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Cuvântul autorului la prima edi]ie
În anii care au trecut de la evenimentele din decembrie ’89, am
asistat la o adev\rat\ competi]ie, în toate domeniile, în ceea ce
prive[te publicarea de carte de specialitate. Este mare distan]\ [i
diferen]\ între perioada în care cump\rarea unei c\r]i valoroase
presupunea trecerea testului de r\bdare la un rând, o „coad\”, care
sem\na cu cele de la standurile de produse alimentare, [i rândurile imense de c\r]i aliniate ast\zi în libr\riile pe care le întâlnim la
tot pasul, a[teptându-[i cititorii. Oferta de carte este atât de mare
[i atât de tentant\, încât este anevoioas\ orice încercare de a alege
ceva f\r\ s\ ai sentimentul c\ [i celelalte c\r]i te-ar fi interesat [i ]i-ar
fi trebuit. O libr\rie este locul unde înve]i s\ fii smerit. În fa]a
atâtor c\r]i, î]i dai seama cât de mult mai ai de citit [i de înv\]at.
~n ceea ce prive[te cartea teologic\, situa]ia seam\n\ foarte
bine cu cea descris\ mai sus. S-au f\cut numeroase traduceri, au
ap\rut colec]ii, s-au realizat [i publicat teze de doctorat, s-au tip\rit
manuale pentru înv\]\mântul mediu [i pentru cel universitar,
teologi de marc\ au scris c\r]i de mare profunzime teologic\ [i
duhovniceasc\ pe teme care fr\mânt\ lumea contemporan\ etc. Pe
scurt, s-a mai umplut ceva din golul imens pe care sistemul comunist ateu l-a creat prin limitarea la maximum sau prin interzicerea
public\rii c\r]ii religioase.
O trecere în revist\ a bibliografiei religioase din ultimele decenii ne va da posibilitatea s\ constat\m c\ în anumite ramuri ale
teologiei s-a publicat foarte mult, în timp ce în altele se simte înc\
nevoia unor r\spunsuri autorizate la o mul]ime de teme care stau
la rând pentru a fi tratate.
În cadrul Teologiei liturgice, interesul crescând manifestat în
rândurile preo]ilor, ale studen]ilor teologi, ale seminari[tilor, dar
[i ale multora dintre credincio[ii laici d\ posibilitatea cre\rii [i
public\rii unei literaturi care s\ continue tradi]ia [i activitatea
deosebit de bogat\ [i valoroas\ pe care au desf\[urat-o ilu[trii
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profesori liturgi[ti pe care i-a avut Ortodoxia româneasc\. Cât de
multe sunt întreb\rile [i cât de necesare sunt r\spunsurile pe teme
liturgice se poate vedea [i din pagina permanent\ a publica]iei
„Vestitorul Ortodoxiei”, în care P\rintele Profesor Dr. Nicolae D.
Necula, titularul catedrei de Teologie liturgic\ de la Facultatea de
Teologie „Patriarhul Justinian” a Universit\]ii Bucure[ti, poart\ un
dialog teologico-liturgic, canonic [i pastoral-misionar cu to]i cei care
doresc s\ cunoasc\ mai bine frumuse]ile tainice pe care, în prezen]a Mântuitorului Hristos, înconjurat de sfin]i, le experiment\m
în spa]iul liturgic. Aceste r\spunsuri au fost adunate în patru
volume, sub titlul Tradi]ie [i înnoire în slujirea liturgic\, primele dou\
ap\rute la Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, `n 1996 [i 2001, al
treilea ap\rut la Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2004, [i al patrulea la Editura Cuvântul Vie]ii, Bucure[ti, 2010, volume arhicunoscute între cititorii de
toate categoriile [i care sunt normative pentru facult\]ile de teologie,
pentru seminariile teologice, pentru profesorii de religie, pentru
monahi [i pentru tot cre[tinul care voie[te s\ se hr\neasc\ suflete[te.
Cartea de fa]\, pe care nu întâmpl\tor am numit-o „În Biserica
slavei Tale”, are drept model volumele amintite. Ea d\ r\spunsuri
întreb\rilor adresate de preo]ii slujitori [i de studen]ii teologi, dar
[i de mul]imea de credincio[i pe care ìi p\storesc. Totodat\, cartea
este un r\spuns dat provoc\rilor contemporane, str\ine de spiritualitatea ortodox\.
„În Biserica slavei Tale”, prin întregul ei con]inut, exprim\
faptul c\ în cadrul cultului divin vedem [i experiment\m frumuse]ea netrec\toare a Împ\r\]iei lui Dumnezeu. Cartea este alc\tuit\
dintr-un num\r de articole [i studii pe diferite teme, grupate în a[a
fel încât lucrarea s\ aib\ unitate [i continuitate. Men]ion\m c\
unele dintre studiile din aceast\ lucrare au mai fost publicate, îns\
materialul prezentat aici este rev\zut [i ref\cut în întregime.
Sper\m ca lecturarea acestui prim volum s\-i fac\ pe cititori s\ le
a[tepte cu ner\bdare [i pe urm\toarele.
Ne rug\m ca Hristos Domnul, Cel mereu prezent în ceruri [i în
Biserica slavei Sale, s\ aduc\ bucurie, pace sfânt\ [i folos duhovnicesc celor care vor poposi asupra rândurilor acestei c\r]i.
Ia[i, 2003
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Cultul divin ortodox, o Cincizecime perpetu\
Înainte de P\timirea Sa, în seara Cinei celei de Tain\, în prezen]a
Sfin]ilor Apostoli, Mântuitorul Hristos instituie Sfânta Euharistie,
Jertfa Legii celei Noi, care constituie sâmburele originar al cultului
divin, centrul în jurul c\ruia vor gravita toate manifest\rile cultice
ale cre[tinilor din primele veacuri, dar [i ale cre[tinismului ortodox
din toate timpurile, izvorul din care vor ]â[ni [i se vor dezvolta
toate rânduielile de cult, conturându-se în cele din urm\ în forma
pe care o avem ast\zi. Ceea ce Mântuitorul a instituit, în timpul
[ederii Sale pe p\mânt, se pune în lucrare începând cu ziua Pogorârii Duhului Sfânt.
Sfântul Evanghelist Luca ne relateaz\ în cap. 2 al c\r]ii Faptele
Apostolilor c\ în ziua Cincizecimii, când Apostolii erau aduna]i în
foi[orul cel de sus, deodat\ s-a f\cut un vuiet ca de suflare de vânt
[i a umplut casa unde se aflau ei. Atunci s-au ar\tat împ\r]ite limbi
ca de foc [i au [ezut pe fiecare dintre ei. {i s-au umplut to]i de
Duhul Sfânt, [i au început s\ vorbeasc\ în alte limbi, precum le
d\dea lor Duhul a gr\i. Atunci Apostolii, fiind înt\ri]i prin lucrarea Duhului Sfânt, au început s\ propov\duiasc\ mul]imilor. Cei
ce au ascultat cuvântul au fost mi[ca]i la inim\ [i, la îndemnul
Apostolilor, s-au botezat, iar num\rul celor ce s-au botezat era ca
la trei mii. Ace[tia, ne spune Sfântul Luca, st\ruiau în înv\]\tura
Apostolilor [i în împ\rt\[ire, în frângerea pâinii [i în rug\ciuni.
Cele consemnate în Faptele Apostolilor pun în eviden]\ câteva
adev\ruri fundamentale pentru tema de fa]\. În primul rând,
întrucât aceast\ zi este ziua de na[tere a Bisericii, Biserica ne apare
ca loc al prezen]ei Duhului Sfânt. Aceast\ prezen]\ face ca ea s\ fie
„stâlp [i temelie a adev\rului” (I Tim. 3, 15). Prin Duhul Sfânt, Hristos
continu\ s\ fie cu noi, cu fiecare genera]ie în parte, pân\ la sfâr[itul veacurilor. Când Hristos spune c\ va fi prezent acolo unde
vor fi aduna]i doi sau trei în numele Lui, trebuie s\ în]elegem c\
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locul adun\rii în numele Lui nu poate fi oarecare, ci doar acela pe
care El l-a dobândit cu un pre] foarte scump, cu Însu[i Sângele S\u
(Fapte 20, 28), iar acest loc este Biserica peste care S-a pogorât
Duhul Sfânt. În ea, prin Duhul Sfânt, Hristos Se interiorizeaz\ fiec\ruia dintre noi. Prezen]a Duhului Sfânt în Biseric\ face din ea
locul în care împ\r\]ia lui Dumnezeu se extinde pân\ la noi [i ne
cuprinde, ni se interiorizeaz\ [i ne face p\rta[i ai ei. Astfel, în
spa]iul bisericesc, prin lucrarea Duhului Sfânt, omul cel supus
trecerii, mor]ii [i stric\ciunii gust\ deja din cele netrec\toare [i
nestric\cioase [i, pregustând, tr\ie[te în ve[nicie.
În al doilea rând, când se afirm\ c\ cei ce alc\tuiau prima comunitate cre[tin\ petreceau în frângerea pâinii [i în rug\ciuni,
trebuie s\ în]elegem c\ Biserica intr\ în istorie ca institu]ie rug\toare, având ca centru al rug\ciunii ei [i al tuturor manifest\rilor
liturgice Sfânta Euharistie.
Biserica, dintru început, nu a avut [i nu are misiunea de a rezolva problemele sociale, dovad\ fiind faptul c\ printre primii
cre[tini puteau fi întâlni]i adesea sclavi [i st\pâni. Evanghelia a
adus un nou mod de via]\, definit ca via]\ în Hristos. Acest mod
nou de via]\ se experimenteaz\ la dimensiunile maxim posibile în
cadrul cultului divin. Via]a nou\ în [i cu Hristos redimensioneaz\
rela]iile dintre oameni, pe de o parte, [i dintre oameni [i Dumnezeu, pe de alt\ parte. Totodat\, cultul divin a fost modul propriu
de manifestare a Bisericii chiar din ziua intr\rii ei în istorie, ceea ce
înseamn\ c\ identitatea Bisericii st\ în cultul divin, în modul de a
se ruga [i a l\uda pe Dumnezeu. Atâta vreme cât Biserica r\mâne
institu]ie rug\toare, care petrece în frângerea pâinii [i în rug\ciuni,
ea î[i p\streaz\ adev\rata identitate. Când s\vâr[irea Sfintei Euharistii
[i a celorlalte slujbe sfinte trece într-un plan secundar, Biserica î[i
pierde identitatea, transformându-se, mai mult sau mai pu]in,
într-o asocia]ie religioas\.
În al treilea rând, textul din Faptele Apostolilor consemneaz\ c\
aceia[i cre[tini ai primei comunit\]i st\ruiau în înv\]\tura Apostolilor.
Aceast\ precizare este esen]ial\ pentru faptul c\ eviden]iaz\ rela]ia foarte strâns\ [i indisolubil\ dintre înv\]\tura de credin]\ [i
cultul divin. Înv\]\tura de credin]\ [i cuvântul de înv\]\tur\ sunt
p\r]i integrante ale rânduielilor de cult. Ele nu pot fi separate de
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acestea [i nici nu se pot substitui lor, a[a cum s-a întâmplat mai
ales în protestantism [i neo-protestantism. Înv\]\tura de credin]\
d\ profunzime [i consisten]\ cultului divin, iar cultul divin este
expresia liturgic\ a înv\]\turii de credin]\ sau, altfel spus, cultul
este înv\]\tura de credin]\ exprimat\ în spa]iul liturgic sub chipul
rug\ciunii, în formele ei variate, [i a actelor [i gesturilor liturgice.
În cadrul cultului divin, înv\]\tura de credin]\ este f\cut\
accesibil\ fiec\ruia [i t\lm\cit\ pe în]elesul tuturor prin lucrarea [i
înrâurirea Duhului Sfânt, care c\l\uze[te la tot adev\rul.
Trecând acum de la cele consemnate în Faptele Apostolilor la
ceea ce experimenteaz\ Ortodoxia în cadrul cultului divin, Cincizecimea ne apare ca „împlinire a Pa[telui”1. Se cunoa[te faptul c\ în
centrul întregii vie]i liturgice ortodoxe st\ s\rb\toarea Învierii
Mântuitorului Hristos. Permanent plec\m de la Înviere [i ne întoarcem spre Înviere. Pe m\sur\ ce ne îndep\rt\m de s\rb\toarea
Pa[telui, pe care tocmai am s\rb\torit-o, începem deja s\ ne apropiem de aceea[i s\rb\toare a Sfintelor Pa[ti din anul care vine. Este
o rostogolire permanent\ a timpului liturgic, o curgere a lui de la
un Pa[ti la altul, de la Învierea care a trecut spre Învierea care se
apropie [i, totodat\, o rostogolire a veacului acestuia, dominat în
cadrul cultului divin de Înviere, c\tre Învierea cea de ob[te [i c\tre
ve[nicie.
Mi[carea liturgic\ de la o s\rb\toare a Învierii spre cealalt\ [i a
tuturor spre Învierea de ob[te este accentuat\ [i îmbog\]it\ mereu
în cadrul comemor\rii [i actualiz\rii s\pt\mânale a evenimentului
Învierii Mântuitorului. „S\pt\mânal, Biserica revine la aceea[i
experien]\ unic\ – Învierea Domnului.”2 Îns\ mi[carea întregului
ciclu liturgic de la un Pa[ti spre cel\lalt trece totdeauna prin
Cincizecime, eveniment ce s-a petrecut tocmai în intervalul dintre
un Pa[ti [i cel\lalt. Astfel, de[i Cincizecimea a avut loc dup\
Învierea Domnului, în spa]iul liturgic, în cadrul cultului divin ea
este poart\ spre Înviere. Pogorârea Duhului Sfânt a avut loc în zi
de Duminic\, în ziua Domnului, zi în care credinciosul ortodox
comemoreaz\ [i experimenteaz\ duhovnice[te Învierea lui Hristos.
Alexander Schmemann, Liturgy and Life: Christian Development through Liturgical
Experience, New York, 1983, p. 77.
2 Ibidem.
1
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De aceea, fiecare Duminic\ de peste an înm\nuncheaz\ aceste
dou\ evenimente de importan]\ fundamental\ din istoria mântuirii
[i a Bisericii. Fiecare Duminic\ este o extindere peste an a celor
dou\ evenimente care s-au petrecut la interval de cincizeci de zile
unul de cel\lalt – Învierea [i Pogorârea Duhului Sfânt.
Atât Învierea, cât [i Cincizecimea sunt comemorate [i actualizate în cadrul serviciilor divine duminicale. În cadrul slujbei de
diminea]\ (Utrenia) se cânt\ imne pe care le întâlnim în slujba din
noaptea Sfintei Învieri, iar la Sfânta Liturghie, înainte de sfin]irea
darurilor de pâine [i vin, preotul liturghisitor Îl roag\ pe Dumnezeu s\ trimit\ pe Duhul Sfânt, pe Care L-a trimis Apostolilor în
ziua Cincizecimii: „Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul T\u
Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor T\i, pe Acela, Bunule, nu-L
lua de la noi, ci ~l înnoie[te întru noi, cei ce ne rug\m }ie”3. Aceste
rug\ciuni î[i afl\ r\spunsul [i se împlinesc în momentul central al
Sfintei Liturghii (epicleza), când Sfântul Duh preface darurile de
pâine [i vin în Trupul [i Sângele Mântuitorului Hristos. În acest
moment este reactualizat\ Cincizecimea. Astfel, „în Biserica Ortodox\, fiecare Duminic\ este ziua Învierii [i fiecare Euharistie este o
Cincizecime”4.
Argumentele liturgice care sus]in aceast\ afirma]ie sunt
multiple. Persoana Duhului Sfânt, singur\ sau împreun\ cu Tat\l
sau cu Fiul, este frecvent invocat\ în timpul Sfintelor noastre slujbe.
Rug\ciunile Molitfelnicului, alc\tuite [i oficiate spre sfin]irea omului,
în momentele importante ale vie]ii, [i a naturii înconjur\toare sunt
pline de epicleze adresate Sfântului Duh5. Mai pregnant se poate
Liturghier, EIBMBOR, Bucure[ti, 2012, p. 175. Despre locul [i semnifica]iile
acestui tropar în rânduiala Sfintei Liturghii, vezi: Pr. Petre Vintilescu, Troparul
ceasului al treilea în rânduiala epiclezei, Bucure[ti, 1937, lucrare recenzat\ de Pr. Sp.
Cândea, în „Revista Teologic\”, XXVII (1937), nr. 6, p. 240; Idem, Liturghierul
explicat, edi]ia a II-a, Bucure[ti, 1998, pp. 251-252.
4 Alexander Schmemann, op. cit., p. 76.
5 Vezi, spre exemplu, formula de sfin]ire a apei în Taina Botezului: „Tu
Însu]i dar, Iubitorule de oameni Împ\rate, vino [i acum cu pogorârea Sfântului
Duh [i sfin]e[te apa aceasta”; sau în rug\ciunea de sfin]ire a untdelemnului:
„St\pâne Doamne, Dumnezeul p\rin]ilor no[tri… Care prin el (prin untdelemn) ai
umplut de Duh Sfânt pe cei ce erau în Lege, iar pe cei ce sunt în Har îi faci des\vâr[i]i, Însu]i binecuvinteaz\ [i acest untdelemn cu puterea, cu lucrarea [i cu
pogorârea Sfântului T\u Duh…” etc. – Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, p. 30.
3
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vedea acest fapt în rânduiala [i în lucrarea Sfintelor Taine în via]a
noastr\. Ele ne înnoiesc „dup\ chipul Ziditorului, restaureaz\ chipul
lui Dumnezeu în noi prin puterea [i prin lucrarea Duhului Sfânt.
În plus, men]ion\m c\ un num\r important de slujbe ortodoxe
debuteaz\ cu a[a-numitul grup de rug\ciuni încep\toare. Prima dintre
ele, „Împ\rate ceresc”, este adresat\ Sfântului Duh. Aceasta înseamn\ c\ fiecare slujb\ este o lucrare a Sfântului Duh. În discu]ia
cu femeia samarinean\, Mântuitorul Hristos stabile[te principiul
fundamental al cultului Legii Noi6, anume: închinarea în Duh [i adev\r
(Ioan 4, 23). Prin aceste cuvinte El afirm\ dou\ adev\ruri de
maxim\ importan]\. Mai întâi, aici se afirm\ faptul c\ via]a liturgic\ a Legii Noi a fost înnoit\, spiritualizat\ [i, prin aceasta, ea se
deosebe[te de cea a Legii Vechi, în care domnea „litera” [i formalismul. {i, în al doilea rând, prin aceste cuvinte se afirm\ faptul
c\ via]a în [i cu Hristos se experimenteaz\ plenar în spa]iul liturgic, prin lucrarea nemijlocit\ a Sfântului Duh.
În cele din urm\, argumente liturgice care sus]in afirma]ia c\
Cincizecimea devine o permanen]\, atâta vreme cât în biseric\
sunt s\vâr[ite sfintele slujbe, ne sunt oferite de Sfânta Liturghie.
Înainte de rostirea binecuvânt\rii, preo]ii slujitori se închin\
rostind de trei ori rug\ciunea „Împ\rate ceresc”. De[i Liturghia
reactualizeaz\ Jertfa de pe Cruce, slujitorii se roag\ insistent ca
Duhul Sfânt s\ se s\l\[luiasc\ întru ei. Imediat dup\ aceasta se
roste[te binecuvântarea: „Binecuvântat\ este împ\r\]ia Tat\lui [i a
Fiului [i a Sfântului Duh…”.
Sfânta Liturghie este definit\ ca manifestare a împ\r\]iei lui
Dumnezeu printre noi [i mediul în care suntem f\cu]i p\stori ai
împ\r\]iei7. Iar aceast\ împ\r\]ie este împ\r\]ia Tat\lui [i a Fiului
[i a Sfântului Duh. Pe parcursul Sfintei Liturghii, preotul slujitor
invoc\ de mai multe ori pogorârea Sfântului Duh. Astfel, în Rug\ciunea întâi pentru credincio[i, el spune: „...Învrednice[te-ne pe
noi, pe care ne-ai pus întru aceast\ slujb\ a Ta, cu puterea Duhului
T\u cel Sfânt, ca, f\r\ osând\ [i f\r\ de sminteal\, întru m\rturia

Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica general\, edi]ia a III-a, Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 2002, p. 58.
7 Alexander Schmemann, op. cit., p. 42.
6
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curat\ a cugetului nostru, s\ Te chem\m pe Tine în toat\ vremea…”8.
Spre finalul Sfintei Liturghii, preotul se roag\ ca împ\rt\[irea cu
Trupul [i Sângele Mântuitorului s\-i fie „spre l\sarea p\catelor,
spre iertarea gre[elilor, spre împ\rt\[irea cu Sfântul Duh…”9, iar
ectenia care precede rug\ciunea „Tat\l nostru” se încheie cu stihul:
„Unirea credin]ei [i împ\rt\[irea Sfântului Duh cerând…”10.
În felul acesta, în cadrul cultului divin, cre[tinul ortodox experimenteaz\ o permanent\ stare de Înviere [i o permanent\ Cincizecime, anticipând învierea de ob[te [i bucuria în împ\r\]ia lui
Dumnezeu, care este „dreptate, pace [i bucurie în Duhul Sfânt”
(Rom. 14, 17).

Liturghier, ed. cit., p. 157.
Ibidem, p. 170.
10 Ibidem, p. 171.
8
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Cultul divin ortodox,
spa]iul care înve[nice[te tinere]ea
Tinere]ea este, f\r\ îndoial\, cea mai frumoas\ etap\ a vie]ii.
Este vârsta plin\ de idealuri, de entuziasm, de dinamism. Este vârsta
când r\utatea [i stric\ciunea nu au p\truns adânc în inim\, vârsta
când persoana uman\ simte imboldul l\untric de a se bucura deplin,
de a primi bucurii [i de a împ\rt\[i altora din bucuriile sale.
Tinere]ea este vârsta când se leag\ prietenii temeinice cu lumea [i
cu cele ale lumii sau când se leag\ prietenii cu Dumnezeu [i cu
sfin]ii S\i. Tinere]ea poate fi un risc, dar poate fi [i o [ans\. Lipsa
de maturitate, abordarea superficial\ a problemelor majore pe care
via]a le pune înainte, nestatornicia, amânarea sub pretext c\ este
timp [i mai târziu, la b\trâne]e, sunt pericole care graviteaz\ în
jurul vârstei tinere]ii. Experimentarea st\rilor de acest fel, la vârsta
tinere]ii, treze[te nostalgii [i remu[c\ri la bâtrâne]e. Nu de pu]ine
ori auzim: „A[ da orice s\ mai fiu tân\r, dar cu mintea de acum”,
vorb\ rodit\ din experien]a [i în]elepciunea poporului.
Tinere]ea este [i o [ans\ atunci când este o candel\ care arde
pe altarul slujirii lui Dumnezeu, luminând pe cei din jur.
În paginile Sfintei Scripturi, vedem c\ Dumnezeu a ar\tat o
aten]ie particular\ [i a manifestat o preocupare deosebit\ fa]\ de
tineri. În Cartea întâi a Regilor ni se spune c\ Dumnezeu a c\utat
spre David, fiul lui Iesei. „Acela era b\lan, cu ochi frumo[i [i pl\cut
la fa]\.” Pe acesta a poruncit Dumnezeu lui Samuel s\-l ung\ rege
peste poporul Israel. „{i a luat Samuel cornul cu mir [i l-a uns în
mijlocul fra]ilor lui; [i a odihnit Duhul Domnului asupra lui David
în ziua aceea [i dup\ aceea” (16, 12-13). Duhul Domnului S-a odihnit
peste el nu pentru frumuse]ea fizic\ pe care o poseda, ci pentru
cea spiritual\, netrec\toare. Pe Solomon Dumnezeu l-a iubit pentru
c\ [i el a iubit cele mai presus de lume. „La Ghibeon, Dumnezeu i
S-a ar\tat lui Solomon noaptea în vis [i i-a zis: «Cere ce vrei s\-]i
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dau!» {i a zis Solomon: «Tu ai f\cut cu robul T\u David, tat\l meu,
mare mil\; [i, pentru c\ el s-a purtat cu vrednicie [i cu dreptate [i
inim\ curat\ înaintea Ta, nu }i-ai luat aceast\ mare mil\ de la el; [i
i-ai d\ruit fiu pe tronul lui, precum [i este aceasta ast\zi. {i acum Tu,
Doamne Dumnezeul meu, ai pus pe robul T\u rege în locul lui David,
tat\l meu; îns\ eu sunt foarte tân\r [i nu [tiu s\ conduc. [...]
D\ruie[te-i dar robului T\u minte priceput\, ca s\ asculte [i s\ judece pe poporul T\u [i s\ deosebeasc\ ce este bine [i ce este r\u [...]»
{i i-a pl\cut Domnului c\ Solomon a cerut aceasta. {i a zis Dumnezeu: «Deoarece tu ai cerut aceasta [i n-ai cerut via]\ lung\, n-ai
cerut bog\]ie, n-ai cerut sufletele du[manilor t\i, ci ai cerut
în]elepciune, ca s\ [tii s\ judeci, voi face dup\ cuvântul t\u: iat\,
Eu î]i dau minte în]eleapt\ [i priceput\, cum nici unul n-a fost ca tine
înaintea ta [i cum nici nu se va mai ridica dup\ tine. Ba î]i voi da [i
ceea ce tu n-ai cerut: bog\]ie [i slav\ [...] {i dac\ vei umbla pe
drumul Meu, ca s\ p\ze[ti legile Mele [i poruncile Mele, cum a
umblat tat\l t\u David, î]i voi înmul]i [i zilele tale».” (III Regi 3, 5-14)
În]elepciunea este semnul maturit\]ii duhovnice[ti [i ea nu
]ine de num\rul anilor, de starea [i de maturitatea fizic\. Acestea
pot fi desprinse din În]elepciunea lui Solomon, unde citim: „B\trâne]ile cinstite nu sunt cele aduse de o via]\ lung\, nici nu le m\sori
dup\ num\rul anilor. În]elepciunea este la om adev\rata c\runte]e
[i vârsta b\trâne]ilor înseamn\ o via]\ neîntinat\” (4, 8-9).
În Noul Testament întâlnim chipuri de tineri care, pentru via]a
lor curat\, jertfelnic\, pentru spiritul misionar [i pentru râvna lor,
au pl\cut lui Dumnezeu. Fecioara din Nazaret, aleas\ ca s\ devin\
Maica Domnului [i maica noastr\ a tuturor, era o tân\r\. Hristos,
Domnul, Î[i începe lucrarea mântuitoare la vârsta deplin\ a tinere]ii, iar unii dintre ucenicii S\i erau foarte tineri. Sfântul Ioan
Evanghelistul, ucenicul iubit, spre exemplu, era unul dintre ace[tia.
Cele trei învieri din mor]i f\cute de Mântuitorul au avut ca destinatari persoane tinere. Sfin]ii Evangheli[ti Marcu [i Luca descriu un
eveniment foarte semnificativ pentru tema de fa]\: întâlnirea
dintre Mântuitorul [i tân\rul bogat, text care se cite[te în duminica
a XXX-a dup\ Rusalii [i care, datorit\ con]inutului s\u, este numit

„~n Biserica slavei Tale”

17

Evanghelia despre dreg\torul bogat [i despre p\zirea poruncilor1.
De[i se bucura de un statut social privilegiat [i de o stare material\
dintre cele mai bune, dreg\torul era preocupat [i de cele netrec\toare.
Din copil\rie p\zise cu mare grij\ toate poruncile, iar acum voia s\
afle de la Mântuitorul ce ar trebui s\ fac\ pentru a dobândi via]a
ve[nic\. Ceva special care s\-i dea certitudinea dobândirii vie]ii
ve[nice (Marcu 10 [i Luca 18). Remarc\m din aceast\ relatare c\
personajul principal era tân\r [i, de[i bogat [i înconjurat de situa]ii
care l-ar fi putut atrage spre satisfacerea trupului, el era un
c\ut\tor al vie]ii ve[nice [i un împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu înc\ „din tinere]e” (Marcu 10, 20). Când tân\rul face aceast\
precizare, Sfântul Marcu noteaz\ c\ Mântuitorul „a privit la el cu
drag” (Marcu 10, 21). I-a fost drag Mântuitorului acel tân\r care a
crescut împlinind [i cugetând la poruncile lui Dumnezeu. A privi
cu drag înseamn\ tandre]e, ging\[ie, c\ldur\, afectivitate, o oarecare prietenie [i intimitate.
Mântuitorul, Acest „[tiutor al inimilor”2, C\ruia nu-I este
ascuns\ [i necunoscut\ nici pic\tura de lacrimi, nici din pic\tur\
vreo parte, Care are [tiin]\ de cele pe care înc\ nu le-am s\vâr[it [i
în cartea C\ruia sunt scrise cele pe care înc\ nu le-am f\cut3, [tiind
c\ tân\rul bogat este un fidel împlinitor al poruncilor, îl provoac\
inten]ionat s\ m\rturiseasc\ acest lucru, „provocând astfel pe to]i
tinerii, din toate locurile [i din toate timpurile, s\ îndeplineasc\
poruncile lui Dumnezeu [i oferind fiec\ruia [ansa de a fi înv\luit
de privirea Lui plin\ de drag”4.
C\r]ile de cult, sinaxarele [i Vie]ile sfin]ilor consemneaz\ un
num\r impresionant de sfin]i care [i-au jertfit via]a pe altarul
slujirii lui Hristos, din tinere]e sau chiar din copil\rie, f\când din
pilda vie]uirii lor candele vii care lumineaz\ peste timp [i din
Vezi Calendarul cre[tin ortodox.
Din troparele Pavecerni]ei Mari, în Ceaslov, edi]ia a doua, EIBMBOR, Bucure[ti, 1990, p. 158.
3 Din rug\ciunea a VII-a, a Sfântului Simeon Noul Teolog, din Rânduiala
Sfintei Împ\rt\[anii, în Ceaslov, p. 643.
4 Despre semnifica]iile [i înv\]\turile desprinse din acest text, vezi Antonie
Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului, Porunca des\vâr[irii, în Tâlcuiri noi la texte
vechi, Sibiu, 1989, pp. 412-420.
1
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trupurile lor potire în care s-a s\l\[luit plin\tatea harului lui
Dumnezeu. Îndemnul liturgic: „…toat\ via]a noastr\ lui Hristos
Dumnezeu s\ o d\m”, nu las\ loc nici unui fel de amânare. El nu
las\ la o parte copil\ria sau tinere]ea, sau alt\ etap\ a vârstei. Toat\
înseamn\ din momentul primirii Botezului, când f\g\duim c\ ne
unim cu Hristos5, [i pân\ la trecerea în ve[nicie, iar dup\ aceea,
pân\ în vecii vecilor.
Iubitorii de sfin]enie au în]eles aceste lucruri. Dovad\ sunt, a[a
cum men]ionam mai sus, c\r]ile de cult, sinaxarele [i Vie]ile sfin]ilor.
Prima jertf\ curat\ oferit\ lui Hristos dup\ Întrupare au fost pruncii
uci[i din porunca lui Irod, imediat dup\ na[terea Mântuitorului6.
Tradi]ia îi consider\ martiri pe pruncii uci[i atunci, nu numai pentru
c\ au murit pentru Hristos, ci [i în locul Lui7. Din acest motiv Biserica
a început s\-i s\rb\toreasc\ înc\ din secolul al IV-lea8, mai întâi în
Apus [i apoi în R\s\rit.
Faptul uciderii celor paisprezece mii de prunci nu este întâmpl\tor [i f\r\ un sens anume. El vrea s\ arate c\ la orice vârst\
persoana uman\ se poate aduce jertf\ lui Hristos. Dumnezeu,
acceptând ca acei prunci s\ fie uci[i în locul lui Hristos, {i-a cru]at
o vreme Fiul ca El s\ devin\, mai apoi, datorit\ Botezului [i prin
Botez, Salvatorul tuturor pruncilor [i tinerilor.
Vie]ile unor sfin]i martiri care au m\rturisit în timpul persecu]iilor impresioneaz\ nu numai prin curaj, ci [i prin t\ria [i dinamismul credin]ei.
Calendarul ortodox men]ioneaz\ între sfin]ii pomeni]i [i s\rb\tori]i în ziua de 1 februarie [i pe Sfintele Muceni]e Perpetua [i
Felicitas. Cea dintâi provenea dintr-o familie nobil\, iar cea din

Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, p. 29.
Vie]ile Sfin]ilor pe decembrie, edi]ia a II-a, îngrijit\ de Arhim. Ioanichie B\lan,
Editura Episcopiei Romanului, 1999, pp. 559-563. Vezi [i Mineiul pe decembrie,
edi]ia a VI-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1991, slujba zilei de 29 decembrie.
7 David Hugh Farmer, Oxford. Dic]ionar al Sfin]ilor, trad. de Mihai C. Udma [i
Elena Burlacu, argumentul [i articolele consacrate sfin]ilor români de Prof. Dr. Remus
Rus, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1999, p. 411.
8 Ibidem.
5
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urm\ era sclav\9. În relatarea pe care îns\[i Sfânta Muceni]\ Perpetua
o face vedem cu cât\ bucurie au primit ele s\ sufere pentru credin]\.
Nici amenin]\rile, nici teama, nici propunerile tentante prin generozitatea lor nu le-au putut determina s\-[i schimbe hot\rârea de
a-L m\rturisi pe Hristos pân\ la moarte. Cea mai grea suferin]\,
m\rturise[te Perpetua, a fost aceea a desp\r]irii de propriul copil.
Îns\ când a primit îng\duin]a de a p\stra copilul lâng\ ea „s-a schimbat
deodat\ închisoarea, ca într-un palat, încât preferam, spune ea, s\
fiu aici decât altundeva”10.
Trei exemple mai aducem aici: Sfânta Muceni]\ Filofteia,
s\rb\torit\ pe 7 decembrie, ale c\rei sfinte moa[te se p\streaz\ în
Catedrala episcopal\ de la Curtea de Arge[11, Sfânta Cuvioas\
Parascheva, s\rb\torit\ la data de 14 octombrie, ale c\rei sfinte
moa[te se p\streaz\ în Catedrala mitropolitan\ din Ia[i12, [i Sfânta

În tradi]ia apusean\, pomenirea lor s-a f\cut secole de-a rândul pe 7 martie.
Pentru scurt timp, ea a fost transferat\ în ziua de 6 martie, iar din 1970 s-a
revenit la vechea zi de serbare. Vezi Oxford. Dic]ionar al Sfin]ilor, trad. cit., p. 426.
10 Vie]ile Sfin]ilor pe februarie, edi]ia a II-a, îngrijit\ de Arhim. Ioanichie B\lan,
Editura Episcopiei Romanului, 1999, p. 20. Vezi [i Mineiul pe februarie, edi]ia a
VI-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1991, slujba zilei de 1 februarie.
11 Pr. C. Pîrvu [i Pr. Prof. D. Radu, Generalizarea cultului Sfintei Filofteia, în
„Biserica Ortodox\ Român\”, LXXIII (1955), nr. 11-12, pp. 1096-1109; Arhim.
Chesarie Georgescu, La Sfânta Muceni]\ Filofteia, în „Teologie [i Via]\”, II-LXVIII
(1992), nr. 11-12, pp. 171-174; Idem, Sfânta Muceni]\ Filofteia de la Curtea de Arge[,
în „Glasul Bisericii”, XLVIII (1988), nr. 2-3, pp. 23-26 etc.
12 C. Erbiceanu, Serviciul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva [i al Sfântului Grigorie
Decapolitul, în „Biserica Ortodox\ Român\”, XVII (1893), nr. 9, pp. 708-715;
Pr. C. Nonea [i Pr. S. Porcescu, Generalizarea cultului Sfintei Cuvioase Parascheva, în
„Biserica Ortodox\ Român\”, LXXIII (1955), nr. 11-12, pp. 1066-1095; Pr. Nicolae
Popescu-Severin, De ce Sfânta Cuvioas\ Parascheva se nume[te cea Nou\, Sfânta
Vineri [i Vinerea Mare?, în „Studii Teologice”, XLIX (1997), nr. 1-2, pp. 183-191;
Pr. Scarlat Porcescu, Sfânta Parascheva cea Nou\, în „Mitropolia Moldovei [i
Sucevei”, XXXII (1956), nr. 3-4, pp. 122-151; Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu,
Sfânta Cuvioas\ Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, în „Teologie [i Via]\”, XLXVII
(1991), nr. 9-12, pp. 128-130 etc.
9
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Cuvioas\ Teodora de la Sihla, s\rb\torit\ pe 7 august, ale c\rei
sfinte moa[te se p\streaz\ în Lavra Pecerska din Kiev13.
Sfânta Muceni]\ Filofteia a deprins ostenelile duhovnice[ti de
la mama ei, care a înv\]at-o [i i-a întip\rit adânc în inim\ „înv\]\tura cea bun\ pentru credin]\ [i pentru lucrarea tuturor faptelor
bune”, dar mai cu seam\ a deprins-o cu facerea de bine fa]\ de cei
afla]i în nevoi [i suferin]\14.
R\mânând orfan\ de mam\, ea a continuat s\vâr[irea faptelor
bune, ceea ce atrage mânia necredinciosului ei tat\, care o love[te
cu o secer\ [i o omoar\, la vârsta de numai doisprezece ani15.
Milostenia ei nu a fost trecut\ cu vederea de Preamilostivul, Care
a învrednicit-o de nestric\ciune [i de petrecerea în corturile drep]ilor.
Înc\ din copil\rie, Sfânta Cuvioas\ Parascheva î[i închin\ via]a
slujirii lui Dumnezeu, ostenindu-se neîncetat în posturi [i în
privegheri. La vârsta de numai zece ani, auzind cuvintele Mântuitorului: „Oricine voie[te s\ vin\ dup\ Mine s\ se lepede de sine,
s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34), împarte podoabele [i hainele celor s\raci, cultivând intens, al\turi de alte alese
virtu]i, pe cea a milosteniei, motiv pentru care a [i fost numit\ multmilostiv\16.
Pentru dragostea fa]\ de s\raci [i pentru multa milostenie pe
care o f\cea, a fost aspru certat\ de p\rin]ii ei în repetate rânduri.
Acest fapt ni se aminte[te ori de câte ori îi cânt\m slujba sau îi

***, Act sinodal privind canonizarea unor sfin]i, în „Mitropolia Banatului”,
XXLII (1992), nr. 10-12; ***, Act sinodal al Bisericii Ortodoxe Române privind canonizarea unor sfin]i români, în „Biserica Ortodox\ Român\”, CX (1992), nr. 7-10, pp.
7-17; Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, Cuvioasa Teodora de la Sihla, în „Mitropolia
Moldovei [i Sucevei”, LX (1984), nr. 10-12, pp. 797-804; Nestor, Mitropolitul Olteniei,
Sfin]i români canoniza]i în 1992, în „Biserica Ortodox\ Român\”, CX (1992), nr. 7-10;
Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Sfin]i daco-români [i români, Editura Trinitas, Ia[i,
1994.
14 Vie]ile Sfin]ilor pe decembrie, ed. cit., pp. 162-163.
15 Ibidem, pp. 162-172. Vezi [i Mineiul pe decembrie, ed. cit., slujba zilei de [apte.
16 Vie]ile Sfin]ilor pe octombrie, edi]ia a II-a, îngrijit\ de Arhim. Ioanichie B\lan,
Editura Episcopiei Romanului, 1999, pp. 193-202. Oxford. Dic]ionar al Sfin]ilor,
trad. cit., pp. 414-415.
13
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citim acatistul17. Foarte tân\r\ fiind, dup\ ce to]i anii vie]ii a fost
slug\ bun\ [i credincioas\ Împ\ratului tuturor, Sfânta Cuvioas\
Parascheva se mut\ la cele ve[nice, continuând s\ fie mult-milostiv\, rugându-se lui Dumnezeu s\ caute spre noi cu milostivire.
Sfânta Cuvioas\ Teodora de la Sihla este originar\ din satul
Vân\tori-Neam]. A tr\it în secolul al XVII-lea. A fost c\s\torit\
pentru pu]in\ vreme cu un tân\r evlavios din Ismail. Dumnezeu
nu le-a rânduit s\ aib\ copii, îns\ le-a d\ruit mul]ime de fii [i fiice
duhovnice[ti, c\ci ce altceva sunt to]i aceia care ast\zi caut\ cu
mult\ evlavie pe[terea Cuvioasei din Mun]ii Sihlei [i se ostenesc
duhovnice[te, urmându-i pilda vie]ii?
S-au retras amândoi la m\n\stire, Cuvioasa Teodora la Schitul
V\rz\re[ti, iar so]ul ei la Poiana M\rului. La scurt timp pleac\ de
la V\rz\re[ti [i, vreme de peste dou\zeci de ani, ostene[te în rug\ciune [i ascez\ în pe[tera din Mun]ii Sihlei, care îi poart\ ast\zi
numele18. Sufletul ei este în cer, în mâinile lui Hristos, pe Care L-a
iubit [i L-a slujit cu d\ruire, iar trupul sfânt [i nestricat a[teapt\ în
Lavra Pecerska s\ se întoarc\ acas\, la Sih\stria Neam]ului, unde
credincio[ii evlavio[i i-au zidit o m\rea]\ catedral\.
Am creionat doar câteva chipuri de tineri care au iubit sfin]enia [i care, str\duindu-se, au dobândit-o. Num\rul lor îns\ este
imens. Pe unii i-au consemnat sinaxarele, pe al]ii i-a scris numai
Dumnezeu în cartea vie]ii. Unii apar]in Bisericii de pretutindeni19,

De exemplu, icosul al 10-lea din acatist: „Zidurile casei p\rin]ilor t\i n-au
fost puternice, nici îndestul\toare spre a te opri de la m\rimea hot\rârii ce ai
luat, de a te f\g\dui s\ îmbr\]i[ezi via]a monahiceasc\; pentru aceasta [i dep\rtându-te de toat\ dezmierdarea [i pl\cerile lume[ti, haina cea scump\ cu a
cer[etorului, venind de la biseric\, ai schimbat-o, p\r\sindu-]i p\rin]ii care te
certau pentru asemenea plecare…”, Ceaslov, ed. cit., p. 376. Vezi [i Mineiul pe
octombrie, ed. cit., slujba zilei de 14.
18 Oxford. Dic]ionar al Sfin]ilor, p. 489. Vezi [i Vie]ile Sfin]ilor pe august, edi]ia
a II-a, îngrijit\ de Arhim. Ioanichie B\lan, Editura Episcopiei Romanului, 1998,
pp. 92-96.
19 A se vedea, de exemplu, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
Mir (26 octombrie) [i Sfântul Mucenic Nestor (27 octombrie). Vezi Mineiul pe
octombrie, ed. cit., slujba zilelor de 26 [i 27; Vie]ile Sfin]ilor pe octombrie, ed. cit.,
pp. 318-329 [i 330-332.
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al]ii au rodit [i sunt cinsti]i doar în sânul fiec\rei Biserici
na]ionale20.
Unii dintre sfin]ii pomeni]i în c\r]ile noastre de cult au suportat martiriul sau au trecut în pace la cele ve[nice, dup\ ce au dus
via]a în singur\tate pe p\mânt, f\r\ a se împ\rt\[i de via]a de familie, iar al]ii, de[i s-au c\s\torit, au preferat s\ se separe în lini[te,
d\ruindu-se ca miri [i mirese lui Hristos. Ei nu au anulat firescul,
ci l-au înduhovnicit, înve[nicindu-l. Pentru o sfânt\ muceni]\, locul
mirelui p\mântesc este luat de Mirele ceresc, Hristos. Slujba cununiei o constituie p\timirea îns\[i, iar osp\]ul este bucuria ve[nic\
în ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Iat\ ce spune troparul pe care-l cânt\m
la slujbele închinate sfintelor muceni]e: „Mielu[eaua Ta, Iisuse, (N.),
strig\ cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc [i pe Tine
c\utându-Te m\ chinuiesc [i împreun\ m\ r\stignesc, [i împreun\
m\ îngrop cu botezul T\u; [i p\timesc pentru Tine, ca s\ împ\r\]esc întru Tine; [i mor pentru Tine, ca s\ viez pentru Tine; ci, ca
o jertf\ f\r\ prihan\, prime[te-m\ pe mine, ceea ce m\ jertfesc
}ie…”21.
Imnele liturgice constat\ [i afirm\ faptul c\ firea noastr\ este
slab\ [i c\ necontenit este luptat\ de patimi, de neputin]e [i de
încerc\ri. Antifonul I al glasului IV exprim\ clar [i concis aceast\
realitate: „Din tinere]ile mele multe patimi se lupt\ cu mine…”22.
Dar tot imnele liturgice sunt acelea care îi laud\ pe tinerii care, luptându-se viteje[te, au biruit. Irmoasele cânt\rii a VII-a din canoanele Utreniei amintesc [i laud\, în general, pe profetul Daniel [i pe
cei trei tineri întemni]a]i împreun\ cu el în Babilon: Anania,
Azaria [i Misael. D\m câteva exemple: „Tinerii, în dreapta credin]\ fiind crescu]i, p\gâneasca porunc\ neb\gând-o în seam\, de
groaza focului nu s-au sp\imântat; ci în mijlocul v\p\ii stând, au
În Biserica Ortodox\ Român\, domnitorul sfânt Constantin Brâncoveanu a
fost canonizat împreun\ cu cei patru fii: Constantin, {tefan, Radu [i Matei [i cu
sfetnicul Ianache. Vezi Diac. Prof. P.I. David, Sfin]ii brâncoveni, martiri ai neamului [i ai credin]ei: solemnit\]ile de la Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din Bucure[ti (15
aug. 1992), de la M\n\stirea Hurezi (Vâlcea, 16 aug.) [i de la M\n\stirea Sâmb\ta de
Sus (jud. Bra[ov, 17 aug.), în „Biserica Ortodox\ Român\”, CX (1992), nr. 7-10,
pp. 107-155; Vie]ile Sfin]ilor pe august, ed. cit., pp. 229-230.
21 Vezi troparele din anexele Mineielor.
22 Catavasier sau Octoih mic, edi]ia a XI-a, EIBMBOR, Bucure[ti, 1980, p. 123.
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cântat: Dumnezeul p\rin]ilor no[tri, bine e[ti cuvântat”23, sau: „Pe
tinerii cei binecredincio[i care au intrat în cuptorul cel cu foc,
suflând Duhul cel r\coritor [i pogorârea dumnezeiescului înger
nev\t\ma]i i-a p\zit. Pentru aceea, în v\paie r\cori]i fiind, cu mul]umire cântau: Preal\udate, Doamne al p\rin]ilor no[tri [i Dumnezeule, bine e[ti cuvântat”24.
Cultul divin, care cinste[te pe atâ]ia tineri plini de darurile lui
Dumnezeu [i încununa]i cu sfin]enie, în care se aminte[te de luptele,
patimile [i încerc\rile tinere]ii, în care sunt l\uda]i tinerii care s-au
luptat [i s-au încununat, ne apare nou\ ca spa]iu care înve[nice[te
tinere]ea.
O via]\ duhovniceasc\ îmbun\t\]it\ [i mereu sporit\ d\ ascu]ime min]ii, profunzime gândirii [i tr\irii, ofer\ dinamism vie]ii.
A[a se explic\ de ce întâlnim b\trâni al c\ror dinamism tr\deaz\
tinere]e [i tineri care, din cauza patimilor, sunt deja îmb\trâni]i. C\
via]a duhovniceasc\ îl întinere[te pe om o arat\ [i cuvântul Sfintei
Scripturi. Sfântul Pavel spune: „Chiar dac\ omul nostru cel din afar\
se trece, cel dinl\untru se înnoie[te din zi în zi” (II Corinteni 4, 16).
Cel din afar\ se trece. Este o realitate universal valabil\ [i recunoscut\.
Se trece [i adesea acest fapt ne întristeaz\. Dar când Scriptura spune
c\ omul l\untric se înnoie[te zilnic, ca urmare a vie]ii duhovnice[ti,
se afirm\ c\ rânduiala firii a fost biruit\. De[i îmb\trânim fizic [i
murim la vârste înaintate, avem posibilitatea, înnoindu-ne din zi
în zi, adic\ întinerind zilnic, s\ intr\m tineri în împ\r\]ia lui Dumnezeu.
Aceast\ lucrare de „întinerire” nu este numai rezultatul efortului personal, ci, mai curând, este opera rug\ciunii Bisericii.
La sfintele slujbe cre[tinul experimenteaz\ via]a ve[nic\. Aici
el nu este singur, ci împreun\ cu Hristos [i cu to]i sfin]ii S\i,
f\când parte din aceast\ larg\ comuniune. Aceast\ stare este experimentat\ deplin la Sfânta Liturghie [i când primim Sfintele Taine.
Acestea din urm\ au fost considerate de Tradi]ia Bisericii absolut
necesare pentru mântuire25. Îns\ important pentru tema abordat\
aici este faptul c\ Sfintele Taine restaureaz\ via]a duhovniceasc\ [i o
Ibidem, irmosul cânt\rii a VII-a din Catavasiile Na[terii Domnului.
Ibidem, irmosul cânt\rii a VII-a din Catavasiile Botezului Domnului.
25 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica special\, EIBMBOR, Bucure[ti, 1980, p.
441.
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sporesc, întinerind persoana uman\ [i înve[nicind tinere]ea. Astfel,
majoritatea Tainelor au ca formul\ de început binecuvântarea mare:
„Binecuvântat\ este împ\r\]ia Tat\lui…”, ceea ce arat\, pe de o
parte, leg\tura lor strâns\ cu Sfânta Liturghie, iar pe de alt\ parte,
c\ sunt por]i deschise [i c\i spre împ\r\]ia lui Dumnezeu26.
Totodat\ subliniem faptul c\ Tainele le primim când suntem tineri
sau le primim spre a ne rena[te sau a reîntineri duhovnice[te.
Sfântul Botez, în tradi]ia ortodox\, dar [i în alte tradi]ii cre[tine,
este administrat pruncilor. În plus, P\rin]ii Bisericii au v\zut
Botezul ca pe o „na[tere din nou”. Cu alte cuvinte, candidatul la
Botez este prunc [i în planul fizic, [i în cel duhovnicesc. Mirungerea
urmeaz\ imediat Botezului. Sfânta Împ\rt\[anie se d\ primitorului „spre iertarea p\catelor [i spre via]a de veci”, adic\ spre
refacere, „întinerire” duhovniceasc\, ca pregustare a vie]ii ve[nice [i
ca început al înve[nicirii. De asemenea, Nunta, în mod logic [i
normal, atunci când se caut\ împlinirea tuturor scopurilor ei, se
administreaz\ tinerilor.
Taina M\rturisirii ne rea[az\ la un nou început. Ea regenereaz\, restaureaz\ persoana uman\. De[i se administreaz\ [i celor
în vârst\, are rolul [i puterea de a întineri spiritual, de a face dintr-o
ml\di]\ uscat\ una tân\r\, viguroas\ [i capabil\ de a rodi. Pe acela[i
plan se situeaz\ Taina Sfântului Maslu. Ea îns\n\to[e[te fizic, dar
[i spiritual, atâta vreme cât ne înva]\ c\ suferin]a este cercetare din
partea lui Dumnezeu, iar pentru primirea ei credinciosul este pov\]uit s\ „întinereasc\ mai întâi prin Taina M\rturisirii [i s\ se fortifice în aceast\ stare prin Taina Sfintei Împ\rt\[anii”27.
Taina Preo]iei se acord\, potrivit rânduielilor canonice, persoanelor mature spiritual, adic\ se acord\ acelor persoane care, prin
dinamismul [i prin starea lor duhovniceasc\, pot s\ se apropie ei
în[i[i de Dumnezeu [i îi pot ajuta [i pe al]ii s\ fac\ aceasta. Tainele
toate, astfel, întineresc [i înve[nicesc pe cei întineri]i.
Dar nu numai Tainele, ci cultul divin ortodox, în general,
rug\ciunea Bisericii sub toate formele ei, prelungit\ prin ostenelile
duhovnice[ti particulare, este o [ans\ pentru b\trâni, pentru c\ pot
reîntineri, [i o [ans\ pentru tineri, pentru c\-[i pot înve[nici tinere]ea.
Pr. Viorel Sava, Taina M\rturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas,
Ia[i, 1999, p. 13.
27 Molitfelnic, p. 127.
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