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ARTA ESTE RUG|CIUNE

Rug\ciunea ne `nal]\ spre Dumnezeu
ca f\pturi demne de dragostea Sa

izitatorii ora[ului Ia[i au [ansa de a contempla una dintre cele mai origi-
nale [i mai impresionante realiz\ri arhitectonice ale lumii. Este Biserica

„Sfin]ii Trei Ierarhi” construit\ `n 1635-1639 din voin]a domnitorului Vasile Lupu
(1634-1653). 

Unic\ prin abunden]a, originalitatea [i frumuse]ea decora]iei sculptate, prin
precizia liniilor [i a detaliilor florale organizate `ntr-un mare num\r de combina]ii,
Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” i-a impresionat profund pe to]i cei care au v\zut-o.
Memorialistul Paul de Alep, care a admirat-o `n 1653, scria c\ „uime[te mintea
celui ce o vede” 1. Evlia Celebi, un c\l\tor turc venit la Ia[i `n 1659, scria [i el c\ nu
este „chip s-o descrii”2. 

Realizat\ din blocuri de piatr\ legate `ntre ele cu plumb topit, `n plan triconc,
ca o sintez\ original\ a arhitecturii moldovene[ti [i muntene[ti, cu o turl\ pe naos,
cu alta pe pronaos, cu exonartex `nchis pe latura de vest, a[a cum au multe cti-
torii de pe timpul binecredinciosului domn {tefan cel Mare [i Sfânt [i al lui Petru
Rare[, cu un sistem de boltire tradi]ional, cu arcuri piezi[e [i cu nervuri `n torsad\,
Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” cumuleaz\ `n plus arta a numero[i creatori din
domeniile picturii, orfevr\riei, broderiei [i sculpturii `n lemn. Impresia de rea-
lizare artistic\ superlativ\ pe care o provoac\ [i o `ntre]ine a fost exprimat\ astfel
de c\l\torul str\in care a venit la Ia[i `n 1653: „Toat\ lumea este de acord ... c\
nic\ieri nu se afl\ vreo biseric\ `n stare s-o egaleze nici `n ornamenta]ie, nici prin
frumuse]e”3. 

Faptul c\ Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” este o crea]ie superioar\, capital\ [i
reprezentativ\ `n lungul [ir al operelor arhitectonice care au dat str\lucire [i ori-
ginalitate artei române[ti, c\ valoarea ei estetic\ a fost unanim recunoscut\ de-a
lungul secolelor, c\ a inspirat numeroase realiz\ri similare ulterioare (`ntre altele,

1 Monumente istorice biserice[ti din Mitropolia Moldovei [i Sucevei, Prefa]a de Iustin, Arhi-
episcop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Sucevei; introducere de Prof. Dr. Vasile Dr\gu],
Conf. Univ. Dr. Corina Nicolescu, Editura Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, Ia[i, 1974, Cap. Bise-
rica Sfin]ii Trei Ierarhi (redactat de N. Grigora[), p. 287.

2 Ibidem.
3 Ibidem.

V
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biserica Mân\stirii Cet\]uia, ctitorie din anii 1669-1672 a domnitorului Gheorghe
Duca)4, c\ ni se `nf\]i[eaz\ ca o expresie a spa]iului [i a timpului `n care a fost `n\l-
]at\, dar mai ales c\ trece dincolo de istorie spre transcendent [i etern, sugerându-ne
puterea, obiectivitatea [i universalitatea artei, `i confer\ atributele capodoperei. 

Fapt semnificativ `ns\, pentru domnitorul care a ctitorit-o, pentru me[terii care
au lucrat-o [i `nfrumuse]at-o cu atâta d\ruire [i superlativ\ art\, ca [i pentru cre-
dincio[ii veni]i s\ se `nchine, Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” este, mai presus de
orice, o rug\ciune adresat\ lui Dumnezeu. 

~n inscrip]ia pus\ pe biseric\ se spune: „Cu voia Tat\lui [i cu ajutorul Fiului
[i cu s\vâr[irea Sfântului Duh, iat\ eu robul st\pânului Domnului Dumnezeu [i
Mântuitorului nostru Iisus Hristos [i `nchin\tor al Treimei, Io Vasile Voievod, cu
mila lui Dumnezeu Domnul }\rii Moldovei, [i cu Doamna noastr\ Tudosca [i cu
d\rui]ii de Dumnezeu copii Ioan Voievod [i Maria [i Ruxandra am zidit aceast\
sfânt\ rug\, `n numele Sfin]ilor Trei Ierarhi Vasilie cel Mare, Grigore Teologul [i
Ioan Gur\ de Aur. {i s-a sfin]it cu mâna Arhiepiscopului Varlaam la 7147 mai 6”
(1639)5. 

Faptul c\ o capodoper\ ca Biserica „Sfin]ii Trei Ierarhi” a fost conceput\ [i rea-
lizat\ drept o „sfânt\ rug\” ne spune ceva profund [i esen]ial, ceva revelator despre
ipostazele artei `n Ortodoxie. 

Rug\ciunea este un act fiin]ial pentru fiecare credincios cre[tin ortodox, ca
de altfel pentru practican]ii oric\rei religii. 

Pu]ine acte religioase sunt atât de pure, de `n\l]\toare [i de umane ca rug\-
ciunea. Pu]ine exprim\ atât de bine condi]ia de lupt\tor a omului cu p\catul, cu
dificult\]ile care `l asalteaz\ [i cu tenta]iile violente sau perfide ale r\ut\]ii care str\-
bate lumea frumoas\ [i contradictorie `n care tr\im. Rug\ciunea sintetizeaz\, exprim\
[i poten]eaz\ drama existen]ei umane, sfâ[iat\ mereu de sl\biciune, temerit\]i [i spe-
ran]e. Rug\ciunea ne reaminte[te mereu cât de intens aspir\ sufletul nostru spre
Dumnezeu, Creatorul [i Proniatorul nostru, Care ne-a d\ruit paradoxul libert\]ii.
Rug\ciunea ne `nal]\ spre Dumnezeu ca f\pturi demne de dragostea Sa. 

Fapt semnificativ – rug\ciunea, ca act al rela]iei personale sau colective cu Divi-
nitatea, este tr\it\ `ntr-o infinit\ varietate de forme la toate neamurile, `n toate reli-
giile lumii, `n toate epocile, culturile [i civiliza]iile. Rug\ciunea ne spune ceva
profund, ceva esen]ial despre unitatea ontologic\ a oamenilor de pretutindeni. 

Faptul acesta este posibil pentru c\ rug\ciunea exprim\ mai intens, mai di-
rect, mai nuan]at decât multe alte acte religioase necesitatea profund\ de `n\l]are
a sufletului c\tre Dumnezeu, setea niciodat\ stins\ `n oameni de a se m\rturisi, de
a comunica direct cu Creatorul lor [i, totodat\, cu semenii lor de pretutindeni [i
dintotdeauna. 

4 Ibidem, pp. 325-331; vezi [i Vasile Dr\gu], Dic]ionar enciclopedic de art\ medieval\ româ-
neasc\, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1976, articolul Cet\]uia, pp. 90-91. 

5 Monumente istorice [i biserice[ti din Mitropolia Moldovei [i Sucevei, edi]ia citat\, p. 287. 



15PRELEGERI DE ESTETICA ORTODOXIEI

Rug\ciunea este unul dintre cele mai importante, mai sincere [i mai com-
plexe acte ale vie]ii religioase, `n general, [i ale celei cre[tine ortodoxe, `n special.
De aceea, ea are atâtea ipostaze, semnifica]ii, forme de adresare [i manifest\ri.
F\r\ rug\ciune, via]a cre[tinului [i a Bisericii nu se poate realiza. 

A[a a `n]eles sublimul act al rug\ciunii marele apologet Tertulian (cca 155 –
cca 222), primul scriitor cre[tin de limb\ latin\, veritabil magistru doctrinar al sacri-
ficiului spiritual adus `n duh [i adev\r. ~n tratatul s\u Despre rug\ciune, Tertulian
afirm\: 

„Noi suntem adev\ra]ii adoratori [i adev\ra]ii preo]i, care, rugându-ne `n
duh, sacrific\m `n duh rug\ciunea noastr\ c\tre Dumnezeu, ca jertf\ proprie [i
bine primit\, pe care de bun\ seam\ a cerut-o, pe care {i-a prev\zut-o. Aceast\
rug\ciune, d\ruit\ din toat\ inima, hr\nit\ din credin]a noastr\, `ngrijit\ prin adev\r,
`ntreag\ prin nevinov\]ie, curat\ prin castitate, agap\ `nfrumuse]at\ cu podoaba
faptelor bune, aceast\ rug\ciune suntem datori s-o `n\l]\m, `ntre psalmi [i imnuri,
la altarul lui Dumnezeu; ea va dobândi pentru noi toate de la Dumnezeu (...). 

Numai rug\ciunea este cea care `nduplec\ pe Dumnezeu. Hristos a voit ca ea
s\ nu s\vâr[easc\ nimic r\u, i-a dat toat\ puterea de a face bine. Astfel, nu [tie
nimic altceva decât s\ cheme `napoi de pe drumul mor]ii sufletele celor deceda]i,
s\ `nt\reasc\ pe cei slabi, s\ vindece pe cei bolnavi, s\-i izb\veasc\ pe cei apuca]i
de demoni, s\ deschid\ por]ile `nchisorilor, s\ dezlege lan]urile celor nevinova]i. Ea
spal\ p\catele, alung\ ispitele, potole[te persecu]iile, mângâie pe cei deprima]i,
laud\ pe cei inimo[i, conduce pe cei ce c\l\toresc, lini[te[te valurile, `i `nsp\i-
mânt\ pe tâlhari, hr\ne[te pe cei s\raci, `ndrum\ pe cei boga]i, ridic\ pe cei c\zu]i,
sprijin\ pe cei ce se poticnesc, `i sus]ine pe cei `n picioare. Rug\ciunea este for-
t\rea]a credin]ei, arma noastr\ de atac [i de ap\rare `mpotriva du[manului care ne
pânde[te pretutindeni. De aceea, s\ nu fim niciodat\ ne`narma]i. S\ nu uit\m paza
de zi [i straja de noapte. S\ p\zim sub armele rug\ciunii steagul ~mp\ratului nostru,
s\ a[tept\m, rugându-ne, trâmbi]a `ngerului (...). Ce se poate spune mai mult despre
foloasele rug\ciunii? S-a rugat chiar Domnul, C\ruia `n vecii vecilor `i sunt m\-
rirea [i puterea.” (XXVIII-XXIX)

Nu putem schi]a aici decât vag, imprecis, semnifica]iile inepuizabile ale rug\-
ciunii. Dou\ dintre aceste semnifica]ii sunt totu[i dominante. 

Pe de o parte, rug\ciunea este un gest de implorare [i de „comunicare spiri-
tual\ cu Dumnezeu, cu vorba sau cu gândul”6. Pe de alta, rug\ciunea este „leg\-
tura de unire `ntre fra]ii de aceea[i credin]\. Ea este pârghia principal\ a vie]ii
duhovnice[ti”7. De aceea, Mântuitorul `i `ndeamn\ pe cei ce cred `n El: Prive-
ghea]i [i v\ ruga]i, ca s\ nu intra]i `n ispit\  (Matei 26, 41; Luca 22, 40). 

6 Pr. Dr. Ioan Mircea, Dic]ionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1984, articolul rug\ciune – a se ruga, p. 417. 

7 Ibidem.
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Prin rug\ciune cre[tinul ~l ador\ pe Dumnezeu. Dup\ Sfintele Taine (Botezul,
Mirungerea, Euharistia, Poc\in]a, Cununia, Maslul [i Hirotonia)8, prin care Dum-
nezeu Se `mp\rt\[e[te oamenilor9, transmi]ând harul10, anticipând astfel ~mp\r\]ia
Sa eshatologic\, men]inând [i perfec]ionând via]a omului `n Hristos11, rug\ciunea
este modalitatea cea mai uzual\ [i cea mai sigur\ de a ob]ine darul [i ajutorul di-
vin. ~n rug\ciune, mintea, sufletul [i `ntreaga tr\ire a credinciosului se `nal]\ spre
Dumnezeu, cu Care intr\ `ntr-o leg\tur\ profund\ [i durabil\. Rug\ciunea e inspi-
rat\ de Duhul Sfânt [i exprim\ iubirea omului fa]\ de Creatorul s\u. Uimirea,
adora]ia, lauda, implorarea, m\rturisirea sincer\ a erorilor, necesitatea profund\
de a tr\i cu sufletul purificat de p\cate se exprim\, de asemenea, `n rug\ciune. ~n
rug\ciune, omul `[i recunoa[te starea sa de fiin]\ creat\ printr-un act special al lui
Dumnezeu, aflat\ `ntr-o mi[care de infinit\ transcendere spre Absolutul de care
depinde. ~n rug\ciune se manifest\ setea de perfec]ionare a omului, misterul ine-
fabil al fiin]ei noastre tr\it `n comuniune [i legat de Sfânta Treime. ~n rug\ciune,
existen]a religioas\ a fiec\ruia pulseaz\ firesc [i continuu, pentru c\ ea este prin-
cipala modalitate de tr\ire a evlaviei. Nu e cre[tin cel ce nu se roag\. Credin]a `n
Dumnezeu este puternic\ [i rodnic\ doar acolo unde rug\ciunea este vie. Pentru
c\ `n rug\ciune credinciosul `[i m\rturise[te cele mai tainice gânduri, temeri sau
aspira]ii. Rug\ciunea este un act liber. Ca dialog `ntre om [i Dumnezeu, ca rela]ie
a sufletului cu Creatorul s\u prin puterea credin]ei [i a dragostei, ca reculegere,
act de `ncredere, de recuno[tin]\, ca `n\l]are, ca modalitate de ob]inere a darurilor
spirituale, rug\ciunea contribuie la `naintarea spre `ndumnezeire. „~n textele rug\-
ciunilor, observ\ Profesorul Petru Dumitreas\, s-au exprimat cele mai adânci [i
intime sim]\minte ale sufletului evlavios. ~n rug\ciunile sfin]ilor tuturor timpu-
rilor afl\m credin]a lor nestr\mutat\ `n Dumnezeu [i expresia tr\irii lor religioase,
intime. Rug\ciunea este religiunea `n activitate, procesul religios `n fiin]a sa cea
mai nemijlocit\.”12 

8 Pr. Prof. Dumitru Radu, Sfintele Taine, `n Îndrum\ri misionare, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1986, pp. 506-512.

9 Idem, Sfintele Taine ale Bisericii dup\ Tradi]ia apostolic\, din punct de vedere ortodox, `n
„Biserica Ortodox\ Român\”, Bucure[ti, An. XCVIII, Nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), 1979,
pp. 1129-1140. 

10 Idem, Sfintele Taine `n via]a Bisericii, `n „Studii Teologice”, seria a II-a, Bucure[ti, An. XXXIII,
Nr. 3-4 (martie-aprilie), 1981, pp. 172-194; vezi [i Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Explicarea Sfin-
telor Taine de ini]iere (Botez, Mirungere, Euharistie) `n literatura cre[tin\, edi]ie `ngrijit\ de Prof.
Ecaterina Brani[te, Editura Arhiepiscopiei Bucure[tilor, Bucure[ti, 1990.

11 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. 3, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1978, pp. 7-33. 

12 Prof. Petru Dumitreas\, Rug\ciunea, fiin]a [i importan]a ei moral\, `n „Telegraful Român”,
Sibiu, An. 141, Nr. 7-10, 15 februarie 1993, p. 2; vezi [i E. Vasilescu, Rug\ciunea, centrul vie]ii
religioase, `n „Mitropolia Olteniei”, Craiova, An. VIII, Nr. 1-3 (ianuarie-martie), 1956, pp. 39-47. 
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interioare [i al cunoa[terii con[tiente, unde experiment\m [i sim]im lucrarea Du-
hului direct [i imediat.”23 

~n scrierile Noului Testament apar diferite modalit\]i [i forme de rug\ciune:
de laud\, de adorare, de recuno[tin]\, de c\in]\, imnuri, cânt\ri. Ele exprim\ o
mare varietate de atitudini, aflate `ns\, toate, sub semnul rela]iei personale a credin-
ciosului cu Dumnezeu Care `l ascult\ [i `l iube[te. ~n scrierile neotestamentare ni
se reveleaz\ existen]a Treimii de Persoane Divine des\vâr[ite, Care Se iubesc [i
ne iubesc. Treimea comunit\]ii personale supreme, inepuizabil\ prin cunoa[tere,
d\ sens existen]ei tuturor formelor de realitate, abunden]ei, armoniei [i frumu-
se]ii lor infinite [i, totodat\, rug\ciunii credinciosului. Dumnezeu, sursa [i puterea
binelui, este ]inta rug\ciunii. Existen]a Treimii de Persoane des\vâr[ite, a iubirii
totale, sus]ine rug\ciunea [i iubirea credinciosului. 

O `nsemn\tate deosebit\ are `n Noul Testament expresia rug\ciunile sfin]ilor
(Apoc. 5, 8; 8, 4), respectiv rug\ciunile tuturor sfin]ilor (Apoc. 8, 3). Sfin]ii sunt
casnicii lui Dumnezeu (Efes. 2, 19), binecuvânta]ii Lui (Matei 25, 34), care se
roag\ `mpreun\ pentru cei de pe p\mânt. De aceea, invocarea rug\ciunilor tuturor
sfin]ilor `ncheie Sfânta Liturghie, orice Tain\ sau ierurgie, precum [i slujbele
Vecerniei, Miezonopticii, Utreniei, Pavecerni]ei24. 

Atât de important\ este rug\ciunea sincer\, care `[i are sursa `n profunzimile
fiin]ei, `ncât ecourile ei se reverbereaz\ asupra `ntregii lumi. De aceea, „dac\ doar
câ]iva oameni devin rug\tori, dac\ intr\ `n starea de rug\ciune «pur\» [i `n mod
aparent complet nefolositoare, ei transform\ universul prin simplul fapt al pre-
zen]ei lor, prin `ns\[i existen]a lor”25.

Important este faptul c\ rug\ciunea `l transfigureaz\ pe credincios [i, odat\
cu el, pe semenii s\i. Fiecare rug\ciune e un nou moment pe calea spiritualiz\rii tu-
turor oamenilor [i a lumii `ntregi. Sub puterea rug\ciunii `ntunericul se mic[o-
reaz\, p\catul este mai pu]in violent, moartea mai pu]in trufa[\, voin]a omului
mai ferm\, bun\tatea, bucuria [i `mplinirea spiritual\ mai intens tr\ite. A[a a `n]eles
rug\ciunea, `ntre mul]i al]ii, Sfântul Dimitrie de Rostov (1651-1709), episcop rus,
scriitor [i predicator, care se adresa astfel Mântuitorului: 

Vino, Lumina mea, [i lumineaz\-mi `ntunericul, 
Vino, Via]a mea, [i `nviaz\-m\ din mor]i. 
Vino, Vindec\torul meu, [i vindec\-mi r\nile. 

23 Episcop Kallistos Ware, Puterea Numelui. Rug\ciunea lui Iisus `n spiritualitatea ortodox\,
cuvânt `nainte de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, traducere din limba englez\ de Gabriela
Moldoveanu, Asocia]ia Filantropic\ Medical\ Cre[tin\ Christiana, Bucure[ti, 1992, pp. 18-21; vezi
[i Pr. Gheorghe Tilea, Starea de spirit `n rug\ciune dup\ Sf. Ioan Gur\ de Aur, `n „Glasul Bise-
ricii”, Bucure[ti, An. XXXVII, Nr. 3-4 (martie-apr.), 1978, pp. 289-299.

24 Pr. Dr. Ioan Mircea, Dic]ionar al Noului Testament, edi]ia citat\, pp. 418-419. 
25 Olivier Clement, apud Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credin]e, Editura

Trinitas, Ia[i, 1993, p. 70.
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Vino, flac\r\ a iubirii cere[ti, [i arde spinii p\catelor mele, 
`nfl\c\rându-mi inima cu flac\ra iubirii Tale. 
Vino, St\pânul meu, [ezi pe tronul inimii mele 
[i st\pâne[te acolo, 
Fiindc\ doar Tu e[ti St\pânul [i Domnul meu.26 
Rug\ciunea interioar\ produce lini[te, pace, dar [i dispozi]ie contemplativ\

activ\, o nou\ `n]elegere a sinelui [i a lumii. „Aceast\ tihn\ sau lini[te l\untric\,
remarc\ tot P\rintele Episcop Kallistos Ware, este cunoscut\ `n grece[te sub de-
numirea de hesychia, [i cel ce caut\ rug\ciunea lini[tii este numit isihast. Hesychia
`nseamn\ concentrare `nso]it\ de lini[te interioar\. Nu trebuie s\ `n]elegem numai
`n sens negativ, ca lips\ a vorbirii sau activit\]ii externe, `nsemnând `n sens pozitiv,
reprezentând deschiderea inimii omene[ti c\tre dragostea de Dumnezeu. Nu este
necesar s\ mai spunem c\ pentru mul]i, dac\ nu chiar pentru to]i, hesychia nu este o
stare permanent\. Isihastul folose[te [i alte rug\ciuni la fel de bine ca pe cea a
lini[tii, `mp\rt\[indu-se `n comuniunea fra]ilor din cultul liturgic, citind Sfânta
Scriptur\, primind Sfintele Taine. Rug\ciunea apofatic\ coexist\ cu cea catafa-
tic\, [i una o `nt\re[te pe cealalt\. Calea afirma]iei nu este alternativ\ c\ii nega]iei,
ci complementar\.”27 

Cuvântul românesc sihastru `l desemneaz\ pe monahul `mbun\t\]it, care a reu-
[it s\ fac\ din hesychia un mod de via]\, s\ devin\ isihast. 

~n istoria monahismului românesc, numero[i siha[tri au dus tr\irea isihast\
pe cele mai `nalte culmi. Unii dintre monahii isiha[ti sunt venera]i ca sfin]i. A[a
este Daniil Sihastrul, duhovnicul domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt.

F\r\ dimensiunea sa isihast\, monahismul românesc, puternic de la `ncepu-
turile sale [i pân\ `n zilele noastre, nu poate fi `n]eles. 

Marea varietate de forme ale rug\ciunii, de situa]ii `n care e spus\, de motive
`n care `[i are sursa, de personalit\]i spirituale pe care le formeaz\ [i perfec]ioneaz\,
de expresii prin care e comunicat\, de opere artistice sau alte acte umane `n care
este `ncorporat\, are ca suport unic o con[tiin]\ activ\ luminat\ [i `nt\rit\ de evlavie.
„Prin aceasta, scrie Sfântul Grigorie de Nyssa `n Via]a lui Moise, socotesc c\ nu
strig\tul rostit cu putere urc\ la auzul lui Dumnezeu, ci rug\ciunea `n\l]at\ cu
con[tiin]a curat\.”28 

26 Apud Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credin]e, edi]ia citat\, p. 19. 
27 Ibidem, p. 131.
28 Sfântul Grigorie de Nyssa, Scrieri, Partea `ntâi, traducere de Pr. Prof. D. St\niloae [i Pr.

Ioan Buga, note de Pr. Prof. D. St\niloae, indice de Pr. Ioan Buga, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1982, p. 61. 
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Rug\ciunea interioar\ [i rug\ciunea exterioar\

xist\ o rug\ciune interioar\, tainic\, profund\, intens\, t\cut\. Despre
aceast\ rug\ciune tot Preasfin]itul Episcop Kallistos Ware afirm\: „T\-

cerea este realizarea cea mai anevoioas\ [i cea mai hot\râtoare `n arta rug\ciunii.
T\cerea nu este, pur [i simplu, negativ\ – o pauz\ `ntre cuvinte, `ncetare temporar\ a
vorbirii –, ci intens pozitiv\: trezvie, vigilen]\ [i, mai presus de toate, ascultare.
Isihastul, omul care a atins isihia, pacea [i lini[tea interioar\, este prin excelen]\
unul care ascult\. El ascult\ glasul rug\ciunii `n propria inim\ [i `n]elege c\ acest
glas nu este al lui, ci al Altcuiva, Care `i vorbe[te dinl\untrul s\u”29. 

Exist\ `ns\ [i o rug\ciune exterioar\, manifestat\ `n rostirea cu voce tare, `n
cântare, `n servirea aproapelui (diaconie), `n lucrarea mâinilor, `n faptele filan-
tropice, `n toate realiz\rile v\zute, care `[i au sursa `n dragostea jertfelnic\ fa]\ de
oameni [i fa]\ de Dumnezeu. Rug\ciunea poate fi practicat\ „dup\ rânduial\” sau
`n mod liber, pe nepreg\tite, atunci când credinciosul simte `ndemnul interior de a o
adresa. Ceea ce afirm\, `n acest sens, despre Rug\ciunea lui Iisus P\rintele Epis-
cop Kallistos Ware este valabil pentru oricare alt tip de rug\ciune. „Oricare
dintre noi, scrie el, o poate practica oriunde [i `ntotdeauna. Ea se potrive[te `nce-
p\torului, ca [i celui cu mai mult\ experien]\; se poate spune `n tov\r\[ia altor
persoane sau `n singur\tate, este la fel de adecvat\ `n pustiu sau `n ora[, `n lini[te
[i reculegere, ca [i `n zgomotul [i agita]ia cea mai mare. Nu este niciunde nela-
locul ei.”30 

Adev\rata rug\ciune exterioar\ nu este lung\, marcat\ de gesturi largi, excesiv
explicativ\, ci intens\. Exist\ `n serviciile divine din perioada Triodului, respec-
tiv a slujbelor [i rânduielilor religioase ortodoxe pe zile [i s\pt\mâni oficiate pe
toat\ durata Postului Mare, o rug\ciune mereu repetat\, ca un refren, compus\ de
Sfântul Efrem (cca 306-375), cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Siriene.
Efrem Sirul apare adeseori `n bisericile române[ti, `n galeria sfin]ilor din pro-
naos, [i anume a sfin]ilor melozi, `n care sunt zugr\vi]i `ns\ nu numai compo-
zitori, ci [i poe]i, pictori, teologi, arhitec]i celebri, `n general personalit\]i care au
pream\rit prin arta lor valorile Ortodoxiei. 

29 Episcop Kallistos Ware, Puterea Numelui. Rug\ciunea lui Iisus `n spiritualitatea ortodox\,
edi]ia citat\, p. 17; vezi [i Nicolae Dur\, Pravila rug\ciunii `n lumina tradi]iei liturgice [i ca-
nonice a Bisericii Ortodoxe, `n „Ortodoxia”, Bucure[ti, An. XXXV, Nr. 3 (iulie-aug.-sept.), 1983,
pp. 431-458. 

30 K. Ware, op. cit., p. 32; vezi [i Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Con]inutul cre[tin al rug\-
ciunii c\tre Iisus Hristos, `n „Ortodoxia”, Bucure[ti, An. XLIII, Nr. 2, (aprilie-iulie), 1991, pp. 3-4.

E
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Rug\ciunea de umilin]\ a Sfântului Efrem Sirul „con]ine `n rezumat aproape
tot ceea ce este necesar des\vâr[irii cre[tinului”31: eliberarea de patimile rele [i
cre[terea spiritual\ prin puritatea sufletului, prin r\bdare [i smerenie [i, mai pre-
sus de toate, prin iubire. Ea are un puternic suflu liric, realizat `ntr-o exprimare
concentrat\, de o riguroas\ ]inut\ teologico-dogmatic\ [i teologico-moral\. ~n
rug\ciune se spune: „Doamne [i St\pânul vie]ii mele, duhul trând\virii, al grijii
de multe, al iubirii de st\pânire [i al gr\irii `n de[ert nu mi-l da mie. Iar duhul cu-
r\]iei, al gândului smerit, al r\bd\rii [i al dragostei d\ruie[te-l mie, robul T\u.
A[a, Doamne ~mp\rate, d\ruie[te-mi mie, ca s\-mi v\d gre[elile mele [i s\ nu
osândesc pe fratele meu. C\ bine e[ti cuvântat `n vecii vecilor. Amin”32. 

Rug\ciunea Sfântului Efrem Sirul este un exemplu de rug\ciune exterioar\
de mare intensitate. 

Rug\ciunea exterioar\ este [i actul prin care un ctitor `nal]\ o biseric\ sau o
mân\stire, un spital, un orfelinat, un azil d\ruit celor `n suferin]\. Rug\ciune este
[i efortul pietrarului [i al zidarului care construiesc asemenea ctitorii, al picto-
rului care le zugr\ve[te; al celui care `i lucreaz\ obiectele, al caligrafului [i minia-
turistului care le scrie c\r]ile; al celor care le brodeaz\ ]es\turile sfinte (`n biseric\,
Sfântul Epitaf este o pies\ de cult dintre cele mai importante). Pietrele, zidurile,
aurul, argintul, culorile, volumele, desenele, structurile de rezisten]\, sculpturile,
propor]iile, sunetele, stilurile artistice pot exprima rug\ciunea. Pot fi rug\ciune.
Artistul lucreaz\ un obiect de cult, care poate fi o crea]ie, eventual o capodoper\
artistic\ de nepre]uit\ valoare. Alteori, artistul lucreaz\ un obiect care nu este
necesar cultului, dar este d\ruit fratelui s\u, omul, [i contribuie la spiritualizarea
acestuia. Artistul se roag\ cu mâinile. Credinciosul devotat fratelui s\u, omul, se
roag\ [i el cu mâinile, chiar dac\ nu este artist. Rug\ciunea este starea fireasc\ a
celui care ~l iube[te pe Dumnezeu. Ea exprim\ starea noastr\ ontologic\ de fii ai
Celui care ne-a creat. „Ea reprezint\, scrie teologul rus Paul Evdokimov (1901-
1970) `n Le Sacrement de l’amour. Le mystère conjugal à la lumière de la Tra-
dition orthodoxe (Paris, 1962), singura atitudine adev\rat\ a sufletului omenesc. Nu
e suficient s\ ai rug\ciunea: trebuie s\ devenim rug\ciune – rug\ciune `ncarnat\. Nu
este suficient s\ ai momente de rug\ciune; `ntreaga noastr\ via]\, fiecare fapt\ [i
fiecare gest, chiar [i un singur zâmbet, trebuie s\ devin\ un imn de adorare, o
jertf\, o rug\ciune. Trebuie s\ jertfim nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem.”33 

31 Mitropolit Nicolae Corneanu, Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri
cre[tine, Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1987, Cap. Rug\ciunea de umilin]\ a Sf. Efrem
Sirul, p. 218. 

32 Ibidem.
33 Apud Episcop Kallistos Ware, Puterea Numelui. Rug\ciunea lui Iisus `n spiritualitatea orto-

dox\, edi]ia citat\, pp. 48-49; alte date despre personalitatea teologului rus `n Paul Evdokimov,
Iubirea nebun\ a lui Dumnezeu, traducere, prefa]\ [i note de Teodor Bakonsky, Editura Anastasia,
Bucure[ti, 1993. 
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Acest mod de a `n]elege rug\ciunea le poate p\rea unora o problem\ reli-
gioas\, psihologic\ sau moral\, [i mai pu]in o problem\ estetic\. ~n Ortodoxie
problemele morale nu sunt `ns\ separate de cele estetice. Dumnezeu este Arhe-
tipul Binelui [i al Frumuse]ii. Omul moral, omul spiritual, omul `nsetat de Dum-
nezeu, omul care serve[te Adev\rul, Binele, Frumosul, Dreptatea [i ~n]elepciunea,
omul con[tient de sine [i de rostul s\u `n lume tr\ie[te aspira]ia spre Dumnezeu
`ntr-o infinit\ varietate de forme. Pe Dumnezeu ~l dorim `n rug\ciune, fie ca
Binef\c\tor, fie ca Adev\r, fie ca Frumuse]e, fie ca Dreptate, fie ca Via]\, fie ca
Drum de urmat, fie `n multe alte moduri. De aceea, `n rug\ciune, observ\ P\rin-
tele Episcop Kallistos Ware, „o persoan\ este cu mult mai mult decât mintalul
s\u con[tient; dincolo de creier [i facult\]ile ra]ionale sunt emo]iile [i afectele, sen-
sibilitatea estetic\, precum [i nivelurile instinctive ale personalit\]ii. Toate acestea
au un rol `n rug\ciune, c\ci persoana `n `ntregul ei este chemat\ s\ participe la
actul total al `nchin\rii. Ca o pic\tur\ de cerneal\ care cade pe o hârtie sugativ\,
actul rug\ciunii trebuie s\ se `ntind\ din centrul cerebral al con[tiin]ei [i al ra-
]iunii pân\ cuprinde fiecare parte a fiin]ei noastre”34.

Faptul c\ la realizarea unei capodopere arhitectonice precum Biserica „Sfin]ii
Trei Ierarhi” din Ia[i ctitorul [i me[terii care au `n\l]at-o particip\ cu toat\ fiin]a
lor este evident. O capodoper\ poate ie[i numai dintr-o astfel de participare. Fru-
muse]ea ei exprim\ sensibilitatea estetic\, idealul estetic, experien]a estetic\,
sublimarea estetic\, numeroase alte atitudini [i valori estetice `n cadrul unei tr\iri
care angajeaz\ `ns\ integral tr\irea ctitorului [i a arti[tilor `n cuprinsul rela]iei lor
personale cu Dumnezeu, Arhetipul Frumuse]ii. 

Sfântul Ioan de Kronstadt (1829-1908), un preot rus de enorie cercetat de cre-
dincio[i pentru harul s\u de `ndrum\tor spiritual, iar de teologi pentru substan]a
cuget\rii v\dite `n opera Sfaturile duhovnice[ti, a spus c\ „rug\ciunea este o stare
de permanent\ recuno[tin]\”.

La acestea, Tito Colliander (1904-1989), scriitor, teolog [i profesor ortodox,
una dintre cele mai reprezentative personalit\]i ale culturii finlandeze `n secolul
al XX-lea, adaug\ c\ adev\rata rug\ciune se realizeaz\ efectiv ca act. „Rug\ciunea,
afirm\ Tito Colliander, este f\ptuire.”35 

Fiecare oper\ creat\ `n cadrul Ortodoxiei ne arat\ c\ arta este rug\ciune
exterioar\ plin\ de recuno[tin]\ [i de elanul `nf\ptuirii. 

Arta `nseamn\ structuri expresive, un stil, o compozi]ie, incluzând credin]\,
afectivitate, experien]\ de via]\, inteligen]\, comunicând astfel tr\irea spiritual\ a
oamenilor, aspira]ia lor spre divinitate, rug\ciune. Structurile expresive ale artei
pot fi mai simple, ca `n cazul unei troi]e de lemn de pe marginea drumului –

34 Ibidem, p. 50; vezi [i Nicolae Dur\, M\rturii ale tradi]iei ortodoxe, biblice [i patristice
despre rug\ciune, `n „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, Ia[i, An. LX, Nr. 1-3 (ian.-febr.-martie),
1984, pp. 81-103.

35 Apud Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credin]e, edi]ia citat\, p. 40.
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oper\ de art\ etnografic\, tradi]ional\ –, sau mai complexe, ca `n cazul capodoperei
arhitectonice „Sfin]ii Trei Ierarhi” de la Ia[i. Aceste structuri depind de puterea
economic\ a oamenilor, de tehnica epocii [i a mediului social, de destina]ia noii
crea]ii, de formele artei `n care ea se `nscrie, de multe alte condi]ion\ri. ~n toate
`ns\, tr\irea religioas\ este legat\ de tr\irea estetic\. Rug\ciunea exterioar\ cu
mâinile este poesis, activitate din care ies forme capabile s\ confere lemnului, pie-
trelor, tencuielilor, culorilor, metalelor, ]es\turilor, pergamentelor virtu]i estetice.
~n Ortodoxie, tehnica, experien]a, expresivitatea, performan]a, afirmarea tr\irii
suflete[ti, cunoa[terea, stilul, mesajul implicate `ntr-o nou\ crea]ie sunt subsu-
mate misiunii spirituale a artei, necesit\]ii profunde a oamenilor de comunicare
cu Dumnezeu, altfel spus – rug\ciunii ca gest de implorare [i adorare `ndreptat
spre Arhetipul Binelui [i al Frumuse]ii. 

Sfin]ii P\rin]i [i Scriitori biserice[ti au subliniat `n diferite moduri, din perspec-
tive spirituale de o mare varietate, faptul c\ eforturile depuse de om `n cadrul
lucr\rilor sale, `n actul f\uririi de bunuri, sunt o form\ a rug\ciunii. Dac\ cel care
~l iube[te pe Dumnezeu tr\ie[te rug\ciunea ca pe o stare fireasc\, dac\ el `nsu[i
devine rug\ciune, lucrul mâinilor sale exprim\ starea lui ontologic\. 

Exegetul profund [i cuget\torul genial care a fost Origen (185 – cca 252/254),
cel ce `mbin\ erudi]ia teologic\ [i filosofic\ cu evlavia ascetic\, st\ruind asupra
libert\]ii omului creat printr-un act al iubirii lui Dumnezeu, a scris un tratat spe-
cial intitulat Despre rug\ciune36. Teologii, filologii, istoricii biserice[ti [i istoricii
literari consider\, pe bun\ dreptate, acest tratat „perla tuturor operelor marelui
teolog alexandrin” (J.A. Mohler), respectiv „cea mai bun\ lucrare exegetic\ a sa”37. 

~n aceast\ lucrare g\sim ideea c\ `ntreaga via]\ a omului `nsetat de Dumnezeu
este o rug\ciune, c\ toate faptele credinciosului sunt o modalitate de a comunica
intens cu Creatorul s\u. „~ntrucât s\vâr[irea binelui, scrie Origen `n capitolul XII,
semnificativ intitulat Rug\ciunea ne`ncetat\ este principala arm\ de lupt\ `mpo-
triva celui r\u, [i `mplinirea poruncilor fac parte din rug\ciune, trebuie s\ `n]ele-
gem c\ nu se poate s\ nu `mpreun\m rug\ciunea cu fapta bun\ [i fapta bun\ cu
rug\ciunea. Numai a[a putem socoti `mplinit\ porunca «ruga]i-v\ ne`ncetat»,
considerând `ntreaga via]\ a cre[tinului o ne`ntrerupt\ [i mare rug\ciune, din care
ceea ce numim noi `n mod obi[nuit «rug\ciune» nu-i decât o p\rticic\.”38 

Sfântul Ioan Cassian (360 – cca 435), a c\rui vast\ oper\ teologic\ se `mbin\
`n mod str\lucit cu lucrarea de organizare a monahismului european occidental,

36 Origen, Scrieri alese, partea a doua, Exegeze la Noul Testament. Despre rug\ciune. Filo-
calia, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Nicolae Neaga [i Zorica La]cu, studiu introductiv
[i note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucure[ti, 1982, pp. 195-292. 

37 Ibidem, p. 198.
38 Ibidem, p. 224.
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ARTA ESTE DOXOLOGIE

Structura doxologic\ a dogmei ortodoxe

\rirea (gloria sau slava) este unul din atributele lui Dumnezeu. Orice
atribut eviden]iaz\ caracterul special al fiin]ei, modul s\u de a fi. Cu aju-

torul atributului putem enun]a ceva despre existen]\. 
Ca `nsu[ire proprie a lui Dumnezeu, m\re]ia ne cople[e[te, ne atrage, ne fas-

cineaz\, ne `nal]\ suflete[te. Str\lucirea ac]iunilor prin care El se manifest\ `n anu-
mite situa]ii este `mp\rt\[it\ credincio[ilor. Pentru a tr\i m\rirea lui Dumnezeu, oa-
menii conlucreaz\ cu harul Duhului Sfânt, cu energiile divine necreate. 

M\rirea lui Dumnezeu nu are nimic comun cu trec\toarea glorie omeneasc\.
Ea este mai presus de oameni, de `n]elegerea lor, de timp [i de lume. Ea se poate
revela `ns\ oamenilor `n variate moduri. 

~nomenirea lui Dumnezeu `n Persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos
este o manifestare a m\re]iei Sale. 

~n Noul Testament, Cuvântul (Logosul) este Persoana a doua a Sfintei Treimi.
~n Sfânta Evanghelie dup\ Ioan se arat\ c\ Dumnezeu-Cuvântul S-a f\cut Trup.
Cuvântul ipostatic este Persoana Logosului Divin. M\rirea lui Dumnezeu S-a
ar\tat `n Persoana divino-uman\ a Mântuitorului Iisus Hristos. Cuvântul ipostatic
se descoper\ oamenilor ca persoan\. El Se manifest\ `n istorie [i Se comunic\ oa-
menilor `n succesiunea de evenimente ale Revela]iei: ~ntru-nceput era Cuvântul
[i Cuvântul era la Dumnezeu [i Cuvântul Dumnezeu era (Ioan 1, 1). {i Cuvântul
trup S-a f\cut [i S-a s\l\[luit `ntru noi; [i noi v\zutu-I-am Slava ca pe slava
Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r (Ioan 1, 14). 

Sfântul Apostol Pavel afirm\ m\rirea lui Dumnezeu Tat\l [i a Fiului S\u `n
Epistola c\tre Evrei. Apostolul neamurilor subliniaz\, de asemenea, c\ slava
Sfintei Treimi se `mp\rt\[e[te credincio[ilor: ~n zilele acestea de pe urm\ ne-a
gr\it nou\ prin Fiul, pe Care L-a pus Mo[tenitor a toate, prin Care [i veacurile
le-a f\cut. Fiind El str\lucirea slavei Sale [i chipul fiin]ei Sale, [i pe toate
]inându-le cu cuvântul puterii Lui, dup\ ce prin El ~nsu[i a s\vâr[it cur\]irea
p\catelor noastre a [ezut de-a dreapta Slavei `ntru cele prea`nalte (Evrei 1, 2-3).

Creatorul nostru este Dumnezeul slavei (Fapte 7, 2). Mântuitorul Iisus Hris-
tos este Domnul slavei (1 Cor. 2, 8). 

Credincio[ii cre[tini au parte de lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Cel
care este chipul lui Dumnezeu (2 Cor. 4, 4). 

M
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Cuvântul de laud\ al Sfintei Fecioare Maria a servit ca model lui Antinogen
(mort `n 196 d.Hr.), autor al doxologiei „M\rire `ntru cei de sus, lui Dumnezeu”,
care se cânt\ sau se cite[te `n Biserica Ortodox\ la finele Utreniei7. 

Exist\ o doxologie mare (cf. gr. doxologhia mega), ce se cânt\ la serviciile
divine din duminici sau s\rb\tori. Exist\ de asemenea o doxologie mic\ (cf. gr.
doxologhia micra), ce se cânt\ `n restul zilelor8.

~n Biserica Apusean\, doxologia este numit\ magnificat. Numele reproduce
primul cuvânt al versetului `n limba latin\ din Luca (1, 46) `n care se spune:
Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat este cântarea cea mai important\, respectiv punctul culminant al
misei [i al slujbei Vecerniei9. Ea are un caracter imnic, solemn, maiestuos.
Tocmai de aceea, unii compozitori occidentali au scris, inspira]i de melodica
accentuat\ [i de tonalitatea solemn\ a acestei cânt\ri, un mare num\r de crea]ii
intitulate Magnificat. Printre ei se num\r\: John Dunstable (cca 1390-1453),
Guillaume Dufay (1397(?)-1474), Gilles Binchois (cca 1400-1460), Orlando di
Lasso (cca 1532-1594), Giovanni Pierluigi Palestrina (cca 1525-1594), Girolamo
Frescobaldi (1583-1643) [i mul]i al]ii. Cele mai cunoscute Magnificat sunt
compuse de Johann Sebastian Bach (1685-1750) [i Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)10. 

Biserica Ortodox\ insist\ asupra structurii doxologice a `ntregii dogme11. 
~nv\]\tura de credin]\, exprimat\ `n mod sinodal, `n care Biserica, poporul

lui Dumnezeu (1 Pt. 2, 10) [i trupul lui Hristos (1 Cor. 12, 13, 27), recunoa[te
caracterul integral, tradi]ia deplin\ [i dezvoltarea `nv\]\turii apostolice, transmise
fie `n scris, fie prin predic\, are structur\, sens [i semnifica]ie doxologic\12. Bi-
serica p\streaz\ [i comunic\ dogma. Teologia ortodox\ este [i ea cultic\, doxo-
logic\. Biserica glorific\ m\re]ia, frumuse]ea [i transcenden]a lui Dumnezeu. De
aceea, „Biserica este templul Slavei divine”13. Teologia doxologic\ este laud\,
pream\rire, via]\, d\ruire `ntru slava lui Dumnezeu. ~n Biseric\ toate rug\ciunile,
obiectele liturgice, persoanele liturgice, timpurile liturgice, locurile liturgice, ve[-
mintele liturgice, l\ca[urile de cult, toate cânt\rile, gesturile, riturile, gândurile
preotului [i ale credincio[ilor aduna]i la cultul divin public constituie laolalt\ o
unic\ [i m\rea]\ doxologie euharistic\. 

7 Sebastian Barbu Bucur, Doxologie, `n Dic]ionar de termeni muzicali, coordonator [tiin]ific
Prof. Univ. Zeno Vancea, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1984, p. 149.

8 Ibidem.
9 Ianca Staicovici, Magnificat, `n Dic]ionar de termeni muzicali, edi]ia citat\, p. 275.
10 Horst Seeger, Musiklexikon in zwei Bänden, Zweiter Band, L-Z, VEB Deutscher Verlag für

Musik, Leipzig, 1966, articolul Magnificat, p. 61.
11 Ion Bria, Dic]ionar de teologie ortodox\, edi]ia citat\, articolul Doxologie, p. 133.  
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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~n leg\tur\ cu caracterul doxologic al rug\ciunii comune a credincio[ilor,
Nicolae Cabasila scria, `n Tâlcuirea dumnezeie[tii liturghii: „Pream\rirea lui
Dumnezeu s\ fie ]elul nostru de totdeauna. Agricultorii au ca scop al muncii lor
produsul roadelor câmpului, pentru care se trudesc bucuro[i; negu]\torii urm\-
resc câ[tigul; al]ii altele [i a[a mai departe. Noi `ns\, `n toate câte facem, slava lui
Dumnezeu s\ o c\ut\m. C\ci noi (...) dator\m St\pânului nostru aceast\ slujire,
ca unii care pentru ea am fost zidi]i de Dânsul dintru `nceput [i tot pentru ea am
fost r\scump\ra]i din nou. De aceea vedem cum Biserica se `ngrije[te necontenit
de slava lui Dumnezeu, propov\duind-o `n toat\ lumea, cântând-o `n toate sluj-
bele sfinte, socotind-o totul [i toate f\cându-le pentru ea; rug\ciunile [i cererile,
Sfintele slujbe, `ndemnurile [i orice lucrare sfânt\14. 

~n ~ntâia epistol\ c\tre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel se stabile[te o
rela]ie dintre Sfânta Tain\ a Euharistiei, respectiv a particip\rii sacramentale a cre-
dincio[ilor la umanitatea `ndumnezeit\ a lui Hristos, [i doxologie. Sfântul Apos-
tol Pavel afirm\: A[a c\: ori de mânca]i, ori de be]i, ori altceva de face]i, toate
spre slava (gr. doxa = m\rire, laud\, cinstire, glorie, slav\) lui Dumnezeu s\ le
face]i (1 Cor. 10, 31). 

Sfânta Tain\ a Euharistiei actualizeaz\ [i continu\ jertfa unic\ a Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos. Ea este cea mai mare Tain\ a Bisericii15. ~n pâinea [i
vinul euharistic prezen]a real\ a lui Hristos se produce prin rug\ciunea Bisericii.
Exist\ o rela]ie indestructibil\ `ntre Sfânta Tain\ a Euharistiei [i `ntâlnirea unei co-
munit\]i liturgice, a Bisericii locale `n care se manifest\ Biserica cea una. Epi-
cleza (chemarea Sfântului Duh) [i prefacerea darurilor `n Trupul [i Sângele lui
Hristos `n stare de jertf\ reprezint\ punctul culminant al canonului euharistic16. ~n
anafora, partea central\ a liturghiilor ortodoxe, `n care se rostesc rug\ciuni de mul-
]umire, de consacrare [i de invocare, `nso]ite de gesturi [i ac]iuni simbolice, `n
timpul c\rora Cinstitele daruri se prefac `n Sfintele Taine, preotul [i comunitatea
bisericeasc\ prezent\ ~l pream\resc pe Dumnezeu17. 

14 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeie[tii liturghii [i Despre via]a `n Hristos, traducere,
studiu introductiv [i note de Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te [i Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Editura
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, 1992, Cap. XXIII, Despre rug\ciunile de dup\ Evanghelie, pp. 63-64.

15 Pr. Prof. D. Radu, Sfintele Taine `n via]a Bisericii, `n „Studii teologice”, seria a II-a,
Bucure[ti An. XXXIII, Nr. 3-4 (martie-aprilie), 1981; vezi [i Idem, Taina Sfintei Împ\rt\[anii, `n
Îndrum\ri misionare, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1986, pp. 527-547; vezi de asemenea Idem, Sfintele Taine ale Bisericii dup\ Tradi]ia
Apostolic\ din punct de vedere ortodox, `n „Biserica Ortodox\ Român\”, Bucure[ti, An. XCVIII,
Nr. 11-12 (noiembrie-decembrie), 1980. 

16 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune `n liturghia ortodox\, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, Cap. III, Liturghia credincio[ilor sau a jertfei [i a Sfintei Îm-
p\rt\[anii, pp. 284-301.

17 Ibidem, pp. 279-283.
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ARTA ESTE BUCURIE

~nvierea Domnului — surs\ a bucuriei cre[tine

na din c\r]ile importante ale cultului ortodox este Catavasierul (Octoihul
mic). Catavasia este irmosul care cuprinde primele strofe sau stihiri ale

fiec\rei ode din anumite canoane. Fiecare praznic `[i are catavasiile lui formate
din irmoasele odelor din canonul s\rb\torii respective. 

Catavasierul (sau Irmologhionul) cuprinde `n nota]ie muzical\ nu numai cata-
vasiile, ci [i sveltinele ~nvierii, voscresnele [i doxologiile pentru zilele de lucru
sau sfin]i cu polieleu, respectiv c=nt\rile [i rug\ciunile Vecerniei, Utreniei, Litur-
ghiei sau altor servicii divine. 

Datorit\ importan]ei sale, Catavasierul a fost intens copiat, tip\rit, utilizat [i
difuzat `n trecutul Bisericii noastre, ca [i `n trecutul Bisericilor Ortodoxe surori. 

La 1781, pe timpul arhip\storirii lui Grigorie al II-lea (1760-1787), Mitro-
polia din Bucure[ti a tip\rit o nou\ edi]ie a Catavasierului. ~n comentariul ce
`nso]e[te c=nt\rile se spune c\ noul volum a fost preg\tit pentru „cei ce vor voi s\
se bucure `n versuire a celor veselitoare c=nt\ri”1. 

Ideea c\ arta muzical\ bisericeasc\ provoac\ [i `ntre]ine un sentiment de bu-
curie, de mul]umire intens\, de `n\l]are sufleteasc\ este des `nt=lnit\ `n comentariile
altor edi]ii ale Catavasierelor, Irmologhioanelor sau Doxastarioanelor rom=ne[ti.
Bucuria, ca stare sufleteasc\ intens pozitiv\, ca `nc\rc\tur\ afectiv\ binef\c\toare, e
un fapt de la sine `n]eles pentru to]i cei care realizeaz\ muzica, precum [i pentru
aceia care `nal]\ c=nt\rile, iar pe un plan mai larg, pentru to]i cei ce creeaz\ arta
Ortodoxiei sau vin `n contact cu ea. Bucuria este net superioar\ satisfac]iei, respec-
tiv mul]umirii. Bucuria are un `nalt sens spiritual. 

~n stihira peasnei I din Canonul Pa[tilor se spune: „Cerurile dup\ cuviin]\ s\
se veseleasc\ [i p\m=ntul s\ se bucure [i s\ pr\znuiasc\ toat\ lumea cea v\zut\ [i
cea nev\zut\; c\ a `nviat Hristos, veselia cea ve[nic\”. 

M=ntuitorul Iisus Hristos a `nviat a treia zi, dup\ Scripturi. A `nviat „cu
moartea pre moarte c\lc=nd”. 

A cobor=t la iad, zdrobindu-i `ncuietorile [i por]ile „cele ve[nice”, a deschis
Raiul prin moartea [i `nvierea Sa. Hristos este Cel viu (...), Care are cheile mor]ii

1 Constantin Laz\r Cosma, Hronicul muzicii rom=ne[ti, 1784-1823, vol. II, Editura Muzical\
a Uniunii Compozitorilor, Bucure[ti, 1974, Cap. Valen]e estetice ale muzicii psaltice, p. 67; despre
importan]a [i metoda vastei sinteze a lui Octavian Laz\r Cosma, vezi de asemenea: Mihail Diaco-
nescu, Hronicul muzicii rom=ne[ti, `n „Luceaf\rul”, serie nou\, Bucure[ti, Nr. 9(57), 27 februarie
1991, p. 11. 

U
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[i pe ale iadului (Apoc. 1, 18). Ziua ~nvierii Sale a fost numit\ de atunci „Ziua Dom-
nului”. Victoria M=ntuitorului asupra mor]ii a fost real\, total\ [i definitiv\. Moartea
nu L-a putut ]ine pe Iisus `n puterea ei. Moartea n-a reu[it s\-L domine. 

M=ntuitorul a cobor=t la iad chiar `n clipa `n care, dup\ cum ne `nva]\ Sf=ntul
Apostol Petru, a fost omor=t `n trup, dar viu f\cut `n duh (1 Petru 3, 18). Victoria
real\, total\ [i definitiv\ asupra mor]ii a coincis cu primirea mor]ii pe cruce [i cu
~nvierea Sa, care a marcat astfel pentru totdeauna istoria lumii, `ntreaga evolu]ie
[i ordine cosmic\. Moartea a fost premisa ~nvierii. Trupul S\u a mai r\mas `ns\ `n
morm=nt trei zile, dup\ iconomia dumnezeiasc\, pentru ca moartea s\ nu le par\
oamenilor iluzorie. Tocmai `n acest r\stimp M=ntuitorul a zdrobit por]ile iadului,
eliber=ndu-i pe oameni. To]i cei care L-au auzit [i au crezut `n El, to]i aceia care,
de-a lungul secolelor, I-au urmat `nv\]\tura au fost m=ntui]i. ~nainte de a cobor`
la iad, omul pe care Iisus l-a m=ntuit a fost t=lharul Dismas de pe crucea din dreapta
Sa. Exclama]ia t=lharului: Pomene[te-m\, Doamne, c=nd vei veni `ntru `mp\r\]ia
Ta (Luca 23, 42), este o m\rturie cople[itoare despre transformarea unui criminal
`ntr-un m\rturisitor, despre infinita putere a c\in]ei [i despre credin]a sa, care, acolo,
pe cruce, a fost mai puternic\ chiar dec=t a Apostolilor, ca [i despre puterea omului
de a se salva `n [i prin Hristos. 

Iisus a r\spuns t=lharului poc\it: Ast\zi vei fi cu Mine `n Rai! (Luca 23, 43).
Iisus a `nvins prin patimile, moartea [i `nvierea Sa str\lucitoare for]a iadului, pe care
a `nlocuit-o cu ordinea maiestuoas\ [i str\lucitoare a bucuriei. ~ntr-un cunoscut
text liturgic, Biserica Ortodox\ m\rturise[te: „~n morm=nt cu trupul [i `n iad cu
sufletul, ca un Dumnezeu, `n Rai cu t=lharul [i pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tat\l
[i cu Duhul Sf=nt, toate umpl=ndu-le, Cela ce e[ti de necuprins”. 

~ntr-o alt\ c=ntare, la Vecernia din S=mb\ta Mare, se afirm\: „Ast\zi iadul strig\,
spun=nd: Mai bine mi-ar fi fost de n-a[ fi primit pe Cel ce S-a n\scut din Maria; c\
viind asupra mea mi-a surpat puterea; por]ile cele de aram\ le-a sf\r=mat. Sufle-
tele pe care le ]ineam `ntru mine mai dinainte, Dumnezeu fiind, le-a ~nviat”. ~ntr-o
alt\ c=ntare se spune: „Ast\zi iadul strig\ suspin=nd: Zdrobitu-s-a st\p=nirea mea,
P\storul S-a r\stignit [i pe Adam l-a `nviat”. 

Bucuria cuprinde Biserica de pe p\m=nt
nedesp\r]it\ de Biserica din cer
sau comuniunea tuturor sfin]ilor

tr\lucirea victorioas\ a ~nvierii lui Hristos se revars\ asupra `ntregii lumi,
care intr\ astfel `ntr-o nou\ etap\ a evolu]iei sale. Iisus a `nvins moartea a

ceea ce era uman `n El, `nving=nd astfel moartea noastr\, a tuturor oamenilor.
Iisus Cel `nviat era transfigurat, transparent, `mbr\cat `n nestric\ciune [i nemu-
rire. El avea un trup ceresc, transparent, plin de Duhul Sf=nt. 

„Sfin]enia, scrie `n acest sens P\rintele Profesor Dumitru St\niloae, ca transpa-
ren]\ pnevmatic\ sau ca bun\ mireasm\, deci ca predare a lui Hristos ca om `n

S



176 MIHAIL DIACONESCU

fa]a Tat\lui, ne face p\rta[i [i pe noi la ea, deci [i la dragostea Tat\lui fa]\ de noi,
realiz=nd comuniunea noastr\ cu El (...). 

Pe m\sur\ ce devenim [i noi transparen]i lui Hristos, El nu mai este o reali-
tate obiectiv\ pentru noi, nici una subiectiv\, ci El [i noi ne afl\m `ntr-o unitate
real\, dincolo de obiectivitate [i subiectivitate. El e `n noi [i noi `n El, f\r\ s\ ne
confund\m. ~n rela]ia cu Hristos am dep\[it subiectivitatea, ne afl\m `n Hristos ca `n
realitatea cea mai obiectiv\, dar [i cea mai subiectiv\. Aceast\ transparen]\ trupeasc\
`nseamn\ [i o transparen]\ sufleteasc\ [i din am=ndou\ se realizeaz\ transparen]a lui
Hristos ca persoan\, care `nseamn\ o mare sensibilitate [i iubire a Lui. Aceasta
ne face [i pe noi sensibili fa]\ de El [i delica]i `ntre noi. 

Prin ~nviere, prin faptul c\ trupul Lui transparent, iradiant de iubire, ne pe-
netreaz\, ~nsu[i El ne-a devenit propriu `mpreun\ cu sufletul [i cu dumnezeirea
din El. Iar noi, `nduhovnicindu-ne, am devenit proprii lui Hristos, `ntruc=t ne-am
deschis Lui prin credin]\.”2 

~ntr-una din cele mai erudite, mai profunde [i mai ziditoare lucr\ri pe care ni
le-a l\sat, respectiv `n Sf=nta Treime sau La `nceput a fost iubirea, P\rintele Pro-
fesor Dumitru St\niloae arat\ de asemenea c\ sensul bucuriei cre[tine a fost creat
de Hristos. „~n Hristos, subliniaz\ el, ni se arat\ c\ Dumnezeu a `nvins moartea nu
`n mod arbitrar, folosindu-se de atotputernicia simpl\, ci de iubirea ce se une[te
cu umanul, f\c=ndu-l iubitor de Dumnezeu p=n\ la dob=ndirea, prin aceasta, a
iubirii, capabil\ de deplina primire a puterii Lui, ca s\ `nving\ prin ea moartea. Iu-
birea `nvinge moartea `n creatur\, pentru c\ e unit\ cu puterea dumnezeiasc\. Dac\
atotputernicia divin\ a creat lumea din iubire, tot prin iubire atotputernicia Lui
readuce la via]\ trupul creat la `nceput din ]\r=na neorganizat\. Fiul lui Dumnezeu
vrea s\ realizeze un dialog cu o fiin]\ creat\ `n trup, sau s\ vorbeasc\ cu aceast\ fiin]\
existent\ `n Trup. ~n Hristos ia El ~nsu[i trup, ar\t=nd c\, chiar ca Dumnezeu poate
vorbi cu omul readus la via]\ nemuritoare.”3 

La acestea putem ad\uga cele spuse de P\rintele Alexandre Schmemann: „Chiar
de la `nceputurile sale cre[tinismul a fost proclamarea bucuriei, a singurei bucurii
posibile de pe p\m=nt (...). F\r\ proclamarea acestei bucurii cre[tinismul este de ne-
`n]eles. Numai prin bucurie Biserica a biruit lumea, iar dac\ [i-ar pierde bucuria ar
pierde [i lumea, `ncet=nd s\ mai fie o m\rturie a bucuriei. Din toate acuza]iile ce
s-au adus cre[tinilor, cea mai groaznic\ a fost f\cut\ de Nietzsche, c=nd a spus
despre cre[tini c\ nu au bucurie (...). Evangheliile `ncep cu: Iat\, v\ binevestesc vou\
bucurie mare, [i se sf=r[esc cu: {i ei `nchin=ndu-I-se, s-au `ntors `n Ierusalim cu

2 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia dogmatic\ ortodox\, vol. 2, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1978, pp. 177-178.

3 Idem, Sf=nta Treime sau La început a fost iubirea, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1993, p. 52.
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a Sf=ntului Ierarh Ilie Iorest semnific\ astfel unitatea `n credin]a ortodox\ a rom=-
nilor de pretutindeni. 

Icosul al III-lea din acatist aminte[te de vie]uirea Sf=ntului Ilie Iorest `n Mol-
dova, asociind-o cu acela[i sentiment cople[itor al bucuriei. 

„Evlaviosul voievod al Moldovei Vasile Lupu, minun=ndu-se de cur\]ia [i vred-
nicia vie]ii tale, te-a numit pe tine, Ierarhe Ioreste, «`ntru toate credincios [i prea
cinstit P\rinte». Pentru aceea [i noi, nevrednicii, cu evlavie te l\ud\m, zic=nd: 

Bucur\-te, cela ce e[ti a Transilvaniei podoab\ aleas\; 
Bucur\-te, c\ [i Moldovei i-ai fost odrasl\ frumoas\; 
Bucur\-te, cela ce e[ti monahilor podoab\ preaminunat\; 
Bucur\-te, c\ lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat; 
Bucur\-te, cela ce pe Hristos cu cuv=ntul [i cu fapta ai binevestit; 
Bucur\-te, c\ `n rug\ciuni [i postire toat\ via]a o ai tr\it; 
Bucur\-te, cela ce cu vie]uirea ta pe mul]i ai c\l\uzit; 
Bucur\-te, cela ce ai fost tuturor un bun [i ales p\rinte; 
Bucur\-te, al ierarhilor celor sfin]i `nt=ist\t\tor `n cinste; 
Bucur\-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!” 
Venerarea Sf=ntului Ierarh Sava Brancovici M\rturisitorul cap\t\ `n acela[i

acatist accente solemne, s\rb\tore[ti [i, totodat\, expresii lirice puternice, dominate
de cople[itorul sentiment al bucuriei. ~n conformitate cu vechi tradi]ii, riguros p\s-
trate `n Transilvania, Sf=ntul Ierarh Sava Brancovici a fost hirotonit `ntru arhiereu
tot la T=rgovi[te, `n 1656, de  Mitropolitul {tefan al }\rii Rom=ne[ti (1648-1653;
1655-1688), la marea s\rb\toare a ~n\l]\rii Sfintei Cruci, `nconjurat fiind de un
sobor de al]i arhierei. ~ntors la B\lgrad (Alba-Iulia), Sf=ntul Ierarh Sava a fost pri-
mit s\rb\tore[te de preo]ii [i credincio[ii rom=ni. Deocamdat\, prigonitorii care `l
p=ndeau nu `ndr\zneau s\-l loveasc\. Abia mai t=rziu du[manii s\i [i ai poporului
rom=n l-au lovit [i martirizat, plini de ur\. Acatistul aminte[te, sub semnul acele-
ia[i bucurii profunde, at=t de s\rb\toarea `ntroniz\rii Sf=ntului Ierarh Sava la Alba
Iulia, c=t [i de prigoanele s=ngeroase dezl\n]uite mai t=rziu `mpotriva sa. ~n Orto-
doxie, at=t momentele s\rb\tore[ti ale unei vie]i sfinte, c=t [i perioadele ei tragice,
cutremur\toare, se unesc `ntr-o singur\ [i l\udat\ tr\ire, d\t\toare de for]\ spiri-
tual\ pentru to]i credincio[ii care o cunosc [i o venereaz\. 

Icosul al VI-lea din acela[i acatist ne reaminte[te de faptul c\ `ntreaga via]\ a
sfin]ilor este o continu\ transfigurare, o continu\ jertf\ interioar\, prin partici-
parea plin\ de r=vn\ [i de bucurie, de d\ruire total\ la Trupul `ndumnezeit al lui
Hristos, sursa sfin]eniei. Toat\ via]a sfin]ilor este o negr\it\ bucurie `n Hristos. 

„Fiind hirotonit arhiereu dup\ r=nduiala sfintelor canoane [i `ntorc=ndu-te cu
mult\ bucurie de la T=rgovi[te la mitropolia din B\lgrad, p\storii [i credincio[ii
te-au primit cu litie [i cu c=nt\ri, m\rind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru
aceasta [i noi, cinstindu-te, zicem ]ie: 

Bucur\-te, cela ce plin de r=vn\ [i n\dejde la ai t\i te-ai `ntors; 
Bucur\-te, Ierarhe, fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos; 



181PRELEGERI DE ESTETICA ORTODOXIEI

Bucur\-te, cela ce de norod [i de p\stori cu dor ai fost a[teptat; 
Bucur\-te, c\ pe to]i, la `napoiere, ca arhiereu i-ai binecuv=ntat; 
Bucur\-te, cela ce de preo]i [i de turm\ ai fost mult cinstit; 
Bucur\-te, c\ celor care unelteau `mpotriva dreptei credin]e cu hot\r=re te-ai

`mpotrivit; 
Bucur\-te, c\ Dumnezeu, Cel peste toate, ]i-a dat `nt\rire; 
Bucur\-te, c\ tuturor le-ai fost statornic\ ocrotire; 
Bucur\-te, cela ce multe soboare de preo]i ai adunat; 
Bucur\-te, c\ pe to]i la ap\rarea dreptei credin]e i-ai `ndemnat; 
Bucur\-te, cela ce pe r\t\ci]i cu t\rie i-ai `nfruntat; 
Bucur\-te, c\ `ncerc=nd s\ te schimbe din arhip\storire, pe potrivnici i-ai

ru[inat;
Bucur\-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!”
Icosul al VIII-lea [i Condacul al IX-lea din acela[i acatist evoc\ momentele

`n care Sf=ntul Ierarh Sava Brancovici a fost martirizat. Martiriul pentru Hristos
[i pentru Ortodoxia neamului rom=nesc este o bucurie [i o `mplinire suprem\, pe
care credincio[ii [i `ntreaga Biseric\ nu vor `nceta niciodat\ s\ o pream\reasc\. 

„Cei ce nu iubeau dreapta credin]\ c\utau asupra ta felurite pricini, pentru a te
izgoni din scaun. Dar tu, ca un adev\rat p\stor, ai stat p=n\ la moarte l=ng\ turma ta
[i ]i-ai pus sufletul pentru ea, Ierarhe Sava. Pentru aceea [i noi, smeri]ii, te l\ud\m,
zic=nd: 

„Bucur\-te, cela ce e[ti adev\rat arhiereu al lui Hristos; 
Bucur\-te, c\ e[ti tuturor credincio[ilor de mare folos; 
Bucur\-te, cela ce viclenia prigonitorilor ai v\dit; 
Bucur\-te, c\ `n necazuri ca o st=nc\ neclintit\ te-ai dovedit; 
Bucur\-te, cela ce ai `nfruntat cumplite prigoane; 
Bucur\-te, cela ce nu te-ai `ntristat c=nd r\bdai rane; 
Bucur\-te, c\ pentru credin]a str\mo[easc\ multe chinuri ai p\timit; 
Bucur\-te, cela ce de adunarea celor puternici ai fost os=ndit; 
Bucur\-te, cela ce, de[i bolnav, `n temni]a B\lgradului [i Iernutului ai fost

aruncat;
Bucur\-te, cela ce pentru statornicia ta `n credin]\ `n lan]uri grele ai fost

ferecat;
Bucur\-te, c\ de ispitele celor ce voiau s\ te cumpere te-ai lep\dat; 
Bucur\-te, c\ m\rirea cea de[art\ de la tine totdeauna ai alungat; 
Bucur\-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 
Privegheat-ai cu mult\ grij\ asupra turmei tale celei duhovnice[ti [i `n vreme

de furtun\ [i `ncercare, Sfin]ite Ierarhe Sava, pe to]i i-ai `mb\rb\tat s\ nu se abat\
de la credin]\ [i lui Hristos Dumnezeu s\-i aduc\ laud\, c=nt=nd: Aliluia!” 

~n Icosul al X-lea [i `n Condacul al XI-lea, chinurile Sf=ntului Ierarh Sava
sunt l\udate ca o m\rturie a Ortodoxiei Transilvaniei [i a tuturor ]inuturilor rom=-
ne[ti. Poporul rom=n de pretutindeni se bucur\ peste secole de t\ria sfin]ilor s\i.
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Prin sfin]ii [tiu]i [i ne[tiu]i pe care i-a dat de-a lungul timpurilor, Transilvania a
pream\rit neamul rom=nesc, Ortodoxia sa [i pe Dumnezeu ~nsu[i, sursa vie]ii [i a
bucuriei noastre, a tuturor. 

„~n zadar c\utau vr\[ma[ii t\i ca prin tot felul de chinuri s\ `nduplece voin]a
ta, Ierarhe Sava, [i, `n loc de adev\r, str=mb\tatea s\ o m\rturise[ti. Dar ca un
st=lp de foc ai r\mas, p=n\ departe lumin=nd [i pild\ vie p\stori]ilor t\i f\c=ndu-te.
Pentru aceasta, cu evlavie te l\ud\m, zic=nd ]ie: 

Bucur\-te, cela ce de prigonitori cu nuiele ai fost b\tut; 
Bucur\-te, c\ prin suferin]e lui Hristos bine ai pl\cut; 
Bucur\-te, cela ce, prin lovirea cu nuiele, trupul ]i-a fost sf=[iat; 
Bucur\-te, c\ din s=ngele t\u p\m=ntul ]\rii s-a ad\pat; 
Bucur\-te, cela ce adev\rul cu via]a l-ai pecetluit; 
Bucur\-te, c\ `n dreapta credin]\ ai r\mas mereu neclintit; 
Bucur\-te, cela ce chinuri mucenice[ti nesf=r[ite ai r\bdat; 
Bucur\-te, c\ pilda sfin]ilor mucenici cu s=rguin]\ ai urmat; 
Bucur\-te, cela ce de Biseric\ `ntre sfin]i ai fost a[ezat; 
Bucur\-te, c\ }ara Transilvaniei, ca pe un prinos, lui Dumnezeu te-a dat; 
Bucur\-te, laud\ cuviincioas\ a Bisericii str\mo[e[ti, pream\rit\: 
Bucur\-te, a dreptcredincio[ilor cre[tini cunun\ neve[tejit\; 
Bucur\-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat! 
~n fiecare vineri erai scos afar\ din temni]a de la Vin] [i crunt b\tut cu nuiele

p=n\ la s=nge, Sfin]ite Ierarhe Sava, dar tu, `ntocmai ca m\rturisitorii de odini-
oar\ ai adev\rului, r\bdai, r\m=n=nd neclintit `n credin]\, [i lui Dumnezeu laud\
aduceai, c=nt=nd: Aliluia!”

Sf=ntul Ierarh Calinic de la Cernica (1787-1868), Episcop al R=mnicului Noul
Severin (1850-1867), cel despre care Domnitorul Alexandru Ioan Cuza spunea
c\ „este adev\ratul [i sf=ntul c\lug\r al lui Dumnezeu [i ca el altul nu mai este `n
toat\ lumea”7, monahul `n]elept, milostiv, bl=nd, neobosit gospodar, care, dup\ cum
afirm\ Nicolae Iorga, a `ncheiat „cu vrednicie [irul cura]ilor c\lug\ri f\r\ argin]i,
al ctitorilor de c\r]i [i de cl\diri de `nchinare, al sufletelor de arhierei, care o clip\
nu [i-au `nchipuit c\ fapta ori g=ndul lor scap\ de sub ochiul priveghetor al lui
Dumnezeu”8, este venerat at=t de rom=ni, c=t [i de credincio[ii de pe tot cuprin-
sul Ortodoxiei. 

N\scut [i crescut la Bucure[ti, `n suburbia „Sf=ntul Visarion”, „din p\rin]i ro-
m=ni, buni patrio]i [i buni cre[tini”9, cum spune biograful s\u arhimandritul Ata-
nasie Baldovin, Sf=ntul Calinic a `mbinat `n via]a [i fapta sa spiritualitatea mediului

7 Pr. Prof. Ion Ionescu, Sf=ntul Ierarh Calinic Cernicanul, în Sfin]i rom=ni ap\r\tori ai legii
str\mo[e[ti, lucrare alc\tuit\ din încredin]area Sf=ntului Sinod sub directa purtare de grij\ a ~nalt-
preasfin]itului Nestor, Arhiepiscop al Craiovei [i Mitropolit al Olteniei, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1987, p. 537.

8 Ibidem, p. 520.
9 Ibidem, p. 521.




