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TEXTUL CANONULUI 101 – TRULAN:

„Dumnezeiescul Apostol cu glas înalt numeşte
pe omul cel zidit după chipul lui Dumnezeu trup şi
locaş al lui Hristos. Aşadar, cel ce a dobândit
vrednicia cerească prin pătimirea mântuitoare,
aflându-se pus mai presus decât toată zidirea
simţitoare, mâncând şi bând pe Hristos, se împreună
pentru totdeauna cu viaţa veşnică, sfinţindu-şi sufletul
şi trupul, prin împărtăşirea cu dumnezeiescul har.
Drept aceea dacă ar vrea cineva să se împărtăşească
cu Preacuratul Trup în vremea adunării (liturghiei), şi
să se facă prin Împărtăşire (participare) una cu Acela,
făcându-şi mâinile în forma crucii, aşa să se apropie şi
să primească împărtăşirea harului. Căci pe cei ce în
loc de mână pregătesc oarecare vase (receptacule) din
aur sau din altă materie, pentru primirea
dumnezeiescului dar, şi prin aceasta se socotesc
vrednici preacuratei pricestanii (de preacurata
împărtăşanie), cu nici un gând nu-i întărim (aprobăm)
ca pe unii care cinstesc mai mult materia cea
neînsufleţită şi supusă (facerii) mâinii omului, decât
chipul lui Dumnezeu. Iar dacă s-ar prinde cineva dând
preacurata cuminecătură celor ce aduc nişte vase
(receptacule) ca acestea, să se afurisească şi el şi cel ce
le aduce pe acestea”.
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§ 1. PRELIMINARII

Rostul sinodului desfăşurat în Constantinopolul anilor
691-692, la convocarea împăratul bizantin Iustinian al II-lea
(685-695 şi 705- 71), sub titlul de «al doilea sinod trulan» – după
numirea sălii boltite a palatului imperial în care se ţinuse în condiţii
similare cel de-al şaselea sinod ecumenic, a fost acela de a ratifica 1
un număr de 102 canoane cu caracter disciplinar liturgic şi
doctrinar, care nu fuseseră încă definitiv redactate şi proclamate la
încheierea sinoadelor constantinopolitane precedente.
Recunoaşterea unei autorităţi egale a întâistătătorilor
Constantinopolului cu cei ai Romei, condamnarea celibatului
preoţilor promovat de Biserica Romană, corectarea unor practici şi
obiceiuri apusene privitoare la sărbători şi posturi, au dus la refuzul
occidentalilor de a recunoaşte validitatea şi autoritatea Sinodului
Trulan. Pentru motivele arătate, teologii latini au contestat
caracterul ecumenic al sinodului, iar la momentul încheierii
lucrărilor, fără a avea legitimitatea necesară, papa Serghie al
Romei, într-un mod cu totul injust, a acuzat lipsa de autoritate
canonică a celor peste două sute de episcopi răsăriteni participanţi,
refuzând să semneze documentele sinodale care i-au fost trimise 2
spre semnare. Biserica occidentală nu a recunoscut niciodată cele
102 canoane disciplinare ale acestui sinod, deşi anumiţi episcopi
romani, precum papii Constantin, Adrian I sau Ioan al VIII-lea s-au
arătat deschişi în a observa formulele discutate la Constantinopol,
în măsura în care acestea nu ar contrazice decretele Romei.
Neacceptarea de către Biserica Romană a rezoluţiilor încheiate la
anul 692 se înscrie între primele semne ale unei fracturi spirituale,
canonice şi doctrinare ce avea să se adâncească semnificativ între
Răsărit şi Apus până la ruperea definitivă din 1054.
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Acest sinod, numit şi «quinisext» (adică al cinci-şaselea
ecumenic), a fost considerat ca o întregire canonică a sinoadelor din
anii 553 şi 680-681 de la Constantinopol, reprezentând în istorie un
moment decisiv al afirmării viziunii de administrare a autorităţii
Bisericii, dar şi un moment de construcţie, de sinteză şi de evaluare a
resurselor canonice ale ei. Sinodul a consemnat, a studiat şi observat
întreaga literatură canonică anterioară, în dorinţa de a oferi Bisericii
un instrument disciplinar, cu ajutorul căruia să fie ocârmuită viaţa
bisericească de aici înainte.
Tezaurul canonic alcătuit de Biserică dintru începuturi şi până
la Sinodul Trulan, în temeiul înaltei autorităţi sinodale aşezate la
Constantinopol sub lucrarea Duhului Sfânt, prin canonul 2 al acestui
sinod a primit o deplină confirmare (pecetluire) adică o deplină
recunoaştere (fără înnoire ori strămutare), aceasta însemnând de
fapt prima codificare canonică a referinţelor sinodale existente la
acea vreme, precum şi a rânduielilor stabilite ocazional de un număr
de Sfinţi Părinţi în legătură cu problemele practice ale vieţii
bisericeşti.
Colecţia celor 85 de canoane cărora li se atribuie titlul de
apostolice, apoi canoanele adoptate de sinoadele ecumenice de până
atunci, precum şi cele emise de autoritatea unor sinoade particulare
cum sunt cele de la Cartagina (256 şi 419), Ancira (314),
Neocezareea (315), Gangra (340), Atiohia (341), Laodiceea (343)
Sardica (343), Constantinopol (394), dar şi multe dintre normele
enunţate de Sfinţi Părinţi precum Dionisie al Alexandriei (†264),
Grigorie Taumaturgul al Neocezareei (†270), Petru al Alexandriei
(†311), Atanasie cel Mare (†373), Vasile cel Mare (†379), Timotei al
Alexandriei (†385), Grigorie de Nazianz (†390), Amfilohie de Iconiu
(†395), Grigorie de Nyssa (†395), Teofil al Alexandriei (†412),
Chiril al Alexandriei (†444), Ghenadie al Constantinopolului (†471)
primesc acum o consacrare generală în Biserică.
Sinodul Trulan se distinge prin felul în care se pronunţă asupra
caracterului de autoritate al hotărârilor sinodale anterioare, prin
măsura de a confirma valoarea unui tezaur canonic fundamental care
să confere coerenţă legislaţiei bisericeşti ulterioare, dar şi prin faptul
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că emite cel mai mare număr de canoane dintre toate sinoadele
ecumenice.
Caracteristica importantă a acestor construcţii canonice este
aceea de a surprinde sensuri definitive ale definiţiilor. Autoritatea
canonului rezidă tocmai din calitatea lui de a rămâne peste timp
neschimbător. Tocmai acest caracter permanent valid al normei 7
canonice face ca doctrina canonică ortodoxă să nu cunoască acte ale
abrogării, acte prin care să desfiinţeze sau să scoată din vigoare părţi
ale unor canoane ori canoane în întregime. Canonul 2 al Sinodului
Trulan arată în final că „nimănui nu îi este îngăduit a strica
canoanele cele mai înainte arătate, ori a lepăda (a abroga sau a
părăsi), ori a primi în afara celor stabilite (arătate) alte canoane
mincinos intitulate de către unii că le-au alcătuit (canoane
falsificate) şi care au încercat să precupeţească adevărul. Iar dacă
cineva s-ar prinde înnoind vreun canon din cele zise sau încercând
a-l surpa (a-l desfiinţa), să fie învinuit primindu-şi osânda precum
rânduieşte un asemenea canon împotriva căruia a greşit…”
Asumându-ne relevanţa unui efort de conformitate între sensul
explicit al normelor canonice şi practica uzuală a Bisericii, vom pune
în dezbatere, adică în studiu, o problemă deosebit de sensibilă, 8
privitoare la rânduiala primirii Sfintei Împărtăşanii, arătată în
canonul 101 al Sinodului Trulan.
Prezentul referat propune aşadar cercetarea considerentelor
care au condus la alcătuirea acestui canon, dar va evalua şi valenţele
practicii liturgice actuale privitoare la Împărtăşire, pentru a defini 9
corect premizele concordanţei viabile între canon şi realitatea trăită
acum.
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§ 2. COMENTARIU

O primă lectură a canonului penultim al Sinodului Trulan va
pune conştiinţa creştinului ortodox de astăzi în lucrarea căutării
unor referinţe auxiliare, care să ofere tabloul unui argument
sustenabil privind practica Împărtăşirii. Canonul 101 afirmă
exigenţa unui fel de împărtăşire cu care credinciosul de astăzi nu 1
s-a putut întâlni încă. Pe fondul corectării unei practici neconforme
cu spiritul creştin, această normă restricţionează folosirea unor
receptacule sau vase pentru primirea cuminecăturii, arătând faptul
că la sfârşitul secolului VII exista în Biserică practica împărtăşirii
mirenilor în acelaşi mod în care se împărtăşesc clericii astăzi în
Sfântul Altar.
Ce anume precizează canonul ?
„Dacă ar vrea cineva să se împărtăşească cu Preacuratul
Trup în vremea adunării (liturghiei), şi să se facă prin Împărtăşire
(participare) una cu Acela, făcându-şi mâinile în forma crucii, aşa
să se apropie şi să primească împărtăşirea harului. Căci pe cei ce
în loc de mână pregătesc oarecare vase (receptacule) din aur sau
din altă materie, pentru primirea dumnezeiescului dar, şi prin 2
aceasta se socotesc vrednici preacuratei pricestanii (de preacurata
împărtăşanie), cu nici un gând nu-i întărim (aprobăm) ca pe unii
care cinstesc mai mult materia cea neînsufleţită şi supusă (facerii)
mâinii omului, decât chipul lui Dumnezeu”.
Dintr-o primă evaluare a rigorilor acestei formulări vom
înţelege mai întâi considerentele care stau drept temei al acesteia,
pentru a reconstitui o stare de fapt existentă în biserica sfârşitului
de veac al VII-lea. Într-una dintre notele privitoare la acest canon se
arată că raţiunea administrării interdicţiei de a folosi receptacule la 3
momentul împărtăşirii ar fi tocmai aceea de a condamna trufia celor
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care voiau ca în acest chip al folosirii unor vase scumpe să-şi
demonstreze superioritatea lor faţă de cei simpli, adică faţă de cei
săraci1. Desigur, această prezumţie poate fi realmente credibilă,
numai că fondul ipotezei acestei prevederi lasă la îndemâna noastră
şi alte perspective pe care se cuvine să le urmărim îndeaproape atât
în structura sa externă, cu referire la aspectului tehnic al formulării
normative, cât şi în fondul interior – logico-juridic al acestei
construcții.
Ipoteza pe care ne-o prezintă canonul 101 Trulan nu este una
dedusă, nu este una supusă analogiei, ci este una explicită: „pe cei ce
în loc de mână pregătesc oarecare vase (receptacule) din aur sau
din altă materie, pentru primirea dumnezeiescului dar, şi prin
aceasta se socotesc vrednici preacuratei pricestanii (de preacurata
împărtăşanie), cu nici un gând nu-i întărim (aprobăm) ”. Această 4
ipoteză reclamă drept nefirească deprinderea unora dintre credincioşi
de a intermedia primirea Tainei Împărtăşirii cu vase din materiale
diverse, procurându-şi statura unei părute vrednicii, în chip
neduhovnicesc, din potrivirea imaginii lor cu natura distincţiei pe
care le-ar atribui-o purtarea unui vas ales, preţios.
Canonul nu lasă expres să se înţeleagă aici că falsa socotinţă a
„vredniciei” ar veni din raportarea creştinului vizat la sărăcia sau
simplitatea altuia, ci prezumă că vine din grija (prost înţeleasă) a
creştinului de a pregăti vase (auxiliare) de cinste, pe fondul ignorării
pregătirii reale a vasului cel viu al inimii. Schiţarea unei astfel de
raportări la materia intermedierii şi nu la rostul profund duhovnicesc
al pregătirii lăuntrice este tradusă ca o inacceptabilă deturnare de
sens care comportă anumite nuanţe ale păcatului trufiei. Raportarea
la ceilalţi credincioşi poate fi o categorie logică perfect funcţională,
numai că formularea canonică nu se concentrează pe o astfel de
implicaţie, ci doar pare a o sugera. O astfel de sugestie te va părăsi
îndată ce vei întâlni în text argumentul repudierii neconformităţii:
faptul că sunt credincioşi care s-au făcut mai mult cinstitori ai 5
materiei neînsufleţite decât ai chipului lui Dumnezeu. Aceasta te
poate conduce şi la ideea că cei ce „pregăteau” astfel de vase o
făceau posibil dintr-o evlavie greşit canalizată şi nu neapărat din
trufie. Gândesc aceasta pentru că, iată, nu găsim în textul canonului
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vreo sentinţă îndreptată împotriva chipului vreunei trufii manifeste,
ci doar sentinţe acuzatoare la adresa felului unora de a cinsti
materia mijlocitoare, anume receptacolul, al cărui rost în cult îl
desfidă canonul chiar de la primele litere ale argumentaţiei iniţiale.
Aşadar nu trufia, ci felul exterior de a se raporta credincioşii la
o materie mijlocitoare îi pare legiuitorului cu totul necuvenit, motiv 6
pentru care conchide ferm: pe aceştia „cu nici un gând (cu nici un
chip adică) nu-i întărim (aprobăm) !”
Sentinţa aceasta a dezaprobării nu este una executorie, ci una
anticipativă, una cu un susţinut reflex moral, dar care pregăteşte
pronunţarea sentinţei finale ce va avea să urmeze îndată. Observăm
faptul că o astfel de dezaprobare vine să se sprijine pe raţionamentul
tehnic al justificării: pe aceia „nu-i întărim (aprobăm) ca pe unii
care cinstesc mai mult materia cea neînsufleţită şi supusă (facerii)
mâinii omului, decât chipul lui Dumnezeu”. Justificarea acestei
dezaprobări nu decurge dintr-un raţionament arbitrar, ci dintr-o
legitimitate născută din logica firească a oricărei minţi sănătoase de a 7
sesiza inversarea importanţei celor două perspective: materia
neînsufleţită a obiectelor folosite la intermediere (făcute de mână
omenească), opozabilă înălţimii chipului lui Dumnezeu. Trebuie să
vedem aici grija sinodalilor de a păstra rânduiala întreagă şi neatinsă
de sensul răsturnat al vreunei semnificaţii, ori al vreunei străine
lucrări, manifestându-se cu rigoare împotriva oricărei deturnări.
Tot textul canonului, mai puţin partea finală care se
concentrează pe administrarea sancţiunii, pune în evidenţă distincţia
necesară pe care legiuitorul o stabileşte între importanţa greşit
atribuită obiectului mijlocitor (a vasului intermediar) şi ponderea pe
care se cuvine a o da implicării fizice, morale şi duhovniceşti în
această uniune euharistică realizată cu Hristos. Aspectul 8
intermedierii, sancţionat de canon, nu este inconvenabil pentru
conotaţia exprimării vreunei susceptibile atitudini trufaşe, ci este
inconvenabil pentru caracterul substituţiei pe care o alocă:
materia neînsufleţită supusă modelării, confecţionării, substituie
angajamentul fizic, concret al unei participări vii în toată această
lucrare de adăugare la trupul Bisericii prin împărtăşirea cu Hristos.
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Marea şi cutremurătoarea chemare a primitorului conlocuirii
cu Hristos, pe care sfinţii părinţi ai Sinodului Trulan o numesc
„vrednicie cerească”, stă tocmai în lucrarea mai presus de natura
simţitoare a unei împreună pătimiri mântuitoare cu Hristos : „cel
ce a dobândit vrednicia cerească prin pătimirea mântuitoare,
aflându-se pus mai presus decât toată zidirea simţitoare, mâncând
şi bând pe Hristos, se împreună pentru totdeauna cu viaţa
veşnică” Împreunarea cu viaţa veşnică, în Sfânta Taină a Euharistiei,
nu este o taină repetabilă ci una continuă, prin care acest „pentru
totdeauna” constituie orizontul deschis spre Taina Vieţii Veşnice şi
nu o finitudine încremenită, credinciosul având a explora împreună 9
cu Hristos perspectiva unei continue înnoiri, prefaceri şi înălţări spre
Înviere. Împreunarea cu viaţa veşnică, arătată (exprimată) sensibil şi
prin această recapitulativă lucrare a împreunării mâinilor în
semnul crucii, deschide astfel teritoriul unei înţelegeri depline a
jertfei prin conştiinţa participării efective a primitorului la Viaţa lui
Hristos, dar este şi premisă pentru umplerea de El a vasului celui viu
al inimii, apropierea cu mâinile fiind socotită doar ca o treaptă
premergătoare acestei umpleri şi ca o tâlcuire a revărsării
dumnezeiescului har.
Canonul justifică posibilitatea atingerii credinciosului de
Sfinte Taine în felul arătat, vestind din primele cuvinte menirea
împărtăşirii omului cu viaţa veşnică. Împreună-pătimirea cu Hristos
este considerată de sfinţii părinţi a fi o înălţime la care poate fi
consacrat numai omul zidit după chipul lui Dumnezeu, restaurat întru
asemănarea cu El prin botez şi prin participare. Astfel sufletul şi
trupul omenesc, adică persoana umană întreaga – plămădită ca şi
chip al slavei lui Dumnezeu – se înfăţişează drept sălaş al venirii lui 10
Hristos în ea, lăsând în urmă contrastul dintre măsura supraconştientă a unei astfel de sesizări a lui Hristos în sine şi măsura
celeilalte zidiri fireşti, călăuzite doar prin simţurile necuvântătoare şi
neraţionale. În împărtăşirea de El vom face trecerea de la o măsură
firească – a simţurilor, la una suprafirească a primirii revărsării
harului şi la menirea de a fi trup şi locaş al lui Hristos, după cum ne
mărturiseşte canonul în aceste cuvinte:
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„Dumnezeiescul Apostol cu glas înalt numeşte pe omul cel
zidit după chipul lui Dumnezeu trup şi locaş al lui Hristos”.
Referirea sinodalilor la calitatea omului de a fi trup şi locaş al
lui Hristos este pusă sub autoritatea cuvântului apostolic:”Întru El,
orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în
Domnul, în Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui
Dumnezeu în Duh”(Efeseni 2,21-22), cuvânt pus în legătură cu
făgăduinţa Domnului Hristos: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face
locaş la el”(Ioan 14,23).
Această cutremurătoare minune, ca Cel ce e mai presus de
zidire, căruia psalmistul îi afla sălaşul în Soare 2 – ca suprem orizont
creat al acestei locuiri, să încapă în fărâma strâmtă a vieţii omeneşti,
ţine de condiţia unei iubiri pe care numai Dumnezeu o poate făgădui
omului în limbajul crucii, al morţii şi învierii lui Hristos. Apostolul
duce această încredinţare a făgăduinţei mai departe spunând: „Căci
noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis
că: «Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi
poporul Meu»”(II Cor. 6,16); si în altă parte, pe noi cei ce voim a ne
împărtăşi de Dumnezeu, ne întreabă zicând: „Nu ştiţi, oare, că voi
sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în voi?”(I Cor. 3,16; I Cor 6,19).
În virtutea acestei făgăduinţe, cu puterea acestei chemări, dar
şi sosiri a lui Dumnezeu la sine şi în sine, credinciosul primeşte
locuirea aceasta a bucuriei pentru aflarea adevăratului sens al
mergerii spre Dumnezeu împreună cu Dumnezeu: „Şi împreună cu
El ne-a ridicat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus”
(Efeseni 2,6).
Împărtăşirea cu trupul şi sângele Donului nu este un eveniment
care să se circumscrie doar timpului de acum, ci îl situează pe
credincios în pridvorul veşniciei, bine ştiind că „…mâncând şi bând
pe Hristos, (acela care se arată credincios Lui) se împreună pentru
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totdeauna cu viaţa veşnică, sfinţindu-şi sufletul şi trupul, prin
împărtăşirea cu dumnezeiescul har.”
Ne întâlnim, dincolo de această „atingere” pătimitoare de
trupul şi sângele lui Hristos, cu pregustarea desăvârşitei apropieri de
Sine, aşteptând a ne împărtăşi de El mai cu adevărat în Ziua cea
neînserată a Împărăţiei Sale 3 . Pasul premergător împărtăşirii este
însăşi apropierea în curăţie, smerenie şi cutremurare. Despre o astfel
de apropiere ne vorbeşte Sfântul Apostol Iacov în epistola sa zicând:
15
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi Se va apropia şi El de voi.
Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor, şi sfinţiţi-vă inimile, voi cei
îndoielnici. Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă şi vă jeliţi. Râsul
întoarcă-se în plâns şi bucuria voastră în întristare. Smeriţi-vă
înaintea Domnului şi El vă va înălţa” (Iacov 4, 8-10).
În miezul acestui îndemn apostolic stau două temeiuri ale
întâlnirii reale cu Hristos: curăţia mâinilor şi sfinţirea inimii.
Aceste două temeiuri par a fi premize pentru pregătirea întâlnirii cu
Dumnezeu, în fond ele sunt arătate aici şi sub aspectul unor daruri
odrăslite în urma întâlnirii cu El. Condiţia curăţirii şi a sfinţirii nu
vine dintr-o lucrare exterioară asupra trupului, aşa cum socoteau
iudeii că nu se pot atinge de mâncare fără spălări ale mâinilor, ci 16
dintr-o lucrare interioară cu sinele năpădit de patimi, anume printr-o
riguroasă cercetare lăuntrică. Cu inima pătrunsă de realitatea jertfei,
cu întristare pentru condiţia păcătoasă care îl subjugă, în micşorarea
de sine şi recunoaşterea nimicniciei, credinciosul se
apropie! Darurile acestei apropieri umplu mâinile şi inima lui spre
curăţie şi sfinţire.
Mântuitorul în atotcunoaşterea Sa, în chip profetic, avea să-i
încunoştinţeze pe ucenicii Săi cu privire la rostul unei mai noi
întâlniri dintre lume şi El: „Puneţi în urechile voastre cuvintele
acestea: Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu
înţelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei ca să nu -l
priceapă şi se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt”(Luca 9, 4445). Deşi textul face în mod clar trimitere la felul pătimirii Sale,
anume că prin mâini omeneşti va fi dus spre moarte, acesta 17
reprezintă şi un alt adevăr valabil care traversează de la timpul
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răstignirii prin înviere până dincolo de temporalitatea istorică către
sfârşitul veacurilor, având a arăta felul posibil al alipirii de Hristos
prin cuprinderea mâinilor.
Dacă înainte de răstignire mâinile omeneşti îL ţintuiau pe
Hristos în moarte, după Învierea Sa din morţi, Hristos ţintuieşte
mâinile noastre în Viaţă. Astfel iconomia dumnezeirii ne cuprinde pe
noi în evenimentul unei prefaceri hotărâtoare prin care firea noastră 18
se întoarce cu Hristos din moarte spre Viaţă. Pentru că noi „purtând
totdeauna în trup omorârea lui Iisus”(II Cor. 4,10) îL vom ruga
stăruitor „ca viaţa Lui să se arate în trupul nostru” (II Cor. 4,10).
Părinţii sinodului Trulan recomandă primirea Sfintelor în
căuşul mâinilor aşezate în forma crucii pentru a da semnificaţie
participării celor două dimensiuni fireşti ale naturii umane, cea
trupească şi cea spirituală, dar şi pentru a arăta lucrarea descoperirii
voii lui Dumnezeu în cele două testamente ale chemării noastre:
„Drept aceea dacă ar vrea cineva să se împărtăşească cu 19
Preacuratul Trup în vremea adunării (liturghiei), şi să se facă prin
Împărtăşire (participare) una cu Acela, făcându-şi mâinile în
forma crucii, aşa să se apropie şi să primească împărtăşirea
harului”.
Mâinile cele care au să primească Sfinte Taine, mâinile
aşezate în chipul crucii, închipuiesc două testamente, primul aşezat
în susţinerea celui de-al doilea şi traversat cruciş de cel din urmă în 20
sprijinirea mâinii, pentru a arăta că puterile lor nu se resping, ci se
completează răspândindu-se spre toate cele patru laturi ale lumii.
Atunci când părinţii de la Sinodul Trulan în canonul 101
surprind în scris modalitatea unei astfel de împărtăşiri ei nu inovează
şi nici nu caută să valideze practica vreunei slujirii liturgice
inexistente până atunci. Tradiţia de şapte veacuri a Bisericii
21
petrecută până la ei, privitoare la împărtăşirea credincioşilor, era
tocmai aceasta a primirii Sfintelor cu o inimă a pătimirii şi cu mâinile
aşezate căuş, în semnul crucii, aspect pe care îl găsim revelat şi în
documente anterioare datei sinodului.
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Cu mult mai devreme, în veacul al IV-lea, Sfântul Chiril al
Ierusalimului (313-386) – unul dintre cei mai de seamă
propovăduitori ai învăţăturii creştine – în Cateheza mistagogică a Va adresată în Săptămâna luminată celor proaspăt botezaţi arăta
următoarele:
22
„Când te apropii să te împărtăşeşti, nu te apropia cu palmele
întinse, nici cu degetele răsfirate; dimpotrivă, fă mâna stângă tron
mâinii drepte, ca una ce are să primească pe Împăratul. Fă-ţi căuş
palma, şi primeşte Trupul lui Hristos, răspunzând: „Amin !” După
ce-ţi vei sfinţi cu multă grijă ochii prin atingerea de Sfântul Trup,
Împărtăşeşte-te, având grijă să nu pierzi ceva din el. Căci dacă vei
pierde ceva, este ca şi cum ţi-ai pierde unul din propriile tale
mădulare. Spune-mi: Dacă cineva ţi-ar da ceva bucăţele de aur, nu
le-ai ţine cu toată grija, ferindu-te să nu pierzi ceva din ele, şi să te
păgubeşti ?! Oare nu vei căuta cu mult mai mult şi cu mai multă
grijă să nu-ţi cadă vreo fărâmitură din ceea ce este mai de preţ decât
aurul şi pietrele preţioase ?!” 4
Iată deci că practica împărtăşirii prezentată în canonul 101 al
Sinodul Trulan era una cu mult mai veche şi se păstrase neschimbată
din vremea primului sinod ecumenic şi sigur dintru începutul vieţii 23
Bisericii şi până în veacul al VII-lea şi chiar după acest veac, după
cum vom vedea.
Din felul în care Sfântul Chiril dă amănuntele pregătirii
practice pentru primirea Sfintelor înţelegem că nu amândouă mâinile
primesc deodată trupul euharistic, ci doar una. Închipuirea
testamentului celui vechi, sprijină aşezământul celui de-al doilea, iar
mâna dreaptă aşezată la locul cinstei celei dintâi aşteaptă primirea
într-ânsa a Împăratului. Odată cu psalmistul omul lăuntric al inimii 24
tresaltă în mulţumirea bucuriei: „Apucatu-m-ai de mâna mea cea
dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povăţuit şi cu slavă m-ai primit. Că pe
cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe
pământ? Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu, Dumnezeul inimii
mele şi partea mea, Dumnezeule, în veac”(Psalm 72, 23-25)
Vedem pe mai departe cum mâinii drepte i s-a hărăzit o mai
frumoasă plinire a puterii şi de asemenea i s-a dat cinstea de a se
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atinge prima de Sfântul Trup, tocmai din cele ce Dumnezeu îi
mărturiseşte lui Isaia proorocul: „Iată că se vor ruşina şi de ocară se
vor face toţi cei ce sunt aprinşi împotriva ta; toţi vor fi nimiciţi şi vor
pieri cei ce se fac vrăjmaşi ai tăi! Căuta-vei şi nu vei găsi pe cei ce te 25
urăsc pe tine şi ca o nimica vor fi cei ce vor să se lupte cu tine. Că
Eu sunt Dumnezeul tău, Eu întăresc dreapta ta şi îţi zic ţie: “Nu te
teme, căci Eu sunt ajutorul tău!” (Isaia41,11-13).
Despre raţiunea alăturării a două alcătuiri, aşa cum sunt cele
două testamente, sau cele două mâini ale credinciosului, sau cele
două firi – cea pământească şi cea cerească, citim la Sfântul Macarie
Egipteanul următoarele:
„Vezi cum umbra arată apropierea adevărului? În felul în 26
care umbra nu aducea mare folos, nici nu vindeca suferinţele, tot aşa
şi Legea cea veche nu putea să (aline) durerile şi să vindece rănile
sufletului, pentru că nu avea putere de viaţă.
Două lucruri unite, alcătuiesc un lucru perfect; aşa sunt cele
două Testamente. (Aşa este omul). Omul a fost alcătuit după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu: are doi ochi, două sprâncene, două
mâini, două picioare, iar dacă se întâmplă să aibă doar un ochi, o
mână, sau un picior, este ca şi neîntreg. De asemenea, dacă o pasăre 27
are doar o aripă, nu poate zbura cu ea. Tot aşa şi firea omenească,
dacă rămâne singură şi goală şi dacă nu primeşte amestecarea şi
comuniunea cu firea cea cerească, nu este precum trebuie; ci
rămâne goală şi cu lipsuri în firea ei, plină de murdărie” 5 .
Asemenea vom găsi la Sfântul Apostol Pavel că înălţimea
acestei apropieri este pusă în strânsă legătură cu Sângele lui Hristos
ca semn al dragostei, al păcii şi al desfiinţării vrăjmăşiei dintre cele
două Testamente unind în taina crucii promisiunile cele de demult cu
făgăduinţele cele împlinite: ”…acesta e testamentul pe care îl voi 28
face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: Pune-voi legile
Mele în cugetul lor şi în inima lor le voi scrie, şi voi fi lor
Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu” (Evrei 8,10).
Apropierea de Dumnezeu presupune asumarea pătimirii, dar
şi risipirea contradicţiei, a conflictului dintre omul vechi al legii şi
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omul nou al dragostei: „Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care
altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos. Căci
El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând
peretele din mijloc al despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia
(prescripţiilor formale şi riguroase care făceau imposibilă
respectarea integrală) în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile
ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să
întemeieze pacea şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi întrun trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia”(Efeseni 2, 13-16).
În unirea omului celui vechi cu cel nou prin cruce, accentul
cade pe afirmarea dragostei supreme a lui Dumnezeu pentru om şi a
păcii, ca legături ale desăvârşirii: „Iar peste toate acestea, îmbrăcaţivă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Şi pacea lui
Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să
stăpânească în inimile voastre”(Coloseni 3,14-15). Dragostea, în
mod paradoxal nu poate amesteca diferenţele pe care se cuvine a le
păstra într-o vie cunoaştere atunci când îşi propune a se călăuzi de
Adevăr: “Domnul […] dă în alte mâini partea de moştenire a
poporului Său!” (Miheia 2,4) şi se milostiveşte de acum de poporul
unei noi făgăduinţe, de creştini, adică de „neamul celor ce-L caută pe
Domnul” (Psalm 23,6).
Lucrarea Adevărului rămâne pe mai departe să despartă în
istorie zăgazurile celor două testamente cu distincţia unor precizări
atât de profunde în măsură să descompună orice alcătuire şi orice
construcţie fină a cugetării, după cum spune marele Pavel: „Căci
cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice
sabie cu două tăişuri, şi pătrunde până la despărţitura sufletului şi
duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece
simţirile şi cugetările inimii” (Evrei 4, 12). Cele „două tăişuri”,
deschise către întemeierea lor trecută şi către tăria lor viitoare, sunt
cu adevărat căile unor propovăduiri distincte, după rostul celor două
Testamente statornicite peste timp.
Vorbind despre tăişuri, fie că înţelegem prin ele firile
Cuvântului întrupat, fie că înţelegem felul celor două moşteniri
testamentare, această sabie a Cuvântului despre care într-un mod
alegoric aminteşte Sfântului Evanghelist Ioan în cartea revelaţiei
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sale6 , este pusă de psalmist în legătură cu cei ce o mânuiesc: „Că
iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi.
Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.
Laudele Domnului în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile
lor”(Psalm 149, 4-6).
În această profetică descoperire, Dumnezeu voieşte a ne
lămuri ce fel de săbii cu două tăişuri se arată a fi ţinute în mâini de
firea cea cuvioasă a creştinilor la vremea împărtăşirii cu Hristos! Ne
întâlnim în împărtăşire cu ipostasul întreg al Domnului Hristos, dar
firile ipostasului sunt distincte. Şi precum prin inima de Maică a Prea
Curatei Născătoare de Dumnezeu, în vremea răstignirii Fiului ei a 33
trecut sabie 7 , tot aşa şi prin inimile noastre va trebui să treacă Hristos
cu sabia dureroasă a deosebirilor între cele vechi şi cele noi, între
cele de aici şi cele viitoare, între cele supuse stricăciunii şi cele
chemate la nestricăciune. Iată ce spune despre această durere Marele
Macarie:
„După cum Domnul, trecând prin suferinţe şi răstignire, a
fost slăvit şi aşezat de-a dreapta Tatălui, tot aşa trebuie ca şi tu să
suferi, împreună cu El, să te răstigneşti împreună cu El, pentru a fi
ridicat şi a sta (pe acelaşi scaun) împreună cu El, unindu -te cu
trupul lui Hristos spre a împărăţi împreună cu El în veac. Pentru că
«dacă pătimim împreună cu El, vom fi şi slăviţi împreună cu El»
(Romani 8,17)” 8 . Împreună-şederea pe scaunul slavei lui Hristos
presupune mai întâi împărtăşirea de jertfa Lui şi odată cu aceasta
presupune totala jertfire de sine 9 . Singur, credinciosul nu va putea
atinge nimic din toate acestea şi nici nu va putea pătrunde cu limitele 34
făpturii sale cele ce sunt dincolo, în ceruri, precum este scris: „Cine
se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui?
Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima” (Psalm 23,3-4). De
aceea Hristos este cel ce va reface împreună cu omul întregul urcuş
al prefacerii. Intrarea noastră în cele ce sunt proprii lui Dumnezeu,
exprimate sub numirea «cele ce sunt dincolo de catapeteasmă»10 are
atât aspectul unei realităţi participative, cât şi sensul unei lucrări
tainice, care va fi pururi actualizată liturgic prin gestul apropierii
creştinilor de uşile împărăteşti ale catapetesmei.
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Într-o astfel de «apropiere» de Sfântul Altar, înţeleasă în
temeiul ei intim – drept premisă pentru împărtăşire, vom vedea că
evenimentul liturgic se opreşte doar la a sugera intrarea dincolo de
catapeteasmă şi nu insistă a o pune pe aceasta în transpunere efectivă.
Pe mai departe, intrarea dincolo de catapeteasmă va rămâne în cazul
mirenilor o „realitate promisă” pe care, planul liturgic şi cel canonic 35
al rosturilor bisericeşti pare că le-o refuză. Îndată după împărtăşire
credinciosul va avea totuşi libertatea interioară să intre în frumuseţea
tainică a locuirii cu Hristos, traversând cu Acesta doar opacitatea
unor obstacole spirituale, dar nu şi pe cea a obstacolelor fizice, care îl
despart de Sfânta Masă.
*
Aceeaşi frământare, acelaşi suspin al trecerii din moarte la
viaţă, aşezate sub măsura sinceră a iubirii11 , precum şi dorirea cea
mai adâncă a acestei trecerii, le arată apostolul neamurilor în puţine
dar cutremurătoare cuvinte: „Căci de aceea şi suspinăm, în acest
trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din cer” (II 36
Cor. 5,2), având peste toate încredinţarea mărturiei Domnului care
ne mângâie zicând: „Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce
M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat
de la moarte la viaţă”(Ioan 5, 24).
Mâinile şi inima – aceste două feluri de mădulare însufleţite
ale interesului pentru frământătura prefacerii12 apar persistent în
călătoria spre cer. Ele rămân în pieptul nostru şi pe pieptul nostru
chiar şi în moarte până la vremea învierii. Atunci mâinile cucernice
încrucişate peste inimă rostesc povestea trecută a unei aprinse iubiri
şi a unirii lor cu darul cel în inimă sălăşluit pentru călătoria spre veci.
Inima cu mâinile unită se risipeşte în cele dintru care au fost alcătuită,
în aşteptarea luminii celei de la sfârşitul timpului. Slava pururi
veşnică a celei de-a doua veniri a Domnului se va întâlni cu slava 37
unei lumini adânc sălăşluită deasupra ţărânii care a fost odată inima
şi mâinile împărtăşirii de Hristos. Întâlnirea acestor lumini va scoate
din risipire firea plăpândă a celor ce odinioară s-au stins şi va înnoi
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bietul chip omenesc purtându-l din slavă în slavă 13 spre a întâmpina
pe Domnul în văzduh14 .
Participarea tuturor simţurilor la actul împărtăşirii, dar mai cu
seamă atingerea cu mâinile de Izvorul Vieţii şi al nemuririi, conjugă
efortul întregii făpturi omeneşti de asimilare a prezenţei personale,
euharistice, a lui Hristos.
38
Vedem deci că mâinile şi inima au un rol sublim în
cuprinderea acestei realităţi duhovniceşti a împărtăşirii. Revelaţia
acestei cuprinderi sensibile o găsim nu doar la Sfântul Apostol
Toma, cel care avea să cerceteze rănile Domnului, ci şi la Sfântul
Apostol şi Evanghelist Ioan care mărturiseşte: „Ce era de la
început, ce am auzit, ce am văzut […] şi mâinile noastre au pipăit
despre Cuvântul vieţii, vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi
împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu
Fiul Său, Iisus Hristos” (I Ioan 1, 1;3).
Acest cuvânt „ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi” vrea să ne
încredinţeze că speranţa unei astfel de cuprinderi, cu mâinile şi prin
simţuri, este o şansă activă, o şansă deschisă spre a plini aşteptarea
şi pregătirea noastră, a fiecărui credincios. Şi chiar dacă împărtăşirea 39
de Cuvântul Vieţii poate fi mai întâi tangibilă, adică poate fi primită
pe calea definirii prin simţuri, aceasta nu rămâne la nivelul
slăbănogit al simţurilor, ci le traversează până la ”omul cel tainic al
inimii [care îşi sălăşluieşte creşterea] întru nestricăcioasa podoabă a
duhului” (I Petru 3, 4).
Acest itinerar al întoarcerii spre Dumnezeu angajează lucrarea
inimii şi pe cea a mâinilor, aşa cum se arată în cuvântul Plângerilor
lui Ieremia: „De ce suspină omul toată viaţa, fiecare pentru păcatul 40
lui? Să cercetăm căile noastre, luând aminte şi întorcându-ne la
Domnul! Să ridicăm inimile şi mâinile noastre la Domnul din cer!
Noi am păcătuit şi ne-am răzvrătit şi Tu ne-ai iertat”(Plângeri 3, 3942).
Dar năzuinţa după Dumnezeu nu rămâne doar o dorire a inimii,
ci propăşeşte chiar în atingerea de El cu buzele şi cu întreaga făptură,
aşa încât împărtăşirea va face cale posibilă unirii rostirilor unei
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cunoaşteri nominale privitoare la viaţă cu însăşi supra-raţionalitatea
Vieţii desăvârşite a lui Dumnezeu, întru bucuria experierii chipului
Său: „După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu lai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii,
pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la
Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este
slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste
el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe
dânsul întru bucurie cu faţa Ta”(Psalm 20, 2-6).
Tot ceea ce putem cunoaşte acum la cuminecarea acestei Vieţi
este vederea minunii arătate în palma pe care sălăşluieşte trupul
Împăratului, adică vederea acestei răni a împărtăşirii care, cu raţiunea
copleşitoarei îngăduinţe a lui Dumnezeu, ascunde sub ea realitatea
rănilor noastre profunde, rănile propriei păcătoşiri. Despre acelea vor
fi fost în conştiinţa noastră întrebări, ori duhovnicul se va fi îngrijit
de acelea. Dar adevăratul răspuns ce va fi vrednic de auzit îl poartă
cu Sine Hristos spre a-l pune pe seama profetului: „Şi dacă va fi
întrebat: « De unde ai rănile acestea la mâini?» El va răspunde: «
Am fost lovit în casa prietenilor mei!»” (Zaharia 13,6), pentru că
însuşi Hristos, ajungând a străpunge împietrirea fiecărei inimi va zice:
Iată, «Străpuns-au mâinile mele!» (Psalm 21, 18).
Cunoaştem că Mântuitorul Iisus Hristos care a voit mântuirea
neamului omenesc a mers spre patimă de bunăvoie, S-a supus acestei
adânci pogorâri (chenoze), dar cu mult mai mult acestei cumplite
răniri de Sine, bine ştiind că numai aceasta ar fi fost calea posibilă a
izbăvirii noastre din moarte. Jertfa răscumpărătoare a Domnului este
mai presus de orice, dovada supremei iubiri arătată omului, aspect
care se concretizează în forma văzută a însemnării Sale cu semnul
cuielor: „Eu nu te voi uita pe tine. Iată, te-am însemnat în palmele
Mele!” (Isaia 49,15-16)15 .
Mâinile rănite ale Fiului lui Dumnezeu vădeau lumea „de
păcat şi de dreptate şi de judecată” (Ioan, 16,8), dar în acelaşi timp
trebuiau să vădească înaintea oamenilor şi aşezământul puterii
dumnezeieşti cu care El a fost învestit de Tatăl. Mâinile creatoare ale
Tatălui16 devin mâinile răscumpărătoare ale Fiului, Duhul Sfânt
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având a aşeza mâinile acestea peste inima părăsită a omului. Astfel
se produce o nouă creare a omului, sau facere din nou a sa, prin
mâinile Fiului şi ale Duhului care sunt mâini ale Tatălui. Această
viziune privitoare la felul cum lucrează mâinile lui Dumnezeu asupra
omului o găsim la Sfântul Irineu al Lyonului: ”Căci chiar întru
(zidirea) lui Adam mâinile lui Dumnezeu S-au deprins să aşeze în
ordine, să rânduiască şi să susţină lucrarea Sa şi să o aducă pe ea
spre a o aşeza unde îi era voia”17 ; apoi mai departe zice: „Şi, astfel,
pentru totdeauna, omul a fost plămădit de la începuturi cu mâinile
lui Dumnezeu – [Tatăl], care sunt (mâini) ale Fiului şi ale Duhului,
[omul] fiind făcut [întru Acelaşi] chip şi [spre] asemănarea cu
Dumnezeu”18 .
Viziunea teologică privitoare la faptul că, prin Sine, persoana
Fiului poartă exerciţiul prezenţei minunate a mâinii lui Dumnezeu –
Tatăl19 poate fi găsită în mai multe locuri în opera Sfântului Irineu.
Un pasaj semnificativ pentru acest mod de a traduce lucrarea Fiului
se referă la prezenţa Sa în cuptorul cel de foc alătur i de cei trei tineri
prigoniţi de regele Nabucodonosor: „Aşadar, mâna lui Dumnezeu a
fost prezentă cu aceştia, săvârşind lucruri minunate în acea situaţie
a lor – [fapte] imposibil [de realizat] de către natura umană – ceea 45
ce a fost uimitor, încât (suntem siliţi să admitem) de asemenea, că în
cele ce au fost în acest fel preschimbate se înfăţişează un [Lucrător
minunat], lucrând asupra lor în ascultarea de voia lui Dumnezeu–
Tatăl însuşi? Acum, se înţelege că Acesta este Fiul lui Dumnezeu;
că Scriptura arată pe împăratul Nebucadneţar având a spune: «Nam aruncat noi trei bărbaţi legaţi în cuptor? şi, iată, eu văd patru
(bărbaţi) mergând în mijlocul focului, iar al patrulea este la
înfăţişare precum este Fiul lui Dumnezeu!»” (Daniel 3,25)20 .
Această idee exprimată de Sfântul Irineu, referitoare la faptul
că nu un înger, ci chiar Fiul lui Dumnezeu era de faţă în cuptorul cel
de foc, este întemeiată pe încredinţarea sa că o aşa mare minune a
preschimbării firii nu s-ar cuveni a o pune decât în seama Fiului, ca
singur Lucrător căruia i s-ar fi putut încredinţa o astfel de putere. 46
Ceea ce Hristos a săvârşit în aşezămintele firii celor trei tineri aflaţi
în cuptor, avea să plinească şi în aşezămintele firii noastre
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împărtăşite de El, pentru că în El credincioşii aveau a se împărtăşi de
firea unui foc şi a unei lumi care umbreşte semeaţa lumină a vreunei
raţiuni şi răcoreşte văpaia ucigaşa a ispitirilor şi al păcătoşirilor din
„cuptorul încins” al acestei lumi în care noi înşine suntem.
În privinţa acestei lucrări mântuitoare Hristos confirmă, cu
rănile mâinilor Sale, răspunderea copleşitoare de ridicare a lumii prin
El, răspundere pe care o primise mai înainte de patimă din mâinile
Tatălui. Astfel dragostea nemărginită a Tatălui pentru lume 21 , văzută 47
în corespondenţă cu răspunderea Fiului – în Duhul Sfânt22 –, potrivit
caracterului lor unitar, exprimă reflex interesul Celor Trei pentru
„omul de la capătul cărţii”23 , pentru Omul care venise în planul
mântuirii să restaureze în Sine umanitatea căzută.
Mai departe, împreună lucrarea lui Dumnezeu cu omul se va
vădi în Sângele slăvitei dureri cu care fiecare dintre noi vom fi
răpiţi24 în înălţarea noastră pe Cruce25 împreună cu El. Rănile Lui
vor ţintui în conştiinţă sentimentul stăruitor al vinovăţiei pentru
starea noastră de păcătoşire26 ca expresie profund reală a ruşinării
noastre, ca semne ale disperării noastre pentru cele ce am greşit. Ele
trec de la Hristos în inimile noastre făcând punte întinsă către
durerile unei făpturi ruşinate pe totdeauna de interesul lui
Dumnezeu de a se coborî până la cele mai întinate laturi ale
făpturii, ca să le spele şi să le gătească frumos întru slavă: „Iisus, 48
ştiind că Tatăl I-a dat Lui toate în mâini şi că de la Dumnezeu a
ieşit şi la Dumnezeu merge, S-a ridicat de la Cină, S-a dezbrăcat de
haine şi, luând un ştergar, S-a încins cu el. După aceea a turnat
apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi
să le şteargă cu ştergarul cu care era încins”(Ioan 13,3-5)
Altminteri rănile vor vesti caracterul zdrobitor al acestei răspunderi,
puterea născută din sfărâmarea de Sine lăsându-o Hristos mai
departe „în mâna slugilor” (Marcu 13, 34), asupra cărora suflând
le-a dat şi temeiul trimiterii lor la propovăduire (Matei 28, 18-20).
Opera răscumpărătoare a Domnului Hristos avea să se conjuge
în aceeaşi frământătură a jertfei cu mărturia apostolilor, a
mucenicilor, a cuvioşilor, a ierarhilor, dascălilor şi învăţătorilor 49
Bisericii, pentru a aduce din mâinile lui Dumnezeu în mâinile
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omului27 pâinea Cuvântului pogorât din Cer28 gata pregătită spre
împărtăşirea Vieţii.
*
Potrivit canonului 101 trulan împărtăşirea cu Preacuratul Trup
şi Sânge al Domnului începe dinainte de a ajunge acestea pe buzele
creştinului. Începe şi prin auzirea lăuntrică a hotărârii de a te apropia
(precum zice: dacă ar vrea cineva să se împărtăşească), dar mai
apoi prin punerea mâinilor în semnul crucii care este un semn de
arătare a supunerii, sau felul în care creştinul arată lui Hristos
ascultarea până la golirea de sine spre a face loc Domnului. Această 50
gestică recapitulează liturgic timpul crucificării fiind astfel o negrăită
mărturisire adusă lui Dumnezeu despre jertfă, lanţurile şi chingile
patimilor, acum în locul cuielor aflându-se odorul cel de mare preţ al
nemuririi şi izvorul Vieţii. Această împreunare a mâinilor, care astăzi
este proprie numai slujirii preoţeşti, îl făcea pe credinciosul primelor
şapte veacuri una cu jertfa lui Hristos prin participare la ea, dar si
prin atingerea sensibilă de trupul lui Hristos în lucrarea împărtăşirii.
Mai întâi acest fel de împărtăşire va aduce în inima
primitorului încredinţarea unei realităţi sensibile a atingerii de
Trupului lui Hristos, locurile mâinii pe care însuşi apostolul
Toma le-ar fi cercetat spre încredinţare 29 , adică semnul cuielor 51
având a se muta în împreuna pătimire cu Hristos dinspre rănile
Domnului către rănile păcătoşirii noastre omeneşti, spre
vindecare .
Vorbind despre realitatea Trupului cel pătimitor al Domnului,
Sfântul Atanasie cel Mare îl aşează pe Apostolul încredinţării în
aşezământul mustrării celor ce ar voi să tăgăduiască realitatea
deplină a pătimirii şi a învierii Mântuitorului: „Să mărturisească
deci şi cei ce tăgăduiau înainte că Cel răstignit a fost Dumnezeu, că
au greşit mai ales (faţă) de Toma, care, după ce a văzut în El u rmele
cuielor, a strigat: «Domnul meu şi Dumnezeul meu !» (Ioan 20,
28)”30 ; astfel dovedind recunoaşterea dumnezeirii explică şi în ce fel 52
se poate manifesta această pătimire în unirea contrariilor (că Acelaşi
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era şi cel ce pătimea şi cel ce nu pătimea), adică felul în care s-au
petrecut acestea în unirea după ipostas a Cuvântului Dumnezeiesc cu
firea omenească: „Aşa s-a arătat tuturor că trupul nu era Cuvântul,
ci trupul Cuvântului. Pe acesta înviat din morţi, l-a pipăit Toma şi în
el a văzut urmele cuielor (Ioan, 20, 25), pe care le-a răbdat însuşi
Cuvântul, văzându-le pironite în trupul propriu şi pe care putând să
le împiedice nu le-a împiedicat, ba Cuvântul netrupesc Şi-a şi făcut
proprii ca ale Sale cele proprii trupului. […] Căci cele ce le pătimea
trupul omenesc al Cuvântului, acelea, fiind Cuvântul împreună cu el,
le referea la Sine însuşi, ca să putem participa (înşine) la
dumnezeirea Cuvântului” 31.
Astfel deschizând uşa inimii Celui ce s-a făcut una cu noi,
după felul împreună-pătimirii, Acela, în lucrarea Sa înnoitoare a
jertfei şi a iubirii, va face posibilă trecerea noastră de la omul firesc
al simţurilor către omul împărtăşirii de El, omul suprafiresc,
îndumnezeit prin har, adică spre omul de dincolo de catapeteasmă!
Pentru că nu numai atingerea cu buzele, ci şi atingerea cu mâinile
aduse în semnul crucii, dar şi cu inima – ca loc al sălăşluirii, dau 53
acestui „stigmat” al împreună-pătimirii cu Hristos sensul
profund al unui transfer către om a identităţii christice , prin care
se dă omului acces liber la orizontul dumnezeirii trecând spre
«Sfânta Sfintelor» şi dincolo de ea. Omul unit cu Hristos nu îL va
contempla atunci pe Hristos de undeva din afara Lui, din
exterioritatea dverei, ci îL va cuprinde cu interioritatea sa, cu
intimitatea făpturii lui, în miracolul unei nesfârşite creşteri, prefaceri
şi sporiri lăuntrice.
*
Canonul dă precizarea cum se primesc Sfintele, dar nu
precizează expres cum se oferă acestea. Se spune că
primitorul ”făcându-şi mâinile căuş în forma crucii, aşa să se
apropie şi să primească împărtăşirea”, dar nu precizează cine o
oferă şi în ce fel ar putea să-i ofere sfintele, înţelegând că ar fi de 54
prisos adăugarea unor lămuriri privind lucrarea preoţească de
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administrare a tainei, într-o vreme în care conştiinţa creştină ar fi fost
familiarizată cu autoritatea canonică a săvârşitorilor unei astfel de
lucrări. Vom găsi însă la Sfântul Ioan Gură de Aur următoarea
precizare lămuritoare:
„…dacă pierzi viaţa veşnică, de ce nu mănânci trupul
Domnului şi nu bei sângele Lui, iar dacă toate acestea nu se
săvârşesc altfel decât numai prin mâinile acelea sfinte ale preoţilor,
atunci cum vei putea, fără preoţi, […] să dobândeşti cununile
pregătite„32 .
Şi în altă parte zice:
„Gândeşte-te ce fel trebuie să fie mâinile acelea care slujesc,
ce fel trebuie să fie limba aceea care rosteşte acele cuvinte ?! Nu
trebuie să fie oare mai curat şi mai sfânt decât oricine altul sufletul
care a primit atâta Duh ?!” 33
Este limpede că dacă termenii canonului osândesc mijlocirea
unor vase, tocmai pentru că atingerea sensibilă a mâinilor
credinciosului de Hristos are o aşa mare importanţă şi lucrare,
precum am arătat, nici transportarea Sfintelor către primitor nu-şi va
găsi raţiunea şi justificarea credibilă care să valideze vreo
intermediere nesensibilă – care să presupună adică folosirea unui 55
instrumentar. Din această perspectivă nu vom insista mai departe în
a arăta care poate fi relaţia între faptul primirii şi faptul oferiri
sfintelor, distincţia lucrării harului în lucrarea mâinilor preoţeşti şi
cea a mâinilor primitoare, şi chemarea deosebitoare a lor.
În cartea proorocului Isaia găsim în imagini pilduitoare
descoperirea acestei taine a Împărtăşirii atunci când citim:
«În anul morţii regelui Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un
scaun înalt şi măreţ şi poalele hainelor Lui umpleau templul.
Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două
îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi
strigau unul către altul, zicând: “Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 56
Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!”
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Din pricina acestor strigăte, porţile se zguduiau din ţâţânile
lor, iar templul s-a umplut de fum. Şi am zis: “Vai mie, că sunt
pierdut! Sunt om cu buze spurcate şi locuiesc în mijlocul unui popor
cu buze necurate. Şi pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei!”
Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine, având în
mâna sa un cărbune, pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic. Şi
l-a apropiat de gura mea şi a zis: “Iată s-a atins de buzele tale şi va
şterge toate păcatele tale, şi fărădelegile tale le va curăţi”» (Isaia 6,
1-7).
Acest cleşte al îngerului este altminteri mâna preotului cu
degetele împreunate „spre creştinească închinare” aşa cum remarca 57
un poet contemporan34 , împreunare a degetelor care va avea darul să
aducă sfintele către buzele credincioşilor.
Alăturarea termenului grecesc λαβις care se traduce prin
cuvinte ca mâner, forceps, bridă de prindere a mâinii, cleşte, cu
latinescul cochlear (pe filieră greacă pronunţat κοχλαιριον), care
însemnează linguriţă, mi se pare absolut forţată. Linguriţa nu este
forceps şi nici cleşte, este doar linguriţă şi atât. Din acest motiv a
explica semnificaţia linguriţei ca simbol al cleştelui mi se pare şi mai
hazardată. Un obiect nu poate semnifica alt obiect, ci poate semnifica 58
o lucrare, este întruchiparea unui gest, a unei idei, icoana unei făpturi
etc. Iar părţile opozabile ale cleştelui semnifică atât cele două
testamente care stau drept temei al revelaţiei, cât şi cele două firi ale
ipostasului care se descoperă sub lucrarea celor două săbii despre
care am vorbit anterior. Folosirea linguriţei este o tendinţă perfidă de
a masca ritualic monofozitismul, un mod greşit de a instrumenta una
dintre cele mai cutremurătoare taine ale Bisericii.
Imaginea cleştelui folosită la Isaia se referă în mod cu totul
special la icoana Maicii Domnului care cuprinde în braţele sale pe
Hristos, dar şi la icoana cuprinderii mâinii preoţeşti care în vechime 59
apropia de buzele credincioşilor cărbunele aprins al focului ceresc
aflat în sfintele taine.
În cântările Bisericii găsim tâlcuită semnificaţia acestui cleşte
de la Isaia astfel:
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“Cărbunele cel ce s-a arătat mai ’nainte dumnezeiescului
Isaia, Hristos ca cu nişte cleşte, cu mâinile Născătoarei de
Dumnezeu, acum se dă bătrânului” 35 şi iarăşi, “Curăţitu-s-a Isaia,
luând cărbunele de la Serafim, bătrânul a strigat Maicii lui
Dumnezeu: Tu ca un cleşte cu mâinile mă luminezi, dându-mi pre
Acela pre carele porţi, lumina cea neînserată, şi carele pre pace
stăpâneşte” 36.
Cărbunele este Hristos, cleştele semnifică braţele Maicii
Domnului, iar încredinţarea acestui odor bătrânului Simeon nu poate
fi decât preînchipuirea împărtăşirii. Această purtare a Domnului pe
braţe are legătura cu sânul, care adăposteşte inima, iar împărtăşirea
se adresează în primul rând inimii, adică vieţii: Viaţa coboară în viaţă,
unindu-se cu cea din urmă de-a pururi. Această împărtăşire este mai
degrabă o îmbrăţişare tainica a Domnului cu inima. Din acest motiv
Dreptul Simeon poarta si numele de Primitor de Dumnezeu si
Purtător de Dumnezeu, fiindcă primeşte si poarta (leagănă) pe
Dumnezeu, în legănuşul inimii, după cum frumos spunea un teolog.
Îmbrăţişarea Domnului cu braţele este de fapt o legătură
tainică dintre cel ce primeşte pe Hristos şi Cel ce se lasă în această
încredinţare. Purtătorii de Hristos ai Noului Legământ gustă cu inima
această primire tainică a vieţii lui Hristos în sine, primesc acest
Cărbune din braţele ca de cleşte ale iubirii Maicii Domnului,
semnificate de mâinile preoţeşti.
În toată această cuprindere teologică linguriţa nu are absolut
nici o altă semnificaţie decât semnificaţia mijlocirii şi atât. Linguriţa
nu înseamnă braţe ale acoperirii în aceeaşi cuprindere, pentru că ea
însăşi ca obiect nu are braţe ci căuş.
Unii liturgişti presupun că uzul linguriţei a fost introdus în
riturile euharistice ale unor Biserici Orientale necalcedeoniene
(copţii, etiopienii, sirienii şi iacobiţii), având a aprecia în mod greşit
că ar fi fost adoptat în mediul bizantin încă înainte de Sinodul al IVlea Ecumenic (Calcedon 451) 37. În fapt folosirea linguriţei, care are
o tâlcuire absolut monofizită, se impune în chip eretic în bisericile
monofizite chiar după sinodul al IV-lea ecumenic, ca reacţie la
hotărârile anti-monofizite date de acest sinod. Unii comentatori pun
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în mod cu totul nejustificat această uzanţă pe seama Sfântului Ioan
Gură de Aur 38 pentru a da unui astfel de rit o oarecare autoritate,
însă aceasta îmi pare o absurdă eroare istorică, întrucât un asemenea
mare sfânt al Bisericii nu putea fi în dezacord cu practica cerută în
întreaga Biserică de la început şi până după vremea sa, către sfârşitul
secolului VII, când are loc Sinodul Trulan.
Sfântul Ioan Gură de Aur în Cateheza a II-a către candidaţii
la Botez arată că la vremea sa în vigoare era uzanţa împărtăşirii 65
laicilor dându-li-se Sfântul Trup în palmă 39. Aceasta o arată şi în
Tratatul despre preoţie în cuvintele:
„Mai socoteşti oare că eşti printre oameni şi că mai stai pe
pământ, când vezi că Domnul stă jertfă pe Sfânta Masă, iar pe preot
stând lângă jertfă rugându-se, când vezi că toţi se înroşesc cu
împărtăşirea cu cinstitul Sânge al lui Hristos ? […] O, minune ! O,
iubire de oameni a lui Dumnezeu ! Fiul, Care stă sus cu Tatăl, este
ţinut în clipa aceea în mâini de toţi şi se dă pe Sineşi tuturor celor
ce voiesc să-L sărute şi să-L primească. Toţi fac aceasta cu ochii
credinţei. Îţi par oare vrednice de dispreţuit toate acestea… ?!” 40 .
Este cert faptul că în toate Bisericile creştine locale din
primele sase-şapte veacuri, exceptând comunităţile eretice
monofizite, uzul linguriţei este necunoscut . După unii autori
folosirea linguriţei la împărtăşire apare în Siria, abia prin secolul al
41
VII-lea42 , alţii apreciază că mult mai devreme îndată după sinodul de
la Calcedon. Profesorul de liturgică Ene Branişte afirmă că până în 66
secolul şapte la împărtăşirea credincioşilor se proceda în acelaşi fel
în care procedează astăzi la împărtăşirea clericilor. Constituţiile
Apostolice amintesc un astfel de rit euharistic în rânduiala Liturghiei
clementine astfel: „Episcopul să dea Sfânta Pâine zicând: «Trupul
lui Hristos» şi cel ce primeşte să zică: «Amin!»; iar diaconul să
43

ţină potirul şi dându-l să zică: «Sângele lui Hristos…»” .
O astfel de rânduială a împărtăşirii o întâlnim şi la Sfântul
Chiril al Ierusalimului în Cateheza XXIII, 21-22 – precum am arătat,
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dar şi la Sfântul Vasile cel Mare în Epistola către nobila Chesaria
(93), precum şi la Sfântul Ioan Damaschinul în Expunerea credinţei
ortodoxe (Dogmatica), în cartea a IV-a cap.13. Sfântul Ioan 67
Damaschinul în secolul VIII cu privire la împărtăşire dă acelaşi fel
de îndrumare ca şi ceilalţi părinţi zicând: „încrucişând palmele, să
primim trupul celui Răstignit!”. În unele părţi, de pildă la armeni,
până astăzi s-a păstrat rânduiala de a se da credincioşilor în palmă
sfântul Trup îmbibat cu sfântul Sânge.
În secolul al IX-lea în canonul 10 al sinodului local I-II
Constantinopol (861) între vasele şi obiectele folosite în cult apare
enumerată şi linguriţa; unii dintre comentatorii contemporani
opinează însă că această referinţă cu privire la linguriţă ar fi fost 68
interpolată în textul canonului. Folosirea linguriţei la împărtăşire
se va răspândi mai larg în Biserica Răsăritului după secolul al X-lea,
în secolele următoare uzanţa ei având a se generaliza la nivelul
întregii Biserici Ortodoxe.
Este în afara oricărui dubiu că problema folosirii linguriţei
nu poate fi o rânduială consacrată de Sfinţii Părinţi ai primului
mileniu creştin, aceasta fiind o soluţie de compromis, mai precis - 69
o inovaţie, acceptată în uzul comun ca soluţie mai comodă pentru
oferirea sfintelor.

Utilizarea linguriței la împărtășirea credincioșilor, departe de
a fi doar o rezolvare comodă, ridică mai multe probleme de
conștiință, atât în ce privește lucrarea celui ce administrează
împărtășirea, cât și în ce privește primirea tainei. Acesta este totuși
un subiect distinct, a cărui abordare necesită o exhaustivă
elaborare. Prefigurăm pe scurt coordonatele dezbaterii izvorâte pe
de o parte din grija unora dintre slujitori de a nu atinge Sfintele cu
starea întinată a unor fluide organice care sunt antrenate de
linguriță dinspre credincioși către potir, și care nu țin de firea
materiei Sângelui și a Trupului Domnului, iar pe de altă parte de
râvna unor caractere radicale din Biserica Ortodoxă de a proba
starea de purificare a potirului prin însăși existența Trupului și a
Sângelui Domnului Hristos în el.
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Tema falsă și în același timp ultimativă a acestui conflict de
încredințări se concentrează nu atât pe situația întinării sau a
neîntinării Sfintelor, cât pe indubitabilul rol vindecător
(taumaturgic) al acestora în cazul unei eventuale contaminări.
Argumentele radicale se bazează irevocabil pe contestarea
contaminării – căreia i se opune o sigură și verosimilă intervenție a 71
minunii (al cărei stăpân este singur Dumnezeu, potrivit voii Sale),
ignorându-se definitiv discuția despre atingerea Sfintelor de
necurății diverse. Totuși, trebuie să recunoaștem că dezbaterea
acestei chestiuni nu se poate bloca în proiectul perspectivei deschise
a contaminării și, compensatoriu, în dovedirea garanției
vindecătoare, ci trebuie să găsească o cuvenită rezolvare a chestiunii
iminentei profanări liber, și vinovat acceptate, a Sfintelor.
Întrebările care vor trebui să provoace răspunsurile cele corecte
menite să vină în întâmpinarea acestor frământări sunt: 1. Se
batjocorește sau nu potirul prin adânc-decăzuta stare de păcătoșire și
nemărturisire (și implicita necanonisire) a păcatului unei firi
omenești care se atinge de scumpul Sânge al Domnului? [Ne 72
referim aici în special la persoanele care, obișnuind să practice fără
complexe de conștiință prostituția sau perversiunile, ajung,
ascunzându-și starea, să se împărtășească] 2. Se întinează sau nu
potirul prin atingerea de materii diverse, oricare ar fi ele,
(contaminate sau necontaminate)? Contează sau nu contează ce
anume introducem în firea potirului ? și, în fine, 3. Cu ce voim și
cu ce trebuie să voim a-i împărtăși pe credincioșii ?
Lămuririle, desigur, vor veni! Biserica are povara de a-și asuma
atent și extrem de serios această problemă! Pornind de la
perspectiva întrebărilor de mai sus, consider că în nici un caz potirul
împărtășirii nu trebuie atins (în cele din lăuntru) de nici o altă 73
materie dintre materiile cele ce se află în afara tainei Trupului și a
Sângelui Domnului. Pentru aceasta, însă, modalitatea împărtășirii va
trebui să respecte profund rigoarea asigurării integrității și
nealterării Sfintelor, precum și principiul respectului ce se cuvine
credincioșilor și clericilor care se împărtășesc de acestea.
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NOTE

[1] Arhid. Prof. Dr. Ioan Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe – note
şi comentarii, Ediţia a III-a îngrijită de Dr. Sorin Joantă, Sibiu, 2005, p.178
[2] „În soare şi-a pus locaşul său; şi el este ca un mire ce iese din
cămara sa” (Psalmii 18,5)
[3] Frag ment cuprins în rostirea liturgică ce se face la punerea în
Sfântul Potir a părticelelor pentru cele nouă cete ale sfinţilor. Liturghier, Ed.
IBM, Bucureşti, 1995, p.169
[4] Sfântul Chiril al Ierusalimu lui, Cateheza V mistagogică, 4, în
Cateheze, trad. de Pr. Prof. D. Fecioru, Ed. IBM BOR, Bucureşti, 2003. p.
366
[5] Sfântul Macarie Eg ipteanul, Omilia a XXXI-a în Omilii
duhovniceşti, trad. Ro m. Pr. Prof. Dr. Constantin Corniţescu, PSB vol. 34.
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p.238
[6] „În mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea
o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, când
străluceşte în puterea lui” (Apocalipsa, 1,16); „Iar din gura Lui ieşea sabie
ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea” (Apocalipsa, 19,15).
[7] „Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gâ ndurile
din multe inimi” (Luca 2, 35).
[8] Sfântul Macarie Egipteanul, Omilia a XXVII-a, 1, în Omilii
duhovniceşti, ed. cit., p.214
[9] „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci
Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20).
[10] „Dumnezeu voind să arate şi mai mult, moştenitorilor
făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii Sale, a pus la mijloc jurământul: Ca
prin două fapte nestrămutate – făgăduinţa şi jurământul – în care e cu
neputinţă ca Dumnezeu să fi minţit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem
îndemn puternic ca să ţinem nădejdea pusă înainte, Pe care o avem ca o
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ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă,
unde Iisus a i ntrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în
veac, după rânduiala lui Melchisedec.”(Evrei 6, 17-20).
[11] „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe
fraţi; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte” (I Ioan 3, 14).
[12] „Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă […];
căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi”(I Corinteni 5,7).
[13] „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava
Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul
Domnului”(II Cor, 3 18).
[14] „După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vo m fi răpiţi,
împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa
pururea vom fi cu Domnul” (I Tesaloniceni, 4,17)
[15] contextul mai larg aşază în centrul acestei afirmaţii «Sionul» ca
reprezentare zid ită a slavei poporului lui Du mnezeu. M ilostivirea lui
Du mnezeu arătată Sionului reprezintă însăşi jertfa răscumpărătoare
săvârşită pentru acest popor al Său, a cărui identitate reală nu rămâne
întemn iţată în limitele etnice, iudaice, ci îşi afirmă, prin ataşamentul
credinţei, un iversalitatea: „Săltaţi, ceruri, de bucurie şi tu, pământule,
bucură-te; munţilor, chiotiţi de veselie, că Domnul a mângâiat pe poporul
Său şi de cei în necaz ai Lui S-a milostivit. Sionul zicea: «Domnul m-a
părăsit şi Stăpânul meu m-a uitat!» Oare femeia uită pe pruncul ei şi de
rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi
uita pe tine. Iată, te-am însemnat în palmele Mele; zidurile tale sunt
totdeauna înaintea ochilor Mei!” (Isaia 49,13-16)
[16] „Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile
munţilor ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut -o pe ea, şi uscatul
mâinile Lui l-au zidit” (Psalm 94.4-5).
[17] Sfântul Irineu de Lyon, Contra ereziilor [Adversus haereses],
Cartea a V-a, Cap. V, 1. trad. ro m. după Irenaeus – Against Heresies:
Book V, chapter V, 1, in The Ante-Nicene Fathers: The Writings of the
Fathers Down to A.D. 325,: Vol. I – The Apostolic Fathers with Justin
Martyr and Irenaeus, (originally was published in 1885), Ed. by
rev Alexander Roberts, James Donaldson şi Arthur Cleveland
Coxe, Publisher: Cosimo Classics - New York, 2007, p. 531 ;
Vezi şi « Ελεγχος» [Combatere] : PG 7. BEII 5, 93-188; William
Wigan Harvey, Sancti Irenaei Episcopi Lugdunensis libros quinque,
Adversus haereses, I-II, Camb ridge: Typis Academicis, 1857; şi Ed.
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digitală, Christian Classics Ethereal Li brary, Irenaeus – Against
Heresies:
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.toc.html – fişier adm./13 iulie 2005.
[18] Ibidem, Cap. XXVIII, 4. – în Ed. cit. p. 557.
[19] Despre viziunea Sfântului Irineu privitoare la faptul că «Fiul si
Duhul Sfânt sunt mâinile lui Dumnezeu Tatăl» vezi şi la Pr. Prof. Ioan G.
Co man, Patrologie, Vol.II, Ed. IBM BOR, Bucureşti, 1985, p. 34; sau la
pagina web Sfântul Irineu al Lyonului, Teologia, în OrthodoxWiki –
Enciclopedie
colaborativă
Ortodoxă
–
suport
digital,
http://ro.orthodoxwiki.org/Irineu_de_Lyon, fişier actl./17 aprilie 2010.
[20] Sfântul Irineu de Lyon, Op.cit. Cartea a V-a, Cap. V, 2, - în Ed .
cit. p. 531.
[21] „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”
(Ioan 3,16).
[22] “Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să
binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să
propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei
apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului” (Luca 4, 18-19); (Isaia 61, 1-2).
[23] “Iată vin! În capul cărţii este scris despre mine. Ca să fac voia
Ta, Dumnezeul meu, a m voit şi legea Ta înăuntru inimii mele” (Psalm 39,
10-11)
[24] „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie!”(Luca 9,23).
[25] „Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se
înalţe Fiul Omului” (Ioan 3,14).
[26] „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca 18, 13).
[27] Părintele Teofil de la Sâmbăta arată o astfel de împ reună lucrare
a lui Du mnezeu cu omu l şi într-un sens concret, acela al p lămădirii pâinii:
„[…] nici nu vă pot spune eu câtă bucurie am gândindu -mă la părinţii mei
– oameni de la ţară – care au lucrat pentru pâinea cea de toate zilele.
Astăzi, când cumperi pâinea din magazin, nu te poţi gândi câtă muncă face
cineva… că atunci o făceau oamenii cu mâinile, n -o făceau cu maşinile, cu
malaxorul, ci frământau cu mâinile aluatul şi făceau tot ce-i de făcut până
când aveau pâinea pe masă. Şi ştiau c-o au din mâinile lui Dumnezeu şi
din mâinile omului, deodată; şi de la Dumnezeu, şi de la om. Şi de aceea
era o bucurie pentru noi… şi a rămas bucuria aceasta în sufletul meu…”.
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Părintele Teofil Părăianu, Omul Împărăţiei lui Dumnezeu, în situl
CreştinOrtodox.Ro, p.
http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/omul-imparatieidumnezeu-68668.ht ml, fişier adm./22 septembrie 2008.
[28] „Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea
care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu
moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s -a pogorât din cer. Cine mănâncă din
pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa
lumii este trupul Meu”(Ioan 6, 49-51); „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Precum M-a trimis pe Mine
Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi
prin Mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au
mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va
trăi în veac”(Ioan 6, 56-58).
[29] „Iar To ma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu
era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe
Domnul! Dar el le -a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor,
şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 24-25).
[30] Sfântul Atanasie cel Mare, Către Epictet, episcopul Corintului,
X, traducere în ro mâneşte Pr. Prof. Du mit ru Stăniloae, în Colecţia Părinţi şi
Scriitori Bisericeşti, Vo l. 16, Ed itura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, Bucureşti , 1988, p. 177
[31] Ibidem, VI, p. 172-173
[32] Sfântul Ioan Gură de Aur, Tratatul despre preoţie, cartea a III-a,
cap.5, în volumul Despre Preoţie Ed. IMBOR, Bucureşti, 1987, p.60
[33] Ibidem, cartea VI-a, cap. 4, p. 126
[34] Se face aici trimitere la poemul intitulat „Te pierd uneori” al
tânărului poet argeşean Tiberiu Frim.
[35] Slujba Vecern iei M ici a Întâmp inării Do mnu lui – St ihiră la
Stihoavnă, Glas. II, în Mineiul lunii Februarie.
[36] Slujba Ut reniei a Întâmpinării Do mnulu i – Canonul, Peasna 5,
Glas. III, în Mineiul lunii Februarie.
[37] Vezi această exp licaţ ie la Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica
Generală. Vol. I, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002, p.232
[38] În secolul XIV istoricul Nichifor Calist afirmă acest lucru în
Istoria bisericească, cartea XIII, cap 7. A se vedea şi referirile făcute de
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Petru Arcudie citate de Badea Cireşeanu, Tezaurul liturgic. Tomu l II,
Bucureşti, 1911, p.445
[39] Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Op. Cit, p.233.
[40] Sfântul Ioan Gură de Aur, Tratatul despre preoţie, cartea a III-a,
cap.4, în volumul Despre Preoţie Ed. IMBOR, Bucureşti, 1987, p.58
[41] Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, op.cit. p. 233
[42] Apud S. Salville, Liturgies Orientales, Notions generales.
Elements principaux, p.138
[43] Constituţiile Apostolice, cap. VIII, 13. după J. Quasten,
Monumenta Eucharistica et Liturgica Vetustissima , Bonnae, 1935-1937,
p.230-231
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