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~nv\]\tura ortodox\ despre ierurgii

În afar\ de Sfintele Taine, Biserica Ortodox\ mai are [i
alte slujbe pentru sfin]irea omului, care se numesc ierur-
gii. Acestea sunt rug\ciuni de binecuvântare [i sfin]ire a
omului în diferite momente [i împrejur\ri ale vie]ii, pre-
cum [i de binecuvântare [i sfin]ire a firii înconjur\toare [i
a diferitelor obiecte sau lucruri de folos omului.

Care este rostul [i scopul ierurgiilor?

S\ cur\]e [i s\ binecuv=nteze pe om [i firea înconjur\-
toare sau viet\]ile [i lucrurile de care omul are nevoie pen-
tru trai sau pentru mântuirea sufletului [i pream\rirea lui
Dumnezeu. C\ci p\catul primilor oameni a adus stric\ciu-
nea [i nefericirea nu numai în via]a omeneasc\, ci a stricat
[i armonia dintru început a firii înconjur\toare, când toate
cele ce f\cuse Domnul „erau bune foarte” (Facerea 1,31).
Gre[eala protop\rin]ilor neamului omenesc a tulburat [i
pacea celorlalte vie]uitoare, peste care Dumnezeu îl f\cuse
st\pân (Facerea 1,28-30), [i a prih\nit p\mântul, din care
omul fusese zidit, dar pe care e silit s\ tr\iasc\, din care el
î[i trage hrana [i mijloacele de trai [i cu care este, prin ur-
mare, înfr\]it în aceast\ via]\. Asupra tuturor acestora apas\
blestemul Ziditorului, de dup\ c\derea lui Adam: „Bleste-
mat va fi p\mântul pentru tine! Cu osteneal\ s\ te hr\ne[ti
din el în toate zilele vie]ii tale! Spini [i p\l\mid\ î]i va rodi
el [i te vei hr\ni cu iarba câmpului! În sudoarea fe]ei tale
î]i vei mânca pâinea ta, pân\ te vei întoarce în p\mântul
din care e[ti luat; c\ci p\mânt e[ti [i în p\mânt te vei în-
toarce” (Facerea 3,17-19). Urm\rile p\catului au p\gubit
deci nu numai fiin]a omeneasc\, ci s-au r\sfrânt asupra
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întregii firi, f\când-o s\ sufere împreun\ cu omul, s\ a[-
tepte [i s\ doreasc\ [i ea izb\virea din stric\ciune, precum
ne spune Sfântul Apostol Pavel: „C\ci f\ptura a fost su-
pus\ de[ert\ciunii — nu de voia ei, ci din cauza aceluia care
a supus-o — cu n\dejde, pentru c\ [i f\ptura îns\[i se va
izb\vi din robia stric\ciunii, ca s\ fie p\rta[\ la libertatea
m\ririi fiilor lui Dumnezeu. C\ci [tim c\ toat\ f\ptura îm-
preun\ suspin\ [i împreun\ are dureri pân\ acum” (Ro-
mani 8,20-22).

C\zut\ sub înrâurirea [i puterea celui r\u, din pricina
p\catului omenesc (Efeseni 2,2), firea v\zut\ a primit, oda-
t\ cu omul, putin]a de a fi adus\ din nou la cur\]enia [i ar-
monia dintru început, prin venirea Mântuitorului. Îmbr\când
cu adev\rat firea omeneasc\, Mântuitorul {i-a legat toat\
via]a Sa p\mânteasc\ de natur\: mergând pe p\mânt, a
str\b\tut ogoarele [i lanurile, a iubit florile câmpului [i a
admirat p\s\rile cerului, pe care le-a dat pild\ omului pen-
tru str\lucirea [i frumuse]ea lor, a mâncat roadele p\mân-
tului, S-a botezat în apa Iordanului, a fost uns cu mir [i
aromate. Astfel, sfin]ind El Însu[i firea omeneasc\ pe care
a purtat-o, Mântuitorul a l\sat Sfin]ilor S\i Apostoli [i pu-
terea de a sfin]i firea înconjur\toare, de a o sustrage de sub
înrâurirea [i st\pânirea celui r\u (Matei 10,8; Marcu 16, 17-18),
de a o aduce din nou sub înrâurirea harului dumnezeiesc,
spre slava lui Dumnezeu [i spre folosul omului1.

De aceea, Biserica Ortodox\ binecuvânteaz\ toate lu-
crurile firii: florile [i iarba câmpului, ]arinile, livezile [i la-
nurile, roadele p\mântului [i fructele pomilor, ramurile arbo-
rilor, mânc\rurile [i tot ceea ce vine în atingere cu omul,
dup\ folosul [i trebuin]ele fiec\ruia. Ea binecuvânteaz\,
de asemenea, [i munca credinciosului, ocupa]iile [i îndeletni-
cirile cu care acesta î[i între]ine via]a, începutul [i sfâr[itul

1 Nicolae Cabasila, Despre via]a în Hristos, traducere `n limba rom=n\
de Pr. T. Bodogae, Sibiu, 1946, p. 128.
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oric\rei munci, precum [i momentele, întâmpl\rile [i împre-
jur\rile cele mai de seam\ din via]a noastr\, atât cele de bu-
curie, cât [i cele de întristare. Toate rug\ciunile [i slujbele
s\vâr[ite cu un astfel de scop [i în asemenea împrejur\ri
poart\, în general, numele de ierurgii.

Care sunt roadele sau efectele ierurgiilor?

Prin ele, puterea sfin]itoare [i înrâurirea cur\]itoare a

Bisericii se revars\ atât asupra fiin]ei omene[ti, cât [i asupra

întregii firi, sco]ând-o de sub puterea blestemului [i sfin-

]ind-o. Cu alte cuvinte, prin Biseric\, adic\ prin slujitorii

ei, se împ\rt\[e[te [i firii neînsufle]ite, precum [i viet\]ilor

necuvânt\toare, harul dumnezeiesc, în m\sura `n care le

este de trebuin]\. Astfel, dup\ cuvântul Sfântului Apostol

Pavel, „orice f\ptur\ a lui Dumnezeu este bun\ [i nimic nu

este de lep\dat, dac\ se ia cu mul]umire, c\ci se sfin]e[te prin

cuvântul lui Dumnezeu [i prin rug\ciune” (I Timotei 4,4-5).

Firea v\zut\, care pân\ acum era mai degrab\ potrivnic\

omului, devine în felul acesta un mijloc prielnic de trai [i un

ajutor spre mântuire, fiind împreun\ p\rta[\ cu omul la

pream\rirea Ziditorului. Omul, împ\cat din nou cu Dum-

nezeu, atrage cu sine toat\ zidirea, din nou, spre Dumnezeu

[i o apropie de El, pentru ca totul s\ fie str\b\tut [i des\-

vâr[it de harul dumnezeiesc. Ierurgiile preg\tesc astfel [i

prevestesc f\ptura cea nou\ care va s\ vie, transfigurarea

crea]iei sau acel „cer nou” [i „p\mânt nou”, pe care le-a v\zut

Sfântul Apostol [i Evanghelist Ioan în descoperirea primit\

(Apocalipsa 21,1) [i pe care le a[tept\m, potrivit f\g\duin-

]ei, dup\ sfâr[itul veacului acestuia (II Petru 3,13).

Cum r\spundem celor care dispre]uiesc ierurgiile?

Puterea de înrâurire a lucr\rii dumnezeie[ti nu poate
fi m\rginit\ numai la sufletul omului. C\ci omul este nu
numai suflet, ci [i trup, este o fiin]\ legat\ de p\mânt [i de
întreaga fire v\zut\, în mijlocul c\reia tr\ie[te: trupul lui
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e zidit din p\mânt, adic\ din acelea[i elemente din care e
alc\tuit\ întreaga zidire, din aceasta î[i procur\ hrana [i
sursele de între]inere a fiin]ei sale trupe[ti, este înfr\]it cu
ea. Firea v\zut\ tr\ie[te, a[adar, în om, face parte din al-
c\tuirea fiin]ei sale [i trebuie deci sfin]it\ ca [i sufletul lui.
C\ci Mântuitorul nu este numai Mântuitor al sufletelor, ci
[i al trupurilor. Când mânc\m ceva sfin]it, noi în[ine ne
sfin]im [i, dimpotriv\, dac\ mânc\m ceva necurat, noi în[ine
ne întin\m. Sfin]irea naturii este deci o condi]ie a sfin]irii su-
fletului. Or, tocmai acesta este rostul sau scopul ierurgiilor.

Ierurgiile sunt tot atât de vechi ca [i Biserica. Astfel,
pe unele dintre ele le mo[tenim înc\ din Legea Veche, de pild\,
cur\]irea femeii l\uze la patruzeci de zile dup\ na[tere
(vezi Leviticul 12; Luca 2,22-24), pe altele le-a s\vâr[it
Mântuitorul Însu[i (t\m\duirea bolnavilor, izgonirea du-
hurilor necurate, binecuvântarea pruncilor, a pâinii [i a vinu-
lui [.a.), [i despre cele mai multe dintre ele ne vorbesc Sfin-
]ii P\rin]i [i scriitorii biserice[ti din primele veacuri cre[tine,
precum: Sfântul Iustin Martirul [i Filosoful2 [i Tertulian3,
în secolul al III-lea; Sfântul Vasile cel Mare4, în secolul al
IV-lea [.a. Rug\ciunile pentru binecuvântarea [i sfin]irea
apei (agheasma), a untdelemnului [i a fructelor, sfe[tanii
pentru ploaie [.a. le g\sim amintite chiar în cele mai vechi
rânduieli [i a[ez\minte biserice[ti, ca A[ez\mintele Sfin-
]ilor Apostoli, din veacurile III-IV5, precum [i în cele mai

2 Sfântul Iustin Martirul, Apologia I, cap. 61, 65, în „P\rin]i [i Scrii-
tori Biserice[ti”, vol. II, Editura Institutului Biblic, Bucure[ti, 1980,
p. 70.

3 Tertulian, De baptismo, cap. 7; De corona militis, cap. 3, 4 [.a.,

Migne, PL, II.
4 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, cap. 67, Migne, PG,

XXXII.
5 Cart. VII, cap. 27, 42, 43; Cart. VIII, cap. 29, 40, 41, 42 [.a. (în tra-

ducere rom=neasc\ de Pr. I. Mih\lcescu, Pr. M. P=slaru [i Ec. G. Ni]u,
cu titlul Scrierile P\rin]ilor Apostolici, vol. II, 1928, pp. 196, 211, 254,
261 [.u.).
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[i în chilii, a[ijderea [i în casele mirenilor [i toate ale lor.
Aceast\ ap\ pe care Duhul Sfânt, prin rug\ciunile preo]i-
lor, o sfin]e[te multe feluri de lucr\ri are, precum îns\[i
ectenia sfin]irii [i rug\ciunea m\rturisesc. C\, prin stropi-
rea ei, duhurile cele viclene din tot locul se gonesc [i se iart\
de p\catele cele mici de peste toate zilele, adic\ n\lucirile
diavole[ti, gândurile cele rele; iar mintea se cur\]e[te de lu-
crurile cele spurcate [i îndreptat\ spre rug\ciune se face;
aduce dar paza, înmul]irea câ[tigului [i îndestulare; bolile
gone[te [i d\ s\n\tate trupeasc\ [i sufleteasc\. {i, mai pe
scurt, s\ zicem: to]i cei ce o primesc cu credin]\ iau sfin]e-
nie [i binecuvântare. Pentru aceasta dar datori sunte]i [i voi,
preo]ilor, s\ v\ înv\]a]i enoria[ii vo[tri s\ o primeasc\ cu
credin]\, spre marele folos al lor.”7

Când se face „sfin]irea cea mare” a apei?

La Boboteaz\, atât în ajun, când se sfin]e[te apa cu care

preo]ii binecuvânteaz\ apoi casele cre[tinilor, cântând tro-

parul Botezului: „În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne...”,

cât [i în îns\[i ziua Bobotezei, dup\ Sfânta Liturghie, când

se sfin]e[te apa pe care o iau cre[tinii pe la casele lor pen-

tru tot anul.

De ce se spune „sfin]irea cea mare a apei”?

Pentru c\ apa de la Boboteaz\ are o putere deosebit\,

fiind sfin]it\ printr-o dubl\ chemare a Sfântului Duh în

cursul rug\ciunii de sfin]ire, sfin]ire ce are loc chiar `n ziua

în care Mântuitorul a sfin]it apele, botezându-Se în Iordan.

De aceea [i slujba Aghesmei mari este mai lung\ [i mai

fastuoas\ decât cea a Aghesmei mici, iar cânt\rile [i rug\-

ciunile ei pomenesc [i preasl\vesc îndeosebi Botezul Dom-

nului în Iordan.

7 Molitfelnicul, pov\]uirea dinaintea slujbei Aghesmei mici, edi]ia 1984,

p. 167.


