fie bine cântãrit, judecat din punct de vedere teologic ºi pe baza adevã-
rului istoric. Nu-þi poþi asuma o vinã mai mare decât ai avut-o ºi mai micã decât
ai sãvârºit-o. ªi aici, dacã ne referim la Biserica Catolicã, este vinovãþia unei
Biserici în condiþii de diaspora, de minoritate ºi nu mai mult.

Întrebãri Pr. Ioan Cristinel Teºu

Liviu Mihoc (student): Aþi spus foarte frumos cã sfintele taine, în special Eu-
haristia sunt porþi deschise spre cer. Am dori sã ne explicaþi cum se justificã
practica Bisericii de a opri pe un credincios care merge sã se spovedeascã de
la împãrtãºirea cu trupul ºi sângele lui Cristos?

Pr. Ioan Cristinel Teºu: Eu cred cã rãspunsul, în mare parte, îl cunoaºteþi ºi
dumneavoastrã, pentru cã sunt cursuri speciale de pastoralã unde viitorii preoþi
sunt lãmuriþi cu privire la acest lucru. Oprirea de la Sfânta Împãrtãºanie care
se practicã ºi în lumea ortodoxã ºi în lumea romano-catolicã face referire la
acea epitimie sau la acel canon ºi de fiecare datã când vorbim despre el, încer-
cãm sã arãtãm cã el nu are caracterul de pedeapsã: suntem opriþi de la Sfânta
Împãrtãºanie ca o pedeapsã pentru marile pãcate pe care le-am sãvârºit, ºi acest
canon sau aceastã epitimie are exact acel rol pe care-l spuneam, de medica-
ment. Eu cred cã ºi în lumea romano-catolicã, ca ºi în lumea ortodoxã existã
rânduieli foarte precise cu privire la administrarea sfintei taine a Împãrtãºaniei,
care categorii sunt exceptate ºi care sunt oprite de la Sfânta Împãrtãºanie, existã
canoane foarte clare care sunt deopotrivã ale Bisericii creºtine a primului mile-
niu, în care se face referire ºi la perioada de timp pe care trebuie sã fie oprite
aceste persoane ºi am constatat cã, de multe ori în practica religioasã, depinde
de duhovnic: existã duhovnici care opresc pe o perioadã îndelungatã de la Sfân-
ta Împãrtãºanie, ºi aceºtia sunt, de obicei, monahii din mãnãstiri care sunt mult
mai riguroºi, mai severi, dupã cum existã alþii, de obicei, mirenii, care dezleagã
mai uºor de la Împãrtãºanie. Vorbind cu studenþii mei, le spuneam un lucru
despre care eu sunt foarte convins: sfântul Ioan Gurã de Aur, la un moment dat,
spunea într-una dintre lucrãrile sale: „Îmi pare rãu cã trebuie sã o spun fraþilor,
dar iadul este pavat cu preoþi, cu monahi ºi cu intenþii bune” ºi aceastã afirma-
þie a fãcut mai târziu carierã. De aceea, trebuie sã fim foarte conºtienþi de ceea
ce înseamnã Sfânta Împãrtãºanie în viaþa creºtinului. Cum spune Mântuitorul,
sã nu intrãm nici noi în Împãrãþia cerurilor, dar sã închidem porþile pentru toatã
lumea, apoi nici cealaltã extremã, sã acordãm foarte uºor sfânta tainã a
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Împãrtãºaniei. Eu cred cã mântuirea noastrã, a pãstorilor, a preoþilor, atârnã
foarte mult de modul în care administrãm sfânta tainã a Împãrtãºaniei. Mi-aduc
aminte de un mare duhovnic, care este cunoscut, pãrintele Paisie de la Sihla.
Se spune cã a avut o viaþã duhovniceascã extraordinarã ºi dupã moartea sa, se
spune cã unul dintre ucenicii sãi, cu care a stat în chilie s-a rugat foarte mult la
Dumnezeu ºi a postit pentru ca pãrintele Paisie sã-i arate un semn pe unde este
sufletul lui, deºi trebuie sã fim cu foarte mare circumspecþie la aceste semne pe
care le cerem ºi pe care le primim, cã nu totdeauna s-ar putea sã fie semne
dumnezeieºti, pentru cã ºi diavolul s-ar putea strecura foarte bine în aceste
semne. Dar istorisirea duhovniceascã povesteºte cã dupã patruzeci de zile de
post ºi de rugãciune, pãrintele Paisie i s-ar fi arãtat acestui monah în vis ºi i-ar
fi spus cã, într-adevãr, a ajuns în rai, dar foarte greu. ªi atunci, doritor sã afle
care a fost cheia succesului care l-a ajutat sã intre în rai, l-a întrebat pe pãrintele
Paisie care a fost mijlocul sau ce virtute a preþuit mai mult de a ajuns în rai? ªi
el i-a rãspuns cu acea smerenie care l-a caracterizat, de fapt, toatã viaþa cã
dragostea pe care a avut-o faþã de oameni. ªi atunci monahul acesta l-a întrebat
de ce i-a spus cã a ajuns atât de greu? Care a fost lucrul care l-a împiedicat sã
ajungã mai uºor în rai? Iar pãrintele Paisie i-ar fi rãspuns: dezlegãrile pe care
le-a dat la sfânta tainã a spovedaniei în vederea Împãrtãºaniei. Dar cum spunea
acest pãrinte cã ultimul lucru pe care l-a adãugat pãrintele Paisie ºi care, dacã
o luãm de adevãrat aceastã istorioarã duhovniceascã, a prevalat în judecata lui
Dumnezeu, a fost faptul cã Dumnezeu a vãzut cã nu a dat dezlegãri mai uºor,
ca unul care nu a cunoscut canoanele Bisericii, ci din dragoste faþã de ceilalþi.
De aceea, ºi sfântul Ioan Damaschinul ºi sinoadele Bisericii vorbesc despre
aceastã epitimie sau despre acest canon care poate avea diferite intensitãþi sau
nuanþe, de la oprirea de la Împãrtãºanie, care este nuanþa cea mai accentuatã ºi
pânã la rugãciuni, pe care le recomandãm, lecturã duhovniceascã, închinãciuni,
metanii º.a.m.d., toate acestea trebuie date în aºa fel încât sã nu-i tãiem omului
speranþa în mântuire. Indiferent de viaþa sa moralã: ar putea fi un criminal sau
de drept public, noi ca preoþi, în aºa fel trebuie sã dãm canonul, încât sã nu-i
tãiem niciodatã acestuia speranþa de mântuire, speranþa cã, mai devreme sau
mai târziu, prin multe osteneli ºi prin multã pocãinþã, Dumnezeu îl va ierta. Aº
aduce, din acest punct de vedere, în atenþia dumneavoastrã un fapt duhovnicesc
extraordinar: de multe ori, când mã gândeam la vieþile sfinþilor, am constatat
cã existã o scarã paradoxalã a urcuºurilor ºi cãderilor, încât de multe ori, sfinþi
ºi oameni duhovniceºti care s-au ostenit o viaþã întreagã ºi-au risipit în ultimele
clipe ale vieþii toate aceste eforturi, dupã cum au existat ºi existã oameni care,
dupã o viaþã de pãcate foarte mari, au reuºit sã-ºi dobândeascã mântuirea. ªi
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cazul celebru credem cã este acel tâlhar de pe cruce. Eu am încercat o datã sã
cronometrez cât a durat sã spunã: „Doamne, pomeneºte-mã întru împãrãþia ta”
ºi mi-am dat seama cã în mai puþin de zece secunde, acest tâlhar a fost mântuit
pentru cã Dumnezeu a vãzut aceastã pocãinþã pe care a avut-o tâlharul. Aceasta
ne conduce la ideea cã atunci când este vorba de pocãinþã, este ºi o nuanþã de
timp, dar ceea ce trebuie sã prevaleze este intensitatea. Pocãinþa nu þine neapã-
rat de timp: cã am fost opriþi o viaþã întreagã de la Împãrtãºanie ºi nici atunci
nu ne-am pocãit ºi împãrtãºit cu vrednicie sau, dimpotrivã, în ceasuri mai
scurte am reuºit printr-o pocãinþã foarte intensã, prin multe lacrimi de cãinþã,
sã dobândim iertarea din partea lui Dumnezeu.

Pr. Wili Dancã: Care este raportul dintre ºtiinþã ºi teologie, misticã?

Pr. I.C. Teºu: Nu trebuie niciodatã dispreþuitã ºtiinþa sau progresele ºtiinþei,
dar aº da mai întâi un rãspuns indirect ºi apoi un rãspuns direct la aceastã între-
bare pentru cã ne referim la ºtiinþã ºi eu cred cã toþi în calitate de preoþi, de
„teologi”, de moraliºti, suntem preocupaþi de traiectoria pe care a luat-o aceastã
ºtiinþã. Citeam în urmã cu câtva timp, la început nu am crezut cã este adevãrat,
o afirmaþie cã 80% din cunoºtinþele pe care le posedã acum umanitatea ar fi
achiziþii ale ºtiinþei din veacul nostru. Prima datã când am citit 80% am crezut
cã este o eroare în proporþia aceasta, mã gândeam cã de la Adam ºi Eva pânã
în secolul nostru chiar nimic n-au descoperit, chiar nimic n-au inventat, dar,
gândind mai adânc la aceastã tehnicã extraordinarã care pare cã a luat-o înain-
tea noastrã, încât se pare cã de multe ori ne simþim strãini ºi stingheri în lumea
aceasta pe care am creat-o noi, pentru cã nu toþi oamenii ºtiu sã opereze cu un
computer, nu toþi stãpânesc aceastã tehnicã înaltã; înclin sã cred cã mare parte
din cunoºtinþele pe care le posedã astãzi umanitatea sunt achiziþii ale veacului
acestuia. Problema pe care o ridic eu este urmãtoarea: Nu putem nega niciodatã
cã ºtiinþa a fãcut aceste mari progrese atât în privinþa macrocosmului pe care
l-a explorat foarte bine, încât aproape cã nu existã lunã sau sãptãmânã în care
sã nu vedem în presã cã nu ºtiu care observator astronomic a descoperit o nu
ºtiu care galaxie la nu ºtiu câte mii de ani-luminã de Terra. Dupã cum am fãcut
ºi progrese extraordinare ºi asupra microcosmosului, asupra omului, deºi aici
îºi demonstreazã ºi marile sale neputinþe, pentru cã nu a reuºit sã extermine cu
totul cauzele bolilor, cauzele suferinþelor din viaþa interioarã sau sufleteascã a
omului. ªtiinþa a fãcut niºte progrese incalculabile ºi care nu pot fi negate nici-
odatã. Lucrul la care meditam eu odatã e cã aceastã ºtiinþã s-a îndepãrtat în
foarte mare parte de Dumnezeu. Astãzi apar noi probleme, cum sunt clonarea
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ºi toate celelalte care nu mai iau în substrat sau nu pot fi aprobate de conºtiinþa
religioasã. Cred cã ºtiinþa contemporanã de astãzi, de al cãrei progres Biserica
s-a bucurat întotdeauna, l-a binecuvântat, s-a folosit de roadele acestui progres,
eu cred cã ºtiinþa aceasta trebuie sã recurgã tot mai mult la factorul moral,
pentru cã nu putem tãgãdui ºi eu cred cã omul anului 2001 care va fi omul
mileniului III este mult mai informat decât omul anului 1900, este mult mai
educat, mult mai civilizat, dar eu cred cã din punct de vedere moral s-ar putea
ca acest om, atât de dezvoltat din punct de vedere ºtiinþific ºi intelectual sã fie
inferior din punct de vedere duhovnicesc omului anului 1900. De aceea existã
acea butadã celebrã: „Sã ne întoarcem la trecut ºi va fi un progres”. Cel puþin
din punct de vedere moral sau duhovnicesc s-ar putea cred eu sã fie un mare
progres. Vã refereaþi la ºtiinþã ºi dacã Biserica Ortodoxã, Romano-Catolicã,
creºtinã în general, cum sã o priveascã, ce atitudine sã aibã ºi la cunoaºterea pe
care o propune ºtiinþa. Un mare fizician care a fost ºi laureat al premiului Nobel
spunea cã „s-ar pãrea cã fizica m-a condus mai repede ºi mai aproape de Dum-
nezeu decât a reuºit s-o facã teologia”. ªi acelaºi om spunea cã „s-ar pãrea cã
ºtiinþa veacului nostru, mai ales în ultima jumãtate a lui, a început sã batã din
nou la porþile transcendenþei”, adicã încearcã sã primeascã din nou, sã ia în
consideraþie acest factor moral. Atunci când vorbim despre cunoaºtere din
punct de vedere al spiritualitãþii rãsãritene se face întotdeauna o distincþie între
cunoaºterea aceasta raþionalã ºi cunoaºterea duhovniceascã asupra cãreia ºi eu
am meditat de multe ori ºi mi-am dat seama cã în cunoaºterea raþionalã care,
bineînþeles, conduce pânã la acea cenzurã transcendentalã a lui Blaga spre
Dumnezeu, pentru progresul în aceastã cunoaºtere discursivã, logicã, factorul
principal este stãruinþa sau insistenþa. Cu cât stãm mai mult la masa de lucru,
cu cât stãm mai mult în faþa microscopului s-ar putea sã ajungem sã descope-
rim acele rezultate la care sperãm. Însã nu totdeauna aceste lucruri se potrivesc
ºi în privinþa cunoaºterii duhovniceºti, pentru cã eu am convingerea aceasta ºi
spiritualitatea rãsãriteanã subliniazã totdeauna acest lucru ºi anume: cunoaºte-
rea duhovniceascã are un pronunþat caracter ascetic, adicã, noi cunoaºtem mai
mult din cele ale dumnezeirii sau din cele spirituale cu cât ne curãþim mai mult
de pãcatele acestea ºi cu cât dobândim mai mult virtuþile. Eu dau, întotdeauna,
din acest punct de vedere urmãtorul exemplu: sufletul nostru poate fi comparat
cu o fereastrã, o fereastrã spre lume, spre Dumnezeu. Dacã fereastra aceasta
este curatã, dacã sufletul nostru este curat, el vede ºi în afarã, adicã vede ºi în
lume, îl contemplã ºi pe Dumnezeu cel din ceruri, dar se vede ºi pe el înãuntru,
pentru cã lumina îi permite sã vadã ºi el ce este înãuntru ºi celorlalþi sã vadã
ceea ce este în sufletul sãu. Însã fiecare pãcat nu întâmplãtor este numit negura
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sau ceaþa pãcatelor ºi a patimilor pe care o aºazã peste suflet. Eu compar fiecare
pãcat ca ºi cum am lua o bidinea, am înmuia-o în vopsea neagrã ºi mai tragem
încã o bidinea pe aceastã fereastrã a sufletului, ºi încã una, ºi încã una, cu fie-
care nou pãcat. Prin pocãinþã, prin curãþirea noastrã ºi prin eliberarea de aceste
pãcate, aceastã fereastrã îºi dobândeºte din nou transparenþa care-i ajutã sã vadã
ºi spre ea, ºi în afarã, ºi spre Dumnezeu. De aceea spuneam cã din punctul de
vedere al spiritualitãþii rãsãritene cunoaºterea duhovniceascã are un pronunþat
caracter ascetic. Sfinþii sunt cei care cunosc cel mai bine nu doar sufletul lor,
nu doar lumea, ci ºi pe Dumnezeu. De aceea, sfântul Simeon Noul Teolog, care
este considerat cel mai mare mistic al evului mediu spune niºte cuvinte foarte
importante: „cel duhovnicesc sau sfântul le cunoaºte pe toate cele ale celui
neduhovnicesc”. ªi eu mã gândeam cã poate le cunoaºte ca unul care a trecut
ºi el prin ele ºi s-a izbãvit din ele. De aceea le cunoaºte atât de bine, cã a cãzut
ºi el în acele pãcate, a luptat ºi el împotriva lor, ºtie cât de dureroasã, poate
pânã la lacrimi ºi la sânge este aceastã luptã împotriva pãcatului. Dar adaugã
sfântul Simeon Noul Teolog, „Dar niciodatã cel neduhovnicesc nu va înþelege
înaltul registru în care trãieºte cel duhovnicesc”. De aceea, cum spuneam, cu-
noºtinþa cea mai exactã, fiinþialã, în fiinþa lucrurilor, nu în înveliºul lor, în
aparenþe, în lucrurile acestea exterioare, o au sfinþii. ªi de aceea Biserica creº-
tinã a consemnat întotdeauna exemple de mari sfinþi care au avut daruri duhov-
niceºti în privinþa cunoaºterii, unul din ele fiind darul discernãmântului, ca
formã duhovniceascã a cunoaºterii. Adicã, au existat acei duhovnici mari în
lumea creºtinã la care mergând ucenicii sau mergând creºtinii, numai vãzându-i
sau auzindu-le gândul, distingeau ei care gând este dumnezeiesc ºi care gând
este drãcesc. ªi de aceea, în literatura asceticã întâlnim adeseori aceste cuvinte,
„leapãdã gândul”, cã era un gând drãcesc, dupã cum existã un mai mare dar cu
referire la cunoaºterea duhovniceascã, darul cardiognoziei, sau darul citirii în
inima celuilalt. Sunt duhovnici, dar din nefericire tot mai puþini, la care mer-
gând creºtinul respectiv, fãrã sã deschidã gura, fãrã sã-i spunã cum îl cheamã,
cã-i badea Gheorghe, sau cine este ºi de unde a venit ºi câte corãbii sau bãrci
a ratat, dintr-o datã îl cunoaºte ºi ceea ce este în sufletul lui, încât ne dãm
seama cã dupã o discuþie de un minut sau chiar mai puþin cu un astfel de du-
hovnic, ne cunoaºte mai bine pe noi decât ne cunoaºtem noi înºine. Ne
cunoaºte pãcatele trupeºti ºi împlinirile duhovniceºti mai bine decât ne cunoaº-
tem noi care ne suportãm acest trup ºi acest suflet de atâtea zeci de ani sau de
o perioadã mai îndelungatã. De aceea, spuneam, cunoaºterea aceasta duhovni-
ceascã are un pronunþat caracter ascetic: cu cât ne curãþim mai mult, se pot
întâmpla douã lucruri, cred eu: cu atât Dumnezeu ne va vedea eforturile noastre
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ºi ne va rãsplãti ºi ne va descoperi lucruri mai înalte ºi, în acelaºi timp, ca unii
care ne-am curãþit, vom înþelege ºi noi, la rândul nostru, mai multe din cele pe
care Dumnezeu ni le-a descoperit.

Întrebãri Pr. Mihai Pãtraºcu 

Marian Rediu (student): Un rezumat al conferinþei sfinþiei voastre se poate
reduce la propoziþia: „Euharistia constituie punctul de convergenþã al unitãþii
creºtine”. Ce se întâmplã însã cu subiectum iuris al Bisericii Catolice, care asu-
mându-ºi responsabilitatea unui pãcat grav, sunt privaþi de harul sfinþitor,
fiindu-le interzise ºi conform normelor juridice, participarea la sacramentul
Euharistiei, exceptând pedepsele latae sententiae ºi ferendae sententiae care
implicã în mod necesar anularea comuniunii cu Biserica, persoanele aflate într-
o atare situaþie, din punct de vedere juridic îºi pierd temporar statutul de mem-
bri ai poporului lui Dumnezeu?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Nu. Aceastã comuniune deplinã cu Biserica se referã
la trei mari argumente: aceeaºi credinþã, aceleaºi sacramente ºi acelaºi guvern.
În momentul în care se contravine acestor legãturi ale comuniunii depline,
comuniunea nu mai este deplinã; este comuniune, dar este imperfectã. În cazul
unuia care este în stare de pãcat grav, acela nu este în afara comuniunii, din
punct de vedere moral, nu este pregãtit, nu poate sã primeascã, dar el continuã
sã aibã dreptul. Gândiþi-vã la acea bunã dispoziþie care se recere, acea bunã
credinþã, care înseamnã de fapt acceptarea realitãþii sacramentale, conform cu
credinþa Bisericii.

Un student: Spuneaþi cã slujitorii nu pot refuza credinciosului dorinþa lui de
a participa la sacramente. Cum explicaþi atunci preoþii care refuzã credincio-
ºilor sã se spovãduiascã ºi chiar le interzic sã meargã în alte parohii pentru a se
spovãdui?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Cred cã intrãm într-un alt domeniu, cu privire la spo-
vadã ºi care este rolul confesorului în momentul în care trebuie sã administreze
sacramentul Pocãinþei. Sunt acele condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã
penitentul pentru a putea primi absoluþiunea, dezlegarea sacramentalã. Poate
cã acel preot a considerat cã nu a îndeplinit condiþiile de a primi aceastã dezle-
gare sacramentalã. Nu i se refuzã un drept, el are dreptul la sacramente, însã
acest drept poate sã fie limitat, atunci când este evaluat din partea slujitorului
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catolic în exemplul pe care ni l-aþi dat. Nu a îndeplinit condiþiile. Nu i se ia
dreptul acesta, este limitat: acum nu se poate.

Pr. ªtefan Lupu: Spuneaþi cã Dreptul canonic este o traducere a teologiei în
limbaj juridic. În perspectiva miºcãrii ecumenice de unire a Bisericilor avem
uneori impresia cã Dreptul canonic ar fi o frânã sau o piedicã în calea acestei
uniri ºi aº vedea concretizat acest lucru în distincþia între valid ºi licit: spuneaþi
mereu, „poate sã primeascã în mod licit acele sacramente”. Este adevãratã
aceastã percepþie? Un alt aspect: spuneaþi cã este vorba de credincioºii din alte
Biserici, Biserici catolice sau necatolice, dar când este în discuþie un preot?
Poate sã primeascã Euharistia?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Prima întrebare: pentru a înþelege cu adevãrat rolul
Dreptului canonic în Bisericã, a fost o disputã extraordinarã, mai ales dupã
Reformã ºi apoi reînviatã ºi elaboratã de un mare jurist protestant, Rudolf
Somm, care contesta existenþa dreptului, necesitatea existenþei dreptului în
Bisericã. ªi sigur cã în acel moment s-au trezit ºi juriºtii catolici ºi teologii
catolici ºi au început sã elaboreze ºi sã fundamenteze teologic Dreptul canonic.
În momentul în care spun cã dreptul este fundamentat teologic, automat Drep-
tul canonic trebuie sã facã referinþã la Sfânta Scripturã, la teologie, la magis-
teriul Bisericii. Or, dacã se afirmã în mod maliþios cã Dreptul canonic este
împotriva realizãrii unitãþii Bisericii este o mare greºealã. Atunci cei care
afirmã acest lucru considerã dreptul doar un cod de norme, de legi care este
rupt de realitatea Bisericii, Biserica fiind divino-umanã, sacrament universal
al mântuirii. ªi atunci, dacã este ceva din afarã, automat este luat în felul
acesta: este o piedicã ce stã în calea unitãþii Bisericii. A doua întrebare: nu se
prevede nicãieri posibilitatea participãrii unui slujitor sacru, dar aici trebuie sã
spun iarãºi o împãrþire înþeleaptã a codului, a cãrþii a doua a Codului de drept
canonic, De populo Dei, unde, dacã înainte erau clericii, persoanele consacrate
ºi laicii, acum se vorbeºte de christifidelibus, în general, în care intrã ºi clericii
ºi persoanele consacrate ºi laicii. Apoi se vorbeºte despre laici, despre clerici
ºi despre persoanele consacrate. Dacã un slujitor sacru catolic vrea sã meargã
ºi, într-adevãr, nu poate nici sã celebreze Euharistia ºi se aflã într-adevãr într-o
necesitate ºi el considerã cã el are o utilitate spiritualã deosebitã a participa la
sacramentele administrate într-o altã Bisericã, o poate face.

Pr. Wili Dancã: În legãturã cu credincioºii necatolici care cer sacramentele
de la un slujitor catolic, aþi fãcut distincþia dintre sacramentul izvor de har ºi
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sacramentul semn al unitãþii. Unitatea voitã de Mântuitorul Isus nu este un
sentiment, nu este o dorinþã, e o poruncã, e un mandat. Se poate face o ierarhie
între aceste douã aspecte ale sacramentului Euharistiei, izvor de har ºi semn al
unitãþii? Mã refer aici la credincioºii necatolici care cer sacramentele de la un
slujitor catolic.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Înainte de toate, trebuie sã previn cã m-am întâlnit cu
tot felul de necorespunderi, neconcordanþe în acþiunea pastoralã ºi bazate pe o
pãrere, dupã mine, greºitã, aceea cã am realiza unitatea Bisericii acceptându-i
pe toþi, fãrã nici un fel de condiþie. Spuneam cã, dupã decretul Orientalium
ecclesiarum ºi decretul Unitatis redintegratio, sacramentele Bisericii semnificã
ºi edificã unitatea Bisericii. Problema este dacã cineva crede sau nu crede în
realitatea sacramentului.

Pr. Eduard Ferenþ: Cred cã în acest caz de care a întrebat pãrintele, exact
cum spuneþi, este deja specificat în aceastã initiatio adultorum, unde este un
apendice, unde se spune clar ce trebuie sã facem cu credincioºii ortodocºi, de
la caz la caz. Întrebarea mea este alta: cum vã explicaþi atitudinea pastoralã
diferitã a unor Biserici catolice din Apus faþã de atitudinea noastrã eclezialã în
privinþa cãsãtoriei. ªtim, conform celor spuse, ºi Ut unum sint cã nu numai
Ungerea Bolnavilor, Pocãinþa se pot primi în cazurile specificate, dar fiind la
Rãdãuþi paroh, am vãzut tineri catolici, trimiºi cu acte în regulã de cãtre preoþi,
care s-au cãsãtorit la mãnãstirea Suceviþa. A doua întrebare: Cum trebuie apre-
ciatã atitudinea unor preoþi catolici care venind în Biserica noastrã localã îºi
permit sã participe la slujbele preoþilor ortodocºi ºi sã se împãrtãºeascã, fãrã
nici o necesitate, deoarece sunt parohii catolice destule?

Pr. Mihai Pãtraºcu: Cu privire la cãsãtorie, am pus în notã un articol al unui
jurist oriental catolic care a lucrat ºi în comisia de revizuire a codului canoa-
nelor Bisericilor orientale, care face o cercetare cu privire la alte posibilitãþi
ulterioare de communicatio in sacris, adicã sacramentele Botezului, Mirului ºi
Cãsãtoriei. Sigur, codul latin nu menþioneazã aceste situaþii, dar se pare, spune
Broggi, cã nici nu interzice. Rãspunsul autorului este afirmativ: se poate ºi în
aceste sacramente. Sigur cã el spune afirmativ, codul nu spune nici da, nici nu.
Dar codul specificã ºi existã regula de interpretare a textelor legislative care nu
o mai expun acuma, din text-context: care este pãrerea unanimã a cercetãto-
rilor, a teologilor, a juriºtilor ºi practica tribunalelor apostolice. Modalitatea de
interpretare. Cât priveºte cãsãtoria aceasta, dupã pãrerea mea, pãrintele acela
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nu a studiat nici teologia sacramentalã, nici Dreptul canonic. ªi apoi, vedeþi
acel pericol de indiferentism de care poate nu ne dãm seama. Spunem, da, au
vera sacramenta, dar eu totuºi în ce spirit trãiesc, care este pãrerea mea despre
cãsãtorie? Care este pãrerea mea despre Euharistie? ªi cred cã este suficient
pentru a rãspunde ºi la a doua întrebare, în momentul în care eu ca slujitor
sacru permit asemenea practici pastorale, excepþii pastorale, motivate sau
nemotivate, înseamnã cã n-am înþeles nici eu ce este Euharistia.

Pr. Wili Dancã: Aici este vorba, mai degrabã, de fantezii pastorale. În acest
sens, am auzit cã unii cununã ºi pe vapoare.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Anomalii pastorale...

Pr. Wili Dancã: Vreau sã mai spun ceva în legãturã cu acele atracþii pe care
le exercitã Biserica Catolicã. Am convingerea cã omul este liber în conºtiinþa
sa. Din acest punct de vedere, omul nu percepe în profunzime un mister, dar
dorinþa lui este clarã, vrea sã intre într-o altfel de lume ºi nu cred cã putem sã-i
refuzãm unui astfel de om care cere spontan un sacrament, chiar dacã se aflã
într-o circumstanþã nu întru totul sacramentalã: vreau sã mã integrez în Europa,
trecând la catolici.

Pr. Mihai Pãtraºcu: ªi eu am rãmas profund mirat ºi puþin indignat de a-
ceastã practicã din Apus. În colegiul în care am stat am avut câteva sãptãmâni
ca oaspete un frate din Biserica Ortodoxã care a venit la împãrtãºanie o zi,
douã. I-am întrebat pe colegi „Cum vine asta? „Tu nu înþelegi nimic!” Nu înþe-
leg eu nimic, înseamnã cã voi n-aþi înþeles nimic ce este Euharistia: semni-
ficatio unitatis.

Pr. Lucian Farcaº: Aº vrea sã aduc în discuþie o situaþie care nu se leagã
direct de tema propusã de sfinþia voastrã, însã are o legãturã. Noi suntem de-
seori împreunã, chiar în cadrul celebrãrilor euharistice împreunã, chiar ierarhi
ortodocºi la catolici sau invers. Nu este vorba de a cere sacramentul de la celã-
lalt, dar este vorba de schimbarea unor gesturi care în cadrul acela solemn, în
cadrul sacru, au o altã conotaþie decât gesturile personale. Noi, la teologia
moralã, când vorbim de teologia iubirii faþã de aproapele ºi, mai ales, când
vorbim despre teologia matrimonialã facem o ierarhizare a gesturilor de comu-
nicare. De exemplu, un sãrut care se permite între doi logodnici nu are aceeaºi
conotaþie cu doi oameni care se întâlnesc pe stradã ºi-ºi spun bunã ziua ºi-ºi
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întind mâna. În momentul în care în momentul liturgic, euharistic, în altar, se
îmbrãþiºeazã credincioºi sau ierarhi, schimbã ca gest ºi un sãrut al pãcii, în ce
mãsurã ar trebui o disciplinare, nu neapãrat juridicã, dar mãcar un protocol.
Pentru cã lumea vede ºi ºtie cã dacã preotul i-a înjurat pe ceilalþi la ora de
religie de la ºcoalã, mai târziu vine în altar ºi se sãrutã cu celãlalt. Este un
scandal împotriva unor valori umane ºi religioase.

Pr. Mihai Pãtraºcu: Am rãmas dator pãrintelui Ferenþ în legãturã cu conce-
lebrarea. Concelebrarea este de fapt, iarãºi communicatio in sacris ºi iarãºi
preotul respectiv, ba mai mult, se precizeazã în cod, concelebrarea cu slujitorii
necatolici este interzisã. Cât priveºte acest lucru, în noul directoriu din 1993,
se pun alte probleme. Acesta este un aspect care poate sã stârneascã scandal,
dar nu cred. Apoi, este vorba de o prezenþã activã sau pasivã la acel moment
celebrativ? Este o prezenþã activã, sau pasivã. Ba mai mult, se pune problema
prezenþei active a credincioºilor necatolici cum ar fi: sã citeascã o lecturã în
timpul unei Liturghii. Nu reintrã în communicatio in sacris. Intrã în aceste
raporturi pe care poate le putem stabili sau acea apropiere, dar fãrã a renunþa
la principiul care ne cãlãuzeºte. ªi cum înþelegem noi Euharistia ºi ce conside-
rãm cã este Euharistia? La principiile acelea dacã renunþãm, atunci s-a terminat.
Aceste gesturi sunt momente excepþionale, gândiþi-vã la celebrarea ecumenicã.

P.S. Petru Gherghel: Probabil cã mai sunt ºi alte întrebãri, dar eu voiam
totuºi sã spun cã în acest caz existã dialogul dragostei care trebuie sã primeze
în toate aceste relaþii dintre Biserici ºi ca atare cred cã Sfântul Pãrinte ne-a dat
un exemplu profund în aceastã direcþie ºi chiar în cadrul Liturghiei ortodoxe
a fãcut un asemenea gest ºi chiar pe altar ºi invers ºi nu cred cã acestea trebuie
sã fie excluse dacã sunt. Uniunea, împãrtãºirea, acelaºi potir, acestea este deo-
camdatã momentul decisiv la care încã nu s-a ajuns. Dar este speranþã. Refe-
ritor la aplicarea aceasta a canonului, noi suntem conºtienþi cã pentru a o aplica
public, oficial ºi pentru a da norme este nevoie de un dialog cu Biserica Orto-
doxã care este aici la noi în þarã. Acest dialog este deocamdatã tensionat ºi ca
atare nu s-a procedat la un asemenea schimb de reciprocitate. În consecinþã,
aplicãm acea învãþãturã pe care o avem noi, de la caz la caz. Sigur cã nu
respingem pe cei care vin sã primeascã sacramentele ºi sunt convinºi de ceea
ce fac ºi au motivaþii; noi ca Bisericã nu-i oprim pe cei care în situaþii parti-
culare au nevoie de sacramente ºi le cer în mod justificat. Aplicãm aceastã
învãþãturã de la caz la caz. Se va ajunge, probabil, odatã, când vom ºti cã acest
lucru se va putea face oficial cu ocazii diferite, de exemplu, participarea la o
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înmormântare sau o cununie specialã. Deocamdatã, rãmânem la situaþii practice
pentru aplicarea acestui canon. Îi mulþumesc pãrintelui pentru precizãri ºi cred
cã trebuie sã tragem o concluzie în final, cã aceste reguli sunt foarte necesare
pentru ca în Bisericã sã fie ordine ºi Biserica sã fie cu adevãrat casa comu-
niunii. Nu se poate face aºa haotic, Biserica trebuie sã aibã aceastã normã ºi
aceste norme nu au alt scop decât sã-i conºtientizeze mai mult pe membrii
Bisericii cã aparþin acestei Biserici sau altei Biserici aºa cã-i mulþumim frumos
pentru aceste precizãri ºi sperãm ca ºi ele sã se înscrie ca un program de apro-
piere de Euharistie care este centrul unitãþii.

Întrebãri Bogdan Herciu

Pr. Lucian Farcaº: Eu aº vrea sã completez o parte din discursul prezentat
aici, fãcând o diferenþã legatã de termenul sãrãcie, care a fost prezentã în prima
parte a prezentãrii, în a doua parte, mai degrabã ascunsã: aceastã sãrãcie este
o valoare. Este vorba despre acea sãrãcie evanghelicã, este sãrãcia fie acceptatã,
fie aleasã, este sãrãcia care încã mai oferã niºte condiþii minime pentru per-
soana umanã, pentru un trai demn, este sãrãcia ca valoare care favorizeazã co-
muniunea cu Dumnezeu, cu semenii, care favorizeazã un spirit sãnãtos în
societate, un spirit de înþelegere, de pace. În momentul în care dispar aceste
condiþii de sãrãcie minimã se coboarã într-un prag inferior pe care nu-l mai
putem numi sãrãcie, ci îi spunem direct mizerie. Este acea condiþie care nu mai
oferã structuri suficiente pentru un trai demn, pentru o trãire nici a credinþei,
nici a vieþii obiºnuite. În timp ce sãrãcia este în favoarea vieþii, mizeria este
ostilã vieþii. De aceea, am observat în mai multe locuri cã se accentueazã aspec-
tul acesta de belºug, de bogãþie a Euharistiei ºi nu este vorba de mizerie pentru
cã ºtiþi bine cã Biserica a fost acuzatã de mai multe ori ºi în mai multe rânduri
cã a încurajat mizeria, cã a încurajat sãrãcia, a încurajat o stare rudimentarã a
vieþii ºi a împiedicat civilizaþia, emanciparea omului, lucru care nu este ade-
vãrat: Euharistia este un protest împotriva mizeriei ºi un manifest în favoarea
bogãþiei vieþii.

Bogdan Herciu: Eu am intenþionat sã reflect în conceptul de sãrãcie tocmai
faptul cã virtutea caritãþii presupune o dãruire, o generozitate care nu poate fi
realizatã decât prin Euharistie, pentru cã în afara sacramentelor acest caracter
generos al fiinþei umane este precar ºi riscã mereu sã se întoarcã spre sine. Am
vorbit despre sãrãcia ca egoism care prin Euharistie poate fi depãºit.
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Pr. Wili Dancã: Tot în legãturã cu termenul sãrãcie, vreau sã fac un comen-
tariu spunând cã oricare definiþie a omului cuprinde ºi faptul cã este sãrac. Nu
mã refer aici la sãrãcia materialã sau spiritualã, ci la faptul cã omul ca om este
o fiinþã sãracã ºi are nevoie de altcineva, mai întâi cu a, apoi cu A; ordinea se
poate schimba. În acest sens, Euharistia, ca izvor al relaþiei juste cu sãracii, e
un izvor al relaþiei potrivite cu omul ca atare ºi aº vrea sã povestesc un moment
din viaþa Sfântului Pãrinte Ioan Paul al II-lea, momentul în care a fost invitat
la Roma pentru conclav ºi la sfârºitul cãruia a fost ales papã. În timp ce cobora
spre maºinã, spre a fi condus la aeroport, o bãtrânicã din preajma Arhiepis-
copiei de Cracovia a venit repede în faþa lui ºi i-a spus cã are o problemã foarte
urgentã ºi necesitã un ajutor din partea cardinalului de Cracovia. „Ce proble-
mã?” „Mi s-a îmbolnãvit pisica ºi trebuie s-o duc la veterinar, n-am cu cine sã
merg la veterinar.” ªi cardinalul Karol Woytila s-a dus cu bãtrânica la vete-
rinar, dupã care a plecat la Roma. Acest detaliu subliniazã dimensiunea con-
cretã a Euharistiei: omul rãmâne om, chiar ºi în faþa unor evenimente mici. De
asemenea, vreau sã fac o altã trimitere ºi sã spun cã Sfântul Pãrinte, în prima
sa enciclicã, Redemptor hominis, subliniazã faptul cã omul este calea Bisericii,
nu invers, pentru cã în om existã o deschidere fundamentalã spre Dumnezeu,
spre celãlalt. Cine umple aceastã deschidere a omului spre celãlalt este Dumne-
zeu cu noi din Euharistie. De aceea cred cã nu trebuie sã uitãm de acest dat
antropologic fundamental: omul este o fiinþã sãracã, adicã deschisã spre altul.

Sebastian Bilboc: Având în vedere faptul cã preotul, prin natura misiunii
sale este mai aproape de Euharistie, pentru cã o slujeºte, putem identifica anu-
mite atitudini concrete care sã-l caracterizeze pe preotul sãrac? Mã gândesc la
cuvântul sãrac în sens biblic.

Bogdan Herciu: Mi se pare cã atitudinea fundamentalã care trebuie sã carac-
terizeze preotul ºi, dat fiind cã mã pregãtesc sã fac pasul important pentru dia-
conat, este ºi ar trebui sã fie bunãtatea absolutã a preotului care este garantatã
ºi generatã de relaþia sa intimã cu Cristos ºi relaþia sa intimã cu Euharistia. Din
punctul meu de vedere, mi se pare cã expresia absolutã a prezenþei euharistice
în viaþa preotului este o bunãtate ºi îmi place imaginea Fericitului Papã Ioan al
XXIII-lea, numit Papa cel bun, ºi mi-ar plãcea ca despre fiecare preot sã se
spunã la fel – preotul cel bun, o bunãtate care sã iradieze din el.

Pr. Lucian Farcaº: Încerc sã completez ºi eu rãspunsul domnului Herciu ºi
mã refer la faptul cã, în general, cãlugãrii, cãlugãriþele se mândresc cã au un vot
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în plus decât preoþii, votul sãrãciei. Mi-am pus ºi eu întrebarea de ce nu fac ºi
preoþii votul sãrãciei ºi am cãutat îndelung un rãspuns ºi rãspunsul sunã cam
aºa: votul fecioriei este necesar în vederea trãirii instituþionale a celibatului, a
slujirii în libertate, votul ascultãrii este, la fel, foarte important, trebuie sem-
nalat ºi bine consemnat, cât priveºte problema sãrãciei la preot, se presupune
cã este un ideal atât de bine înþeles, cã nu mai e nevoie ca preotul sã mai facã
un vot suplimentar.

Pr. Wili Dancã: Celibatul ca o formã de trãire a sãrãciei. E o formã, dar asta
nu înseamnã cã preotul poate trãi fãrã un suport afectiv. Cel care se cãsãtoreºte
în familie îºi gãseºte acest suport în familie, în copii. La fel ºi preotul: nu poate
trãi fãrã un suport afectiv. Pentru preot, suportul acesta îl formeazã prietenii,
ceilalþi preoþi, cei apropiaþi. Dacã nu existã acest suport, celibatul ar putea fi
înþeles ca o povarã, ºi atunci intervine egoismul. Prin Euharistie, preotul înþe-
lege sã dea totul, devenind sãrac dar îmbogãþind pe mulþi, pentru a avea totul.

Pr. Lucian Farcaº: Am ºi eu o întrebare, ºi anume: am remarcat pe parcur-
sul prezentãrii, la un moment dat, o accentuare a faptului cã în Euharistie este
relaþia directã, intimã cu o persoanã. Mi-aduc aminte de o situaþie în care, aºa
cum se obiºnuieºte la noi, la sfârºitul anului civil, se face un fel de bilanþ în
parohie ºi preotul reproºeazã credincioºilor cã a consumat doi saci de fãinã cu
ei la Împãrtãºanie ºi nu s-a schimbat mare lucru în viaþa lor. Stau ºi mã întreb
dacã nu poate fi vorba ºi de un proces de sãrãcire, de împuþinare a conþinutului
Euharistiei, rãmânând la nivelul material, unde Euharistia e un mijloc: îl vând,
îl cumpãr, îl iau, îl dosesc, este mai puþin relaþia directã, personalã cu Isus cel
mort ºi înviat.

Bogdan Herciu: Asta am subliniat în concluzia cãreia am vrut sã-i dau o
tentã pastoralã: la noi se constatã, de la o anumitã vârstã, o tendinþã de a siste-
matiza creºtinismul, de a-l încastra în niºte reguli ºi niºte legi, pentru cã dupã
aceea e mai simplu de manipulat credincioºii. Or esenþial este tocmai de a pre-
zenta realitatea lor existenþialã care nu se poate realiza decât în prezenþa lui
Cristos care trebuie înþeles ca persoanã, o relaþie de la persoanã la persoanã.
Lucrul acesta e specific creºtinismului: faptul cã identificã realizarea omului
cu capacitatea lui de a se dãrui, de a se împãrþi cu ceilalþi, în comparaþie cu reli-
giile orientale care identificã realizarea cu întoarcerea spre sine însuºi, cu izo-
larea de ceilalþi. În creºtinism, realizarea omului este tocmai capacitatea de a
se dãrui, de a simþi alteritatea ca pe o prezenþã continuã. Or acest lucru nu se
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poate realiza decât în prezenþa lui Cristos, Dumnezeu este iubire ºi Cristos este
iubirea absolutã. Asta nu se învaþã numai – o eficacitate pedagogicã, este o efi-
cacitate existenþialã, pentru cã este legãtura existenþialã cu Cristos, îmbunãtã-
þeºte calitatea generozitãþii noastre ºi desãvârºeºte.

Pr. Wili Dancã: Deschiderea spre celãlalt este ontologicã, naturalã în noi,
Cristos o potenþeazã, o fortificã. Dar se trãieºte în formã naturalã ºi în celelalte
religii. În creºtinism, structura ontologicã a fiinþei umane se desãvârºeºte prin
Cristos euharisticul. 

Bogdan Herciu: Asta face referire la sfântul Augustin, care atunci când pre-
cizeazã doctrina despre pãcat, ºi vorbeºte despre dimensiunea metafizicã a
pãcatului, accentueazã tocmai slãbiciunile caracteristice omului ºi fiinþei create,
tocmai ca fiind creatã. Astfel, este necesarã prezenþa harului care desãvârºeºte
slãbiciunea creaþiei, dar nu o slãbiciune rea în sine, este naturalã, pentru cã este
creatã ºi numai harul poate desãvârºi acest lucru, harul care este în prezenþa lui
Cristos.

Pr. ªtefan Lupu: Vreau sã mã refer la raportul dintre Euharistie ºi bunãstarea
materialã. Pr. Lucian Farcaº spunea cã Euharistia se împotriveºte mizeriei. Pe
de altã parte, se constatã cã atunci când se ajunge la o anumitã bunãstare mate-
rialã, omul se îndepãrteazã de Euharistie. Concret, mã refer la comunitatea de
români de la Roma. Prima datã când soseau la Roma veneau la bisericã, acolo
era locul de întâlnire al românilor, dar pânã când gãseau de lucru, o camerã, un
apartament unde sã stea. Dupã aceea, când mai prindeau ceva bani, sâmbãta,
duminica, plecau la mare. Sunt mulþi care vin la comunitatea românilor din
Roma, însã sunt mulþi pentru cã mereu sunt alþii noi care vin ºi pãstreazã
numãrul, însã foarte mulþi nu continuã sã mai vinã la Sfânta Liturghie. Dacã
Euharistia este atât de importantã, de ce este într-un fel, în contradicþie cu bu-
nãstarea materialã?

Bogdan Herciu: Nu cred cã este vorba despre o contradicþie explicitã între
Euharistie ºi bunãstarea materialã. Este vorba, în primul rând, despre cele douã
atitudini care sunt, oarecum contrarii: faptul cã bunãstarea materialã poate con-
duce, la un moment dat, la un egoism ºi tocmai aici intervine contradicþia.
Bunãstarea materialã poate supravieþui foarte bine în cadrul Euharistiei dacã
Euharistia susþine tocmai acea generozitate care nu împiedicã bunãstarea mate-
rialã: cei care au o anumitã bunãstare materialã pot fi mai generoºi. Riscul cel
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mare intervine atunci când bunãstarea materialã se închide în sine. Cãutarea
bunãstãrii materiale care se constatã în societatea contemporanã face sã disparã
tot mai mult conºtiinþa alteritãþii, fãrã de care nu putem sensibiliza atitudinea
faþã de Euharistie.

Pr. Lucian Farcaº: Vreau sã completez ce-a spus domnul Herciu ºi anume,
când eu m-am referit la semnificaþia de protest împotriva mizeriei ºi am numit
mizeria materialã, aceasta nu se referã strict la a avea, ci mã refer ºi la verbul
a fi. Aºa, de exemplu Isus a constatat un nivel mediocru al vinului de la Cana
ºi a venit cu un salt calitativ, a venit cu un vin bun. La fel, pâinea pe care o
oferã este pâinea vieþii, dupã care, dacã cineva o mãnâncã, nu moare niciodatã.
Face un salt calitativ de la pâinea din pustiu, de la mana pe care au mâncat-o
pãrinþii ºi totuºi au murit. În sensul acesta, vreau sã adaug, ºi aici este direct
completarea la ceea ce a spus Bogdan Herciu, noi folosim terminologia legatã
de cuvântul a administra, administraþie. Preasfinþitul a fost ani de zile adminis-
trator apostolicus. Noi suntem, ca miniºtri, administratori ai sfintelor sacra-
mente. Sã nu uitãm cã rãdãcina acestor cuvinte este ministrare: ministrare ad,
a sluji pentru. Or aici e foarte important sã facem o diferenþã între slujiri. Una
este slujirea sclavului care n-are încotro ºi el nu-ºi iubeºte slujirea ºi probabil
cã Petru avea în cap o asemenea slujire, pentru cã mulþi ani a fost ºi el un sluji-
tor, un biet pescar. Alta este, în schimb, slujirea Domnului, cel care este bogat,
inclusiv bogat material. În cadrul slujirii sclavului, domnul este sus, sclavul
este jos. În slujirea specific euharisticã ºi s-a scos în evidenþã ºi în prezentarea
de aici, Domnul de sus este jos ºi îl înalþã pe sclav, or asta este, într-adevãr, o
îmbogãþire la o scarã mult mai largã, o îmbogãþire atât de largã, încât la rândul
tãu, sã devii un ad-ministrator. Favorizaþii acestei slujiri sunt sãracii.

Claudiu Ianuº: În cântãrile liturgice, în majoritatea se scoate în evidenþã
faptul cã Cel nemãrginit acceptã sã se arate nouã sub umilele specii ale pâinii
ºi vinului. Putem încadra prezenþa lui Cristos în Euharistie în aceeaºi kenozã
de la Întrupare ºi Cruce sau este de altã naturã?

 
Bogdan Herciu: Pr. Ferenþ are o expresie foarte frumoasã pe care îmi place

sã o redau: „Isus, prezent în trupul din timpul vieþii este acelaºi Isus care este
prezent în speciile euharistice, este acelaºi Isus care este prezent în trupul euha-
ristic al Bisericii, este unul ºi acelaºi Isus. Kenoza pe care Fiul lui Dumnezeu
ºi-a asumat-o tocmai pentru a edifica fiinþa umanã este o continuã kenozã: ea
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a început o datã cu Întruparea, ºi-a gãsit expresia cea mare în cruce, dar conti-
nuã în Euharistie. E aceeaºi prezenþã continuã, kenoticã. 

Pr. Lucian Farcaº: Într-un moment de culme al celebrãrii euharistice noi
cântãm, proclamãm, mãrturisim, miezul credinþei noastre: „Moartea ta o ves-
tim, Doamne, ºi învierea ta o mãrturisim...”. Deci rãmâne crucea, nu se pot des-
pãrþi.

Pr. Anton Dancã: Sãrãcia poate fi privitã sub multe aspecte. Aristotel spune
cã acela e mai aproape de adevãr care cunoaºte noþiunea profundã a cuvântului,
deci pãrerea mea e cã trebuia stabilit mai întâi cuvântul sãrac: ce înseamnã a fi
sãrac ºi apoi sã se discute despre sãrãcie. Pentru cã un apostol al sãrãciei, Leon
Blois, face aceastã împãrþire: sãraci sãraci, sãraci bogaþi, bogaþi sãraci ºi bogaþi
bogaþi. Cine înþelege toate noþiunile acestea are un concept al sãrãciei adevãrate
pentru cã Isus Cristos a pus întâi de toate noþiunea profundã a sãrãciei în prima
dintre fericiri: „Fericiþi cei sãraci cu duhul”. Apoi, sãrãcia lui Cristos care tre-
buie sã-l caracterizeze pe apostol pentru cã fãcându-se pãrtaº al preoþiei lui
Cristos trebuie sã îmbrãþiºeze sãrãcia lui Cristos: „Fiul omului nu are unde sã-ºi
rezeme capul”. Aceastã sãrãcie uneori, îmbrãþiºatã în mod inconºtient, citez pe
un sãrac franciscan, Petru Albert, care spune într-una din predicile sale cã cel
mai mare duºman al sãrãciei este mândria de a fi sãrac. Aºa încât dacã stabilim
noþiunea asupra cãreia vrem sã discutãm, putem înþelege cã adevãrata sãrãcie
pe care o îmbogãþim cu Cristos în Euharistie este aceea pe care Cristos o pro-
pune de a fi fericiþi în sãrãcia cu duhul. Pentru cã în aceastã sãrãcie cu duhul
ne gãsim toatã bogãþia în sãrãcia lui Cristos.

Pr. Lucian Farcaº: Existã, domnule Herciu, în prezentare, în formulã directã
sau presupusã un concept de sãrãcie?

Bogdan Herciu: Eu am specificat faptul cã este vorba despre un alt fel de
sãrãcie decât aceea pe care se presupunea cã ar fi trebuit sã o discutãm, aºa cum
este enunþatã în temã: grija faþã de cei sãraci. Eu am vrut sã specific faptul cã
grija faþã de cei sãraci se întemeiazã pe o bogãþie a creºtinismului, care este
specificã creºtinului, este bogãþia euharisticã, pentru cã Euharistia realizeazã
tocmai conºtiinþa alteritãþii, o împlineºte ºi numai în acest spirit al alteritãþii
putem sluji, putem iubi, putem intra în comuniune ºi putem aduce pacea.
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Pr. ªtefan Lupu: În legãturã cu aceastã împãrtãºire pe care o învãþãm de la
Euharistie, m-am confruntat odatã cu un student din India care spunea: „Civi-
lizaþia noastrã orientalã este mult mai nobilã, mult mai înaltã ºi mult mai veche
decât creºtinismul”. ªi atunci, l-am întrebat: „Dacã este atât de veche, de ce nu
aþi rezolvat problema socialã, de ce sunt atâþia sãraci în India ºi cunoaºtem cum
trãiesc în India. La nivelul cultural, filozofic la care vã aflaþi, literar º.a.m.d.,
de ce nu aþi avut aceastã atenþie faþã de cei sãraci”. De fapt, toatã problema pro-
vine ºi din religia pe care o profeseazã, care este o mântuire individualã: fiecare
îºi cautã mântuirea proprie ºi nu merge spre celãlalt, iar originalitatea creºtinis-
mului ar fi ºi în acest aspect al deschiderii faþã de celãlalt, al atenþiei faþã de cel
sãrac ºi nevoiaº. ªi mã gândesc, în aceastã perspectivã, Euharistia are ºi o di-
mensiune pedagogicã: ne învaþã aceastã împãrtãºire cu celãlalt, pentru cã ostia
pe care o frângem o împãrþim cu ceilalþi, adicã Cristos se dãruieºte celorlalþi ºi
noi suntem învãþaþi sã facem acelaºi lucru. Poate într-o privinþã, acest lucru îºi
pierde din semnificaþia sa, din simbologia sa, prin faptul cã acum avem aceste
particule, aceste ostii mici, pe care le distribuim ºi fiecare îl ia pe Isus al sãu ºi
merge. Nu mai este acea pâine care se frânge ºi se distribuie la toþi ceilalþi.
Personal, încerc sã recuperez aceastã dimensiune, luând numai jumãtate din
ostia care se frânge, pentru cã mã gândesc cã cealaltã jumãtate se va rupe în
douã ºi vor fi doi seminariºti care o vor lua. E un mod de a o împãrtãºi cu
ceilalþi. Adicã cel puþin atât! Dar pãstrând aceastã dimensiune simbolicã, cred
cã Euharistia sau ceea ce noi celebrãm la Sfânta Liturghie trebuie sã devinã
prototipul a ceea ce trebuie sã continuie dupã aceea în viaþa de peste zi.

Bogdan Herciu: Eu am vrut sã subliniez faptul cã nu este numai pedagogic
ºi prototipic celebrarea ºi prezenþa noastrã euharisticã, ci este o îmbogãþire
existenþialã care... pondus meus, amor meus, spunea sfântul Augustin. Este
ceva care ne poartã mai departe. Pentru cel care trãieºte cu adevãrat Euharistia
ºi înþelege cu adevãrat ce înseamnã Euharistia, nu poate sã nu se dãruiascã,
pentru cã iubirea devine resursa interioarã care realizeazã tocmai alteritatea,
împlinirea ºi care este prezentã în Euharistie.

Pr. Alois Bulai: Eu voiam sã fac numai o remarcã: adicã prea s-a monopo-
lizat discuþia aici ºi este o salã întreagã care participã la discuþia asta ºi cred cã
am rãmas la un nivel prea teoretic. Era vorba de dimensiunea socialã: Euha-
ristia ºi grija faþã de cei sãraci. Prea mult ne legãm de concepte.



298 DIALOG TEOLOGIC 6 (2000)

Bogdan Herciu: Am subliniat cã aceastã grijã se întemeiazã pe o anumitã
atitudine pe care o creeazã Euharistia: adicã sãrãcia, iubirea ºi unitatea sunt
niºte lucruri pe care omul cu forþele proprii nu le poate realiza. ªi acestea douã
sunt atât concepte abstracte, dar devin ºi lucruri practice, în momentul care
creºtinul este invitat sã le realizeze în societate. Or grija faþã de cei sãraci nu
este ceva unic, ea se integreazã în aceastã misiune a creºtinului.

Florin Sescu: În concluzie aþi spus cã înainte de a spune ceea ce trebuie sã
facã omului, noi trebuie sã-i spunem la ce nivel este. ªi vreau sã-l întreb la ce
s-a referit în momentul în care a spus „sã-i spunem la ce nivel este”: la nivelul
social, la nivelul spiritual, la ce nivel anume?

Bogdan Herciu: Eu am intenþionat sã spun cã atitudinea pastoralã trebuie sã
conþinã în primul rând explicarea dimensiunilor fundamentale ale creºtinis-
mului, pentru cã nu putem sã-i spunem credinciosului: „Faci asta, faci asta, faci
asta, pentru cã aºa trebuie”, ci „Faci asta, faci asta, faci asta, pentru cã aºa eºti”
ºi am în minte principiul filozofiei „agitur sequitur esse”. Asta este dinamica
ce ar trebui sã caracterizeze predica, mã gândesc eu. Nu ne putem reduce numai
la niºte imperative. Pãrintele Ghineþ fãcea distincþia între indicativul salvific
ºi imperativul etic. Deci nu putem sã afirmãm imperativul etic dacã nu pre-
zentãm, în primul rând, indicativul salvific. Aicea mã refer la faptul cã trebuie
sã prezentãm credincioºilor mai pe larg tocmai misterul fiinþei lor, misterul
existenþei lor.

Pr. Lucian Farcaº: Aici este o problemã profundã de moralã ºi vreau sã
completez, sã întregesc ceea ce a încercat ºi Bogdan Herciu sã spunã: Sfânta
Scripturã nu este o carte de moralã! În nici un caz! Este o proclamare a eveni-
mentelor mântuirii, iar comportamentul moral este o consecinþã a acestor eve-
nimente, este un comportament al omului schimbat, transformat, mântuit de
Dumnezeu. La fel ºi creºtinismul: nu este un sistem moral, un model moral, ci
creºtinismul are o moralã în virtutea a ceea ce este ºi, mai ales, a ceea ce devine
prin Euharistie. Creºtinismul, în aceastã formã, rãmânând la tema anunþatã, este
o formã de slujire: eu sunt o persoanã euharisticã, eu sunt un slujitor. În Euha-
ristie devin asemenea lui Isus care a devenit slujitorul ºi favoriþii acestei slujiri
sunt sãracii, indiferent în ce formã o luãm: ºi sãracii din punct de vedere mate-
rial, ºi spiritual, într-un spectru mult mai larg.
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Marian Benchea: Aº vrea sã fac o completare: în islam este un punct care
se numeºte zarak, în care e precizat caracterul social al islamismului ºi respon-
sabilitatea practicantului acestei religii în viaþa socialã. Se cere ca un procent
din venitul acestuia sã revinã celui ce nu are sau are foarte puþin. Acest lucru
face ca, oarecum, ºi cel care nu are, sã supravieþuiascã. Obligaþia acestuia este
sã rãsplãteascã celui ce dã ºi este ºi totodatã ºi un impuls de a mulþumi celui de
la care primeºte prin a începe ºi el sã munceascã, sã rãzbeascã din rãsputeri.
Acest punct devine un îndemn sã dea mai mult sãracilor. Revenind la problema
grijii faþã de sãraci, întorcându-ne la societatea româneascã de astãzi, care ºtim
cum este, dacã luãm un ziar ºi citim, vedem o grãmadã de tâlhãrii, de crime,
care au principalul determinat sãrãcia care dominã. Mã folosesc ºi de o carica-
turã care poartã titlul „Aºa aratã un pensionar dupã ce ºi-a plãtit lumina ºi chi-
ria” ºi aratã un pensionar cu douã haine zdrenþãroase pe el ºi cu buzunarele
goale. Întrebarea este: ºtiu cã Biserica, mai ales Sfântul Scaun, luptã ºi cere
statelor mai dezvoltate sã se implice mult mai mult în ajutorarea þãrilor sub-
dezvoltare. Biserica s-a implicat, are dreptul de a cere unui guvern de a reac-
þiona prompt împotriva unei corupþii care într-o þarã sau alta duce la aceastã
sãrãcie de fond care existã.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã termenul de sãrãcie nu se potriveºte în descrie-
rea fãcutã aici. Este vorba de starea de mizerie. Iar România, în sine, ca þarã,
nu este sãracã. Oamenii sunt sãraci iar rezolvarea acestei probleme, a sãrãciei
oamenilor, nu se rezolvã cu donaþii din afarã, ci se rezolvã cu schimbarea min-
þii ºi a inimii. ªi asta este o dimensiune foarte euharisticã, unde accentuam cã
este vorba de o relaþie dintre persoane: prima datã cu Isus, direct, o relaþie
personalã, dar ºi între comeseni. ªi cred cã problema sãrãciei, pentru cã este
legatã de sãrãcia din societate, raportatã la Euharistie, este, în primul rând, o
problemã de evanghelizare ºi asumarea consecinþelor morale care reies din trãi-
rea euharisticã.

Bogdan Herciu: Cred cã acesta este sensul pe care-l are Biserica astãzi, sã
creeze aceastã generozitate. S-o creeze ºi s-o justifice ºi s-o argumenteze.
Pentru cã practic sãrãcia nu se poate rezolva numai mutând niºte fonduri dintr-
o parte într-alta, ci realizând o implicare efectivã a tuturor.

Richard Vasilicã Toth: Isus a spus: „Eram gol ºi m-aþi îmbrãcat, eram flã-
mând ºi mi-aþi dat sã mãnânc” º.a.m.d. Oamenii, mai târziu, au spus: „Cine nu
construieºte o casã, nu planteazã un pom sau nu creºte pe lângã el... orice ar fi,
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fie el copil sau altã vietate, a trãit degeaba”. Întrebare: Ce trebuie sã facã ori-
care dintre noi: sã dea câþiva bãnuþi unui copil sãrac pe care poate îi iau pãrinþii
sau altcineva sau sã creascã un hamster, de exemplu?

Bogdan Herciu: Nu ºtiu exact care este cadrul întrebãrii, însã aº reduce-o la
aceea dinamicã între egoism ºi generozitate. Practic, sunt cele douã dimensiuni
care... e un conflict, un dualism care existã în lumea de astãzi. ªi atunci, în
momentul în care depãºeºti egoismul ºi te înscrii în generozitate, mi se pare cã
deja ºtii foarte bine ce ai de fãcut. Aceastã generozitate nu se poate realiza
decât în mãsura în care te realizezi ºi pe tine însuºi.

Pr. Lucian Farcaº: Cred cã un drum orientativ la întrebarea pusã este impor-
tanþa de naturã moralã, dragostea nu se lasã zãgãzuitã de niºte legi: ce sã faci,
când sã faci, în ce condiþii. Dragostea se conduce dupã trei principii fundamen-
tale, mai ales în câmpul social: este în centru binele comun, care este ca un râu
susþinut de doi afluenþi: solidaritatea ºi subsidiaritatea. Aici sunt niºte prevederi
legale, sociale, la nivel de stat, dar forþa acestor principii este lãsatã mai de-
grabã generozitãþii, belºugului de generozitate a inimii care trãieºte Euharistia.

P.S. Petru Gherghel: Eu voiam sã spun cã este de apreciat acest lucru cã un
student se prezintã în faþa studenþilor ºi nu numai, cu o problemã de interes al
timpului nostru. E de fapt o preocupare pentru viitorul nostru. Sigur cã despre
sãrãcie se poate vorbi mult ºi despre vindecarea ei. Ne-a mai impresionat gro-
zav de mult un profesor de la Bucureºti care, trecând prin satele noastre, ºi eu
împreunã cu el în maºinã, am tot discutat despre multe lucruri ºi despre sãrãcia
noastrã, sãrãcia în care ne aflãm. Sigur cã noi ne uitam, fãceam analize ºi dupã
ce am vorbit mult despre aceastã sãrãcie, el mi-a spus aºa, cu o durere, „Prea-
sfinþite, nu aceastã sãrãcie este periculoasã. Sãrãcia spiritualã, sãrãcia moralã,
aceasta este periculoasã. Aceastã mizerie moralã în care se aflã poporul nostru.
Acest haos”. Cred cã lucrul acesta l-ai avut în vedere când ai vorbit despre rolul
pe care îl are Euharistia. Mã gândesc cã acesta este domeniul direct pe care Eu-
haristia trebuie sã-l atingã. Aceastã sãrãcie spiritualã, moralã. Eu zic cã este
foarte important sã vedem în Euharistie, în credinþã, un mijloc de a îndepãrta
aceastã mizerie în care ne aflãm, sãrãcia noastrã.

Pr. Lucian Farcaº: Eu aº vrea sã închei cu o idee pe care o cunosc din dis-
cuþiile mele cu Preasfinþitul Petru Gherghel, dar ºi cu Înaltpreasfinþitul Ioan
Robu: noi depindem în mare parte în viaþa noastrã materialã în Bisericã de
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ajutoarele din afarã. Episcopii noºtri au greutãþi foarte mari în strãinãtate sã
justifice un proiect de bisericã, pentru cã nu i se dau bani sã facã biserica unde
sã se celebreze, dar îi dau mai degrabã bani pentru o discotecã. ªi atunci, pozi-
þia ierarhilor noºtri este aceea: fundamentul pastoraþiei ºi al slujirii celor sãraci
porneºte din jurul altarului euharistic.

Încheiere

P.S. Petru Gherghel: „Fericiþi cei chemaþi la ospãþul mielului”. M-am gândit
cum sã închei aceste minunate momente teologice, spirituale din seminarul
nostru. Acest cuvânt face sã ne gândim la ceea ce am trãit ºi, mai ales, cu ceea
ce noi ne-am îmbogãþit. Am fost fericiþi cã am trãit un astfel de moment, mo-
ment prin excelenþã teologic, binecuvântat ºi de mare importanþã formativã. Ca
atare, sunt fericit sã pot, la sfârºitul acestor prezentãri, prelegeri, sã aduc o mul-
þumire particularã pãrintelui Dancã Wili ºi colaboratorului sãu, pãrintele Lucian
Farcaº pentru aceastã pregãtire, cât ºi pãrintelui rector pentru cã aici în institu-
tul nostru a avut loc aceastã minunatã întâlnire. Sigur cã aceasta nu a fost
numai lucrarea noastrã a Institutului nostru teologic ºi a specialiºtilor noºtri, ci
ºi aportul fraþilor noºtri ortodocºi, specialiºti în diferite domenii. Le mulþumim
ºi lor. A fost o reîmprospãtare a învãþãturii despre cel mai mare dar fãcut ome-
nirii dupã întrupare sau, mai bine zis, despre sacramentul care desãvârºeºte
întruparea ºi asigurã viaþa cea veºnicã, numit „panis et pignus vitae aeternae”. 

Sigur cã, uitându-ne pe acest prospect prezentat nouã înainte de colocviu,
am putut citi „Eu sunt pâinea cea vie coborâtã din cer. Dacã cineva va mânca
din aceastã pâine va trãi în veci”. Acest sacrament, Euharistia, este pentru noi,
aºa cum bine am auzit ºi de atâtea ori am subliniat, „fons et culmen totius vitae
Ecclesiae”. De fapt, este definiþia Conciliului al II-lea din Vatican ºi sacra-
mentul sacramentelor. Spre acest sacrament ne îndreaptã toate celelalte. Am
fost, aºadar, privilegiaþi sã auzim lucruri, adevãruri ºi amãnunte despre acest
august sacrament. ªi dacã avem în mâini acest prospect al colocviului, putem
vedea, chiar pe ultima paginã, temeiul biblic ºi dogmatic, trãirea liturgicã ºi
moralã, semnificaþia ecumenicã ºi iatã, minunatul limbaj euharistic.

Din punct de vedere biblic, am ascultat în aceste zile cuvântul pe care ni l-a
prezentat pãrintele conferenþiar Alois Bulai, pãrintele profesor dr. Petre Semen
de la Facultatea de Teologie Ortodoxã, din punct de vedere dogmatic pãrintele
dr. Eduard Ferenþ, pãrintele conferenþiar Gh. Popa, din punct de vedere liturgic,
aºa cum frumos ºi bine ºi clar ne-a vorbit pãrintele profesor Dumea Claudiu,
pãrintele conf. dr. Viorel Sava, din punct de vedere moral ºi social, pãrintele
lector Lucian Farcaº, din punct de vedere spiritual, pãrintele lector Ioan
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Cristinel Teºu, din punct de vedere al dreptului, pãrintele Mihai Pãtraºcu, din
punct de vedere social-caritativ domnul student Bogdan Herciu ºi nu în cele din
urmã, din punct de vedere artistic, aºa cum am vãzut, specialiºtii noºtri în acest
domeniu, fratele Antonio Perera de la Fraþii ªcolilor Creºtine ºi domniºoara
Georgeta Meriºor Dominte, doctorand ºi Onica Stelian de la Facultatea de
Teologie Ortodoxã. Toate acestea au avut drept scop sã ne facã sã ne îmbogã-
þim la acest ospãþ la care am fost invitaþi. Sã nu consideraþi cã folosirea cuvân-
tului ospãþ nu a fost o preocupare a noastrã în aceste zile ºi nu trebuie sã fie o
preocupare ºi, mai ales acum, un rezultat. Ar fi fost foarte bine ºi foarte frumos
dacã rãspundeau la invitaþie ºi ceilalþi ºi ar fi fost cât mai mulþi, pentru cã invi-
taþiile au fost transmise. Sigur cã sunt o sumã întreagã de explicaþii ºi motivaþii,
dar a fost un ospãþ la care s-ar fi putut bucura cât mai mulþi. Oricum, noi ne-am
bucurat, am încercat sã ne bucurãm ºi ne declarãm cu adevãrat plini de fericire
pentru aceste zile. La un moment dat, îmi puneam problema cum sã întrerupem
cursurile, chiar erau niºte voci, pentru un asemenea colocviu. Iatã cã aceste zile
s-au demonstrat a fi cu adevãrat mai rodnice din punct de vedere al pregãtirii
noastre, din punct de vedere al trãirii noastre. 

Mulþumind într-un chip deosebit celor care au organizat, celor care au cola-
borat, celor care au venit de la Facultatea teologicã, iatã, fraþilor, bruderilor,
persoanelor care ne-au onorat cu aceste minunate aspecte care ar trebui sã le
vedem des, ale manifestãrii vieþii de credinþã în artã, mulþumind tuturor celor
care au participat la desfãºurarea acestei zile ºi celor care au rãspuns: surori ºi
laici ºi oaspeþi din diferite pãrþi, vã rog sã îmi permiteþi ca în loc de concluzie
sã mã folosesc de un text al unui cardinal al Bisericii noastre ºi cu aceasta sã
intru în ceea ce de fapt au intenþionat pãrinþii noºtri ºi am intenþionat noi prin
acest colocviu: sã trãim anul acesta, an jubiliar, acest aspect, aceastã realitate
a lui Isus euharisticul, prezent pânã astãzi, de la actul întrupãrii, prezent în
Euharistie, în mijlocul nostru prin cuvântul sãu, prin trupul ºi sângele sãu, prin
ospãþul sãu. Este, aºadar, o dorinþã pe care a exprimat-o Sfântul Pãrinte, pe care
i-am exprimat-o ºi noi, pe care noi am început sã trãim anul acesta un minicon-
gres euharistic, tot cu mari ºi minunate foloase ºi am trãit bucuria marelui con-
gres euharistic internaþional. Am fãcut ºi cursuri speciale, tot prin grija pãrin-
þilor noºtri de la seminar ºi a altora care i-au ajutat, s-au adãugat ºi fraþii, la
Traian. ªi m-am bucurat sã fie ºi acest moment. Am þinut sã iau parte cu res-
pect la acest efort de a cunoaºte ºi mai bine acest mare dar.

De douãzeci de secole, creºtinii din toatã lumea celebreazã în diferite rituri
ceea ce Isus a încredinþat apostolilor în seara Cinei: „Faceþi aceasta în amintirea
mea”. ªi celebrând acest rit, au convingerea toþi cã angajeazã plinãtatea credin-
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þei lor. Sunt douãzeci de secole în care, continuând sã celebreze Euharistia,
creºtinii încearcã sã-i pãtrundã conþinutul. Darul lui Isus este de o aºa de mare
bogãþie, încât nu vom putea, nu vom sfârºi niciodatã sã-l pãtrundem îndeajuns.
Mister sub mii de aspecte, sub nenumãrate denumiri: ospãþ, jertfã, memorial,
Liturghie, toate aceste denumiri sunt atribuite darului pe care ni l-a fãcut Isus,
dar nici una încã nu-i epuizeazã conþinutul. Însuºi Isus nu a dat nici un nume
la ceea ce ne-a dãruit: a sãvârºit numai gesturi însoþite de cuvinte, iar gestul cel
mai simplu, în urma cãruia discipolii din Emaus l-au recunoscut pe Isus cel
înviat a fost frângerea pâinii, pentru cã Isus însuºi, în evanghelie, s-a identificat
cu pâinea: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacã mãnâncã
cineva din aceastã pâine, va trãi în veci”. Sfântul Pãrinte, cum am spus mai
înainte, ºi-a exprimat dorinþa ca anul acesta, an jubiliar, sã fie un an intens
euharistic, în Tertio millenio adveniente. Congresul nostru euharistic ºi cel
internaþional a avut o temã centralã de reflecþie, „Isus Cristos Mântuitor unic
al lumii, pâinea vieþii noi”. Acesta a fost ºi gândul central al colocviului þinut
acum. Mai mult ca niciodatã, o lume demoralizatã, desacralizatã are nevoie sã
ºtie cã Isus Cristos este unicul ei Mântuitor. Mai mult ca niciodatã, o lume con-
sumatã de foame are nevoie sã ºtie cã singura pâine care îi poate potoli foamea
este o pâine care dã viaþa cea nouã. Fiecare Euharistie dã la ivealã zorii Paºte-
lui, a acelei dimineþi cu totul noi, în care un mormânt gol a devenit leagãnul
unei noi omeniri. Euharistia este o pâine care produce foame, dar este o pâine
care umple foamea dupã Dumnezeu, pentru cã ea trezeºte gustul unei vieþi noi,
viaþa lui Dumnezeu în noi. Aceastã Euharistie ne este oferitã de Dumnezeu
nouã ºi Isus rãmâne cu noi. 

Aceste gânduri pe care le-aþi prezentat, n-au avut altã menire decât sã ne
facã sã înþelegem ºi mai mult aceasta. Sigur cã o sã primim ºi ceea ce a pregãtit
în aceastã zi pãrintele lector dr. Gheorghe Petraru de la Facultatea de Teologie
Ortodoxã, precum ºi dna profesoarã directoare Mariana Purþuc, de la ªcoala
Normalã. Toate acestea au fost daruri la ospãþul pe care l-am trãit în aceste zile.
„Fericiþi cei chemaþi la ospãþul Domnului”. În încheiere, mã folosesc de cuvin-
tele aceluiaºi cardinal, Roger Etchegaray, care aminteºte de spusa unui filozof
francez: „A iubi pe cineva, înseamnã a-i spune Tu nu vei muri”. Un lucru gro-
zav. Instituind Euharistia, cel care a învins moartea ne spune fiecãruia dintre
noi: „Fii fericit! Bucurã-te din inimã de darul Euharistiei, tu nu vei muri! Mai
exact, o lume nouã se deschide înaintea ta, împãrãþia cerurilor care este aproa-
pe, este aici. Cine mãnâncã din aceastã pâine, va trãi în veci.


