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Prefață
Ce poate aduce Ortodoxia 

în Occident

Sunt bucuros să recomand cititorilor din „Occi-
dent” (catolici sau ortodocși de peste tot) lectura acestei 
lucrări a Părintelui Guy Fontaine. De la început m-am 
oprit asupra termenului de „Occident”, deoarece Or-
todoxia nu este mai puțin occidentală, decât orientală. 
Creștinii ortodocși de pretutindeni vor citi cu interes 
și folos această carte, căci Părintele Guy exprimă cu 
claritate și profunzime aspectele esențiale ale Tradiției 
Ortodoxiei.

Mă opresc mai întâi asupra termenului de „Or-
todoxie”, implicând deopotrivă doctrina și lauda, 
într-o manieră inseparabilă. Laudă și slăvire prin cult, 
prin frumusețea și armonia cântului liturgic și a artei 
iconografi ce, și prin chemarea neîncetată a numelui lui 
Iisus, numită Rugăciunea inimii.

De aceea toți credincioșii, bărbați și femei, uniți 
într-o neîncetată laudă lăuntrică, participă la preoția 
universală a Bisericii. În timpul sfi nțirii euharistice 
și a invocării Duhului Sfânt peste darurile de pâine 
și vin, adunarea eclezială în întregimea ei, bărbați și 
femei, confi rmă de trei ori prin „Amin” (adică „așa 
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să fi e”). Preotul nu este niciodată singur în celebrarea 
euharistiei, ci este strâns unit cu Poporul lui Dumne-
zeu, fără a-i uita pe îngeri și pe toți sfi nții, împreună 
cu care cântăm Trisaghionul: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este 
Domnul Savaot...”

Mi-ar fi  plăcut să afl u o dezvoltare mai mare a 
cultului „mariologic”, adică a preacinstirii Mariei, Maica 
Domnului și Noua Evă în tradiția ortodoxă. Ar fi  bine 
să aprofundăm noțiunea de „imaculată concepție” care, 
în Ortodoxie, privește mai întâi nașterea feciorelnică 
a lui Iisus de către Maica lui Dumnezeu, mai degrabă 
decât nașterea Mariei înseși de către Ioachim și Ana.

Pentru a încheia, mi-ar plăcea să subliniez că 
tradiția ortodoxă trăiește în mod profund dimensiunea 
„eshatologică” a tainei mântuirii, semnifi când prin 
aceasta că viața sacramentală și liturgică a Bisericii ne 
introduce „deja și acum”, prin anticipare, în deplinătatea 
comuniunii dumnezeiești în Împărăția trinitară, în care 
suntem deja introduși și ai cărei privitori suntem încă 
de acum, în Cincizecimea permanentă a Duhului.

Ar mai fi  multe de spus, dar mă opresc aici cu 
recunoștință față de Părintele Guy pentru sinteza sa 
teologică și duhovnicească ai cărei benefi ciari suntem 
cu toții.

Părintele Boris Bobrinskoy
Decan emerit al Institutului 

de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris
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Cuvânt înainte

Mi s-a întâmplat de mai multe ori să primesc 
grupuri care doreau să viziteze biserica „mea” din Liège. 
Albastre la exterior, cupolele îi făceau să le spună co-
piilor că este vorba despre castelul lui Aladin, iar celor 
mai puțin isteți – că este vorba despre o moschee (în 
ciuda crucilor din vârf ). Icoanele din interior nu lăsau 
nicio îndoială asupra centrului spiritualității: Hristos, 
bineînțeles, dar și Maica Domnului și sfi nții, ale că-
ror icoane acoperă literalmente pereții. Fără a vorbi, 
bineînțeles, de iconostas.

Și totuși... 
De câte ori oamenii m-au întrebat „cu bună 

credință” (sic): „Credeți în Fecioară? Sunteți creștin? 
Deci nu sunteți protestant?” Desigur că am fost adesea 
consternat de ignoranța vizitatorilor, oricare le-ar fi  fost 
vârsta și originea.

Am deschis o capelă (ortodoxă, bineînțeles), în-
chinată Maicii Domnului Ajutătoarea, pe domeniul 
sanctuarului (catolic) din Banneux, în Belgia. Acolo 
nu curioșii, ci pelerinii o vizitează. Și cu toate acestea, 
aceleași întrebări și aceleași gânduri.

La fel ca mama mea care, asistând pentru prima 
dată la o Liturghie bizantină, a avut această expresie 
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minunată: „Pe vremea mea, nimic dintre acestea nu 
exista!”

Fără îndoială că Ortodoxia, cu parohiile sale legate 
de imigrație, deci destinate mai întâi de toate grupurilor 
etnice, parohii care trăiesc adesea închise în ele însele, 
a contribuit la întreținerea acestei necunoașteri.Vedem 
și bisericile din Grecia, în timpul vacanțelor, dar ele fac 
parte din „folclorul” țării...

Pe de altă parte, mi s-a cerut de mai multe ori să 
țin niște conferințe despre Ortodoxie, despre icoane 
sau despre locul femeii... Am organizat pentru parohia 
mea un ciclu despre Rugăciunea lui Iisus. Tot atâtea 
demersuri care nu aveau alt scop decât acela de a „face 
cunoscut”. Într-o zi, cineva mi-a zis că ar trebui să 
public aceste texte.

Poate că vor răspunde întrebărilor unora și mai 
ales vor îndepărta această necunoaștere care este cea 
dintâi piedică în fața unui demers ecumenic, ba chiar 
înaintea simplei cunoașteri a „celuilalt”.

Poate vor duce la descoperirea unei spiritualități 
care – sunt sigur de aceasta – are ceva de adus lumii în 
care trăim, fi e prin bogăția Liturghiei sale, prin simțul 
sacrului ori prin mesajul de nădejde.
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I. Ortodoxia

„Biserica lui Hristos nu este o instituție: 
este o viață nouă cu Hristos și în Hristos, 

condusă de Duhul Sfânt.”
Părintele Serghei Bulgakov

În 16 iulie 1054, patriarhul Mihail Cerularie se 
pregătește să celebreze Liturghia în catedrala Sfânta 
Sofi a din Constantinopol. Legații papali intră în altar 
și depun pe Sfânta Masă o scrisoare de anatemă contra 
patriarhului și a susținătorilor săi.

Ce i se reproșa? Un Crez fără fi lioque, un cler 
căsătorit și câteva practici liturgice considerate greșite. 
Și poate (sau mai ales) faptul că refuzase audiența 
trimișilor Romei veniți să-i propună să restabilească 
deplina comuniune între Biserici.

Roma și Constantinopolul erau, așadar, în divorț. 
Și fi ecare avea dreptatea sa: papa de la Roma tocmai 
interzisese ritul bizantin în Italia de Sud și patriarhul 
Constantinopolului suprimase ritul latin în Răsărit. Dar 
fără îndoială că acesta nu era decât un episod anecdotic 
sau, pentru cei puțini, revelator pentru relațiile proaste 
dintre cei doi poli ai creștinătății.

La rândul lui, Mihail Cerularie dădea legaților papei 
motivații politice. Trebuie să spunem, obiectiv, că această 
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dimensiune nu era absentă din diferendul dintre Roma și 
Constantinopol: două secole mai târziu, papii aveau să-și 
atribuie putere lumească și să fondeze statele pontifi cale.

Pentru a-și întări poziția, ei intraseră în relații 
strânse cu regii carolingieni, în special cu Carol cel 
Mare, al cărui proiect era de a restaura Imperiul de Apus 
și care, pentru a realiza acest lucru, punea în discuție 
legitimitatea Bizanțului acuzat mai ales de idolatrie în 
legătură cu cinstirea icoanelor.

Carol cel Mare își formulase doleanțele către papa 
Adrian I în 792, în Cărțile carolingiene, deschizând calea 
încoronării din anul 800, care îl consacră nu doar pe 
împăratul cu barba despicată, ci și ambiția sa de a fi  
recunoscut ca singur împărat al creștinătății. Trebuia 
deci să discrediteze Bizanțul cu orice preț. Acesta este 
începutul certei legate de fi lioque.

În ciuda acestui fapt, opt ani mai târziu, papa Leon 
al III-lea s-a opus acestor acuzații, punând să se afi șeze 
pe ușile de la Sfântul Petru Crezul fără fi lioque. Dar ar 
fi  fost nevoie de mai mult pentru a se restabili comu-
niunea deplină și, mai întâi, încrederea între cele două 
Biserici – două lumi, s-ar putea spune, care trăiseră și 
evoluaseră separat, fără înțelegere sau contacte reale.

Două lumi provenite, într-o anumită manieră, dintr-o 
decizie a unui împărat roman cu șapte secole mai înainte.

Flash-back

Suntem la începutul secolului al IV-lea. În 312. 
Împăratul Constantin traversează Franța cu armata 



11

Ortodoxia

sa. Zărește pe cer, ca proiectat în fața soarelui, o cruce 
luminoasă pe care stă scris: „Prin acest semn vei învin-
ge”. Iese învingător. Ca urmare a acestei viziuni și a 
victoriei, Constantin devine primul împărat roman care 
îmbrățișează creștinismul. Evenimentele care vor urma 
vor duce la crearea Imperiului creștin din Bizanț.

Constantin înseamnă deci o schimbare în istoria 
Bisericii: epoca martirilor și a persecuțiilor ia sfârșit 
odată cu convertirea sa și Biserica din catacombe devine 
Biserica imperiului. Împăratul avea să ia două decizii 
ale căror consecințe au fost foarte importante pentru 
dezvoltarea creștinătății. 

În primul rând, el decide, în 324, să mute capitala 
Imperiului roman pe malurile Bosforului. Își va ridica 
noua capitală pe locul unui vechi oraș grecesc, numit 
Bizanț. Îi dă numele său: Constantinoupolis, Constan-
tinopol. Motivațiile erau atât economice și politice, cât 
și religioase, căci vechea Romă i se părea prea marcată 
de păgânism pentru a putea forma centrul imperiului 
creștin pe care îl avea în vedere. În noua Romă, lucrurile 
aveau să evolueze diferit: de la inaugurarea solemnă a 
orașului, în 330, el va interzice strict orice rit păgân. 
Această capitală nouă a lui Constantin a exercitat o 
infl uență decisivă asupra dezvoltării a ceea ce se va numi 
mai târziu „ortodoxie”.

În al doilea rând, Constantin convoacă la Niceea, 
în 325, primul Sinod general sau ecumenic al Bisericii 
creștine. Dacă imperiul roman voia să devină un imperiu 
creștin, trebuia să pună pe un temei ferm o aceeași credință 
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declarată adevărată și a fost sarcina sinodului de la Niceea 
să-i precizeze termenii. Cu atât mai mult cu cât, în această 
epocă deja, credințele, concepțiile teologice privitoare 
la Hristos Însuși sau la Fecioara Maria erau departe de 
a fi  unanime; în acest fel, creștinismul ar fi  putut să se 
dovedească pentru imperiul lui Constantin o sursă de 
certuri și de neînțelegeri mai degrabă decât o bază solidă 
pe care să se poate întemeia o religie comună.

Niceea va fi  primul dintr-o serie de șapte Sinoade 
Ecumenice care au avut datoria de a organiza Biserica, de 
a-i determina locul, de a-i fi xa patriarhatele, dar mai ales a-i 
defi ni, o dată pentru totdeauna, învățătura, în punctele fun-
damentale ale credinței creștine: Treimea și Întruparea.

Toți creștinii știu că aceste taine depășesc înțelegerea 
omenească, nu pot fi  înțelese și, cu atât mai mult, nu 
se pot demonstra; de asemenea, atunci când episcopii 
reuniți în sinod le-au dat defi nițiile, nu și-au închipuit 
nicio clipă că ar fi  explicat taina, ci s-au limitat să excludă 
orice abordare falsă din gândire și din limbaj. Pentru a 
împiedica să se rătăcească în greșeală și erezie, ei pur și 
simplu au apărat aceste taine.

Discuțiile pot părea astăzi abstracte, uneori depășite, 
dar pe atunci ele plecau de la un punct de vedere absolut 
concret despre mântuirea omului, afi rmând în special că 
Hristos este Dumnezeu deplin și om deplin. Dezbaterile 
erau pasionante, adeseori aprinse. Înfruntările deveneau 
uneori bătălii, opiniile diferite se reglau cu lovituri de 
sabie sau de baston. Și fi ecărei afi rmații îi corespundea 
o ruptură. Dar Sinoadele și-au făcut datoria.
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Primele două, ținute în secolul al IV-lea, au insistat 
mai ales asupra deplinei dumnezeiri a lui Hristos și au 
formulat doctrina Treimii. Cele patru care au urmat, în 
secolele V, VI și VII, au defi nit umanitatea lui Hristos 
și au explicat unirea, într-o singură persoană, a naturii 
umane cu cea divină, proclamând în trecere pe Maria 
ca theotokos, Maica lui Dumnezeu.

Primul Sinod, ținut la Niceea în 325, a proclamat 
că Fiul este deofi ință cu Tatăl și a redactat prima parte 
a Simbolului de credință. Cel de-al doilea, ținut la 
Constantinopol, în 381, a afi rmat divinitatea Duhului 
Sfânt, care purcede doar din Tatăl și a completat Sim-
bolul de credință, acest credo pe care îl recităm încă și 
astăzi și care, în afara unui cuvânt latin (fi lioque), este 
același pentru toți. Cel de-al treilea Sinod, ținut la Efes 
în 431, a afi rmat că Maria era „Maica lui Dumnezeu”. 
Al patrulea Sinod, ținut la Calcedon în 451, mărturisea 
că Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, în 
două naturi, fără amestecare. Cel de-al cincilea Sinod, 
ținut la Constantinopol în 553, confi rma deciziile 
celor de dinainte. Al șaselea Sinod, ținut de asemenea 
la Constantinopol, confi rma existența a două voințe în 
Hristos, omenească și dumnezeiască. În sfârșit, cel de-al 
șaptelea, ținut la Niceea în 787, a elaborat fundamentele 
teologiei și cinstirii icoanei.

Acest al șaptelea Sinod, ținut pentru apărarea sfi ntelor 
icoane, pare la prima vedere a deține un loc aparte, dar, 
la fel ca primele șase, el a tratat pentru ultima dată despre 
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Întrupare și despre mântuirea omului. În centrul confl ic-
tului se afl au icoanele lui Hristos, ale Maicii lui Dumnezeu 
și ale sfi nților, cinstite în biserici și locuințe. Iconoclaștii, 
infl uențați poate de idei iudaice și musulmane, nu aveau 
încredere în această artă religioasă care-L reprezenta pe 
Dumnezeu și niște fi ințe umane. Ceilalți, apărătorii icoanelor, 
apărau locul icoanelor în viața Bisericii și importanța lor 
în viața duhovnicească a credincioșilor. Însă nu era vorba 
doar despre problema diferitelor concepții despre arta 
creștină. Miza era în același timp problema naturii umane 
a lui Hristos, a atitudinii creștine în legătură cu materia și 
a sensului real al răscumpărării. Această ceartă (după cum 
vom vedea în capitolul privitor la icoane), chiar dacă a 
cunoscut momente violente și a suscitat crize uneori grave, 
a avut drept consecință defi nirea unei teologii a icoanei, 
născută chiar din argumentele apărătorilor.

Cele șapte Sinoade constituie pilonii credinței 
ortodoxe; vom reveni la această idee. Însă mai înainte, 
trebuie să încheiem povestea istorică a evenimentelor 
dureroase din 1054. 

Furios pe anatema aruncată asupra lui, patriarhul 
Mihail Cerularie a reacționat excomunicând pe toți 
responsabilii incidentului din 16 iulie, după cum îl 
numea el. Și apoi, fi ecare și-a făcut partizani... Tentativa 
de a restaura comuniunea a condus astfel la o schismă 
care durează până în zilele noastre.

Cruciadele vor pune un punct fi nal și sângeros 
acestui divorț: cea de-a patra, din 1204, îi va arăta pe 
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cruciații – aliați cu milițiile venețiene – jefuind Con-
stantinopolul. 

A fost nevoie să se ajungă în 1966 pentru a vedea 
o ridicare simbolică a anatemelor, de către patriarhul 
Atenagora I și papa Paul al VI-lea, fără ca unitatea să fi e 
pe deplin restabilită. Iar aceasta pentru că s-au adăugat 
între timp alte probleme care au otrăvit relațiile, precum 
cea a uniatismului, de pildă.

Cu toate acestea, cele două Biserici predică aceeași 
credință într-un același Iisus Hristos, un același Dumnezeu 
unic și treimic: preceptele defi nite în primele Sinoade 
le sunt comune. Diferența, din acest punct de vedere, 
este că – dacă mi se permite să spun – ortodocșii s-au 
oprit acolo: nicio întrebare, de exemplu, despre ima-
culata concepție a Mariei și cu atât mai puțin despre 
infailibilitatea papală.

Să fi e deci papa piatra de poticnire? Evident că nu: 
ortodocșii care îl consideră episcop al Romei îi recunosc 
un primat de onoare ce revine succesorului pe tronul 
Sfântului Petru, dar nimic mai mult. Însă aceasta ține 
și de structura însăși a Bisericii ortodoxe.

Într-adevăr, Ortodoxia este una în ceea ce privește 
credința, dar diversă în privința organizării sale. Există 
deci Biserici ortodoxe. De fapt, acolo unde există un 
episcop (sau, după titulatura lui, un patriarh, un ar-
hiepiscop sau un mitropolit), există o Biserică. Altfel 
spus, organizarea este asemănătoare celei din vremurile 
apostolice și un Sfânt Pavel contemporan ar putea scrie 
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epistole rușilor, grecilor, sârbilor..., după cum le scria 
corintenilor sau efesenilor. Dar aceste Biserici sunt 
una: în comuniunea în jurul aceluiași potir, profesând 
o aceeași credință (cea stabilită de cele șapte Sinoade) 
și celebrând o aceeași Liturghie (cea a Sfântului Ioan 
Gură de Aur și a Sfântului Vasile), acordând patriarhului 
Constantinopolului un primat de onoare. Nici vorbă 
deci de o structură piramidală cu un papă în vârf, care 
să fi e un suveran pontif universal.

Această organizare în Biserici locale nu este, desigur, 
fără pericol: cel mai contemporan fi ind cel al fi letis-
mului, al confuziei între Biserică și Stat, între religie și 
naționalism. Mai ales că relațiile dintre Biserică și Stat 
pot să fi e impregnate de acel mare vis bizantin, numit 
în mod uzual simfonie bizantină.

O fantasmă? Un vis? O simfonie neîmplinită? Sigur 
că simfonie, în sensul primar al termenului. Într-adevăr, 
ideea este următoarea: întrucât obiectivul este binele 
poporului, Biserica se ocupă de cel spiritual, Statul 
de cel material și împreună lucrează pentru slava lui 
Dumnezeu. Acest lucru se poate spune în cuvinte mai 
alese. Amintiți-vă acel pasaj din Faptele Apostolilor în 
care apostolii se hotărăsc să numească ucenici pentru 
serviciul zilnic. „Și chemând cei doisprezece mulţimea 
ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o 
parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept 
aceea, fraţilor, căutaţi șapte bărbaţi dintre voi, cu nume 
bun, plini de Duh Sfânt și de înţelepciune, pe care noi 
să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în 
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rugăciune și în slujirea cuvântului” (FA 6, 2-4). Având 
succesiunea apostolică pentru a asigura rugăciunea și 
slujba Cuvântului, Biserica se gândea să facă din împărat 
pe cel dintâi diacon, responsabil de binele material al 
poporului. Se va vedea în curând limita unei asemenea 
concepții.

Dintr-un anumit punct de vedere, s-ar putea spune 
că Ortodoxia este continuarea istorică directă a Bisericii 
apostolilor și a Părinților apostolici. După cum am 
arătat, cele șapte Sinoade au avut o importanță extremă 
în Ortodoxie și interesul pentru ele nu este doar istoric, 
ci mereu actual pentru ortodocșii a căror Biserică este 
numită uneori „Biserica celor șapte Sinoade”; nu pentru 
că Biserica Ortodoxă a încetat să gândească în manieră 
creatoare după 787, ci pentru că ele au constituit vârsta 
de aur a teologiei, temeiurile și fundamentele înseși ale 
credinței. După Sfânta Scriptură, cele șapte Sinoade 
reprezintă norma Bisericii Ortodoxe și ele au ghidat-o 
în căutarea de soluții pentru toate problemele puse de 
fi ecare generație.

Aceasta este ceea ce se va numi Tradiție. În Tradiție 
– această transmitere orală, dar și rugăciune, cântări, 
celebrări ale primilor ucenici și ale Bisericii primare – s-a 
constituit puțin câte puțin povestea vieții și a faptelor 
lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, printre oameni. Tradiția 
este deci o matrice orală pentru ceea ce numim astăzi 
Scriptură. Astăzi Tradiția este, așadar, deopotrivă nor-
mativă și creatoare. Tradiția este ca o comoară, cea a 
talanților încredințați de învățători ucenicilor lor și pe 
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care ei trebuie să-i fructifi ce: nici vorbă de îngroparea lor 
într-un ritualism sau într-o teologie sclerozată. Tradiția 
este vie ca un arbore care acceptă altoiri, cu condiția să 
fi e de aceeași natură, să-și hrănească sensul cu aceeași 
sevă. Tradiția este vie, ca un arbore ale cărui fructe sunt 
diferite, după cum ramurile sunt la răsărit, la apus, la 
miazăzi sau la miazănoapte: grecii, rușii au cultura și 
sensibilitatea lor, care le infl uențează rugăciunea, ma-
niera lor de a cânta, sau chiar de a celebra, și chiar dacă 
Liturghia este aceeași, culorile pe care le ia sunt proprii 
fi ecărei comunități. Cea a Europei occidentale tinde să 
aibă, de asemenea, un caracter propriu și, de exemplu, 
unul dintre centrele cele mai vii și mai creatoare ale 
Ortodoxiei s-a creat la Paris, pe strada Crimeii, nr. 93, 
la Institutul Saint-Serge.

O parohie ortodoxă nu este o parte a Bisericii, ci 
Biserica în deplinătatea sa. Pretutindeni unde se găsește 
poporul lui Dumnezeu, investirea sacerdotală și sfântul 
altar se găsește și Biserica. Or parohia deține cu adevărat 
aceste trei bunuri: sunt creștinii care, împreună cu pre-
otul lor (iar acesta în numele episcopului), celebrează 
Dumnezeiasca Liturghie. Dar parohia este și o biserică, 
o construcție a cărei arhitectură și organizare revelează 
și infl uențează spiritualitatea care se exprimă în ea.

Biserica este reprezentarea simbolică a Împărăției 
lui Dumnezeu pe pământ. Totul trebuie să fi e aici fru-
mos și armonios. Lumina este în întregime interioară: 
fl ăcările lumânărilor, licărirea candelelor cu ulei care 
se refl ectă în aurul icoanelor. Există puține ferestre, iar 
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dacă sunt, ele au dimensiuni mici și sunt în număr de 
patru sau douăsprezece: patru evangheliști, doisprezece 
apostoli, prin aceștia vine lumina. De la mirosul de 
tămâie, profunzimea cântărilor sfi nte și până la gustul 
Sfi ntelor Daruri euharistice (oferite în cele două forme), 
totul participă la o Liturghie care se adresează omului 
în întregime.

Împărăția lui Dumnezeu este aici simbolizată în 
dimensiunea sa eshatologică, cea oferită deja, dar încă 
nedeplină. Biserica este împărțită în două spații: naosul 
și altarul.

Credincioșii sunt în naos. Naosul, corabia, barca 
în care Iisus urcă pentru a predica mulțimii rămasă pe 
mal (cf. Mt 13, 2), barca ucenicilor (cf. Mt 4, 21-22). 
Această barcă este cea care îi duce „pe celălalt mal” 
(Mt 14, 22), cea pe care Iisus o întâlnește mergând 
pe ape (cf. Mt 14, 26), cea care poate fi  scuturată de 
furtună (cf. Mt 8, 24) și cea care îi readuce „acasă” 
(cf. Mt 9, 1).

Altarul este sanctuarul. Altarul este deopotrivă 
locul de jertfă (aici rostește preotul cuvintele sfi nțirii 
darurilor, „jertfa nesângeroasă” a lui Iisus Hristos), 
mormântul și tronul lui Hristos. Este un loc sfânt, 
rezervat doar celor ce sunt în slujba altarului (preoți, 
diaconi, ipodiaconi...), căci doar aceștia au voie să intre. 
Ceea ce se celebrează aici ține de taină și taina este astfel 
simbolic ascunsă.

Între cele două se afl ă iconostasul; după cum o 
indică și numele, este un perete pe care se afl ă icoane. 
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Este în același timp o despărțire și o punte de legătură. 
Este abisul care îi desparte pe Dumnezeu și pe om, 
după cum prăpastia îi despărțea pe bogatul nemilostiv 
și pe săracul Lazăr, afl at în sânul lui Avraam (cf. Lc 16, 
26). Însă în acest perete există uși, uși ce se deschid, 
așa cum s-a rupt catapeteasma templului atunci când 
Hristos a murit pe cruce. Raiul este din nou deschis, 
relația dintre om și Dumnezeu și dintre Dumnezeu și 
om este din nou restabilită, iar omul poate să-L cheme 
pe Dumnezeu cu numele de Tată și să celebreze împre-
ună cu îngerii, dincolo de timp, dincolo de limite și de 
locuri, această Dumnezeiască Liturghie care este deo-
potrivă laudă, rugăciune, comuniune și dar al harului. 
Această Sfântă Liturghie pe care Părintele Alexandre 
Schmemann o numea atât de corect „taina Împărăției” 
și care permite credincioșilor încă de astăzi, de aici și 
acum, să participe la masa mesianică promisă de Iisus 
(cf. Lc 22, 30).

Preotul este cel care ia rugăciunile poporului și le 
înalță către Dumnezeu și, totodată, cel care, desigur, 
„prezidează”, practic, slujba, deși acesta este cel mai ne-
însemnat rol în această slujire deosebită. El este și icoana 
lui Hristos: el este cel care rostește cuvintele de instituire 
și binecuvântează. Cu toții – preot și credincioși – sunt 
întorși cu fața către Răsărit, către Parusie, orientați către 
Dumnezeu. Energia care se naște din rugăciunea lor se 
înalță spre cer. Când preotul se întoarce cu fața către 
popor, în timpul unei binecuvântări, această energie 
se concentrează în cercul închis al comuniunii lor de 
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rugăciune. Dar trebuie ca acest cerc să se deschidă din 
nou riscului de a se reînchide în el însuși...

Se va spune că Ortodoxia este bogată în simboluri. 
Trebuie însă precizat ce se înțelege prin acest cuvânt. 
Este adevărat că există astăzi tendința de a considera 
simbolul drept un element conceptual, înțeles uneori 
doar de artistul care l-a imaginat. În opțiunea exprima-
tă în Liturghie sau în parabole, funcția primordială a 
simbolului nu este de a arăta, ci de a descoperi și de a 
face să participe la ceea ce se revelează. Se poate spune 
atunci despre simbol că între el și realitatea simbolizată 
nu există atât o asemănare, cât o comunicare. Altfel 
spus, imaginile, cuvintele și gesturile pe care le putem 
înțelege sunt revelatoare (în primul sens al verbului „a 
revela”) ale unei realități ea însăși incomprehensibilă.

Așa este, de pildă, semnul crucii, pe care ni-l facem 
alăturând degetul mare și pe primele două degete (trei 
persoane în Dumnezeu) și strângând ultimele două 
degete în palmă (două naturi în Iisus Hristos), pe care-l 
facem „invers” decât catolicii (mai întâi umărul drept, 
apoi cel stâng), ca o binecuvântare în oglindă și care este 
adesea repetată de trei ori în invocațiile treimice.

Bara oblică de pe crucea rusească reprezintă balanța 
dreptății: tâlharul cel bun, răstignit la dreapta, este 
mântuit, celălalt trimis în iad. Iată însă de ce semnul 
crucii are un sens și mai profund. De la frunte la piept: 
intelectul își găsește adevărul său în inimă; de la umărul 
drept, la cel stâng: putem fi  mântuiți datorită faptelor 
noastre (ca tâlharul cel bun, de la dreapta), dacă nu, 
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trebuie să putem să sperăm în mila lui Dumnezeu (ca 
tâlharul cel rău, de la stânga). Ultimul cuvânt este lăsat 
astfel milostivirii lui Dumnezeu.

Toate acestea sunt imaginate și putem crede cu 
ușurință că metaforele de mai sus au fost gândite pentru 
educarea poporului. În orice caz, fără a le respinge în 
numele unei abordări mai raționale a credinței, nu este 
nevoie nici să apelăm la ele prea mult, fi indcă ar putea 
conduce la aprecieri eronate și la erori teologice. Ele 
sunt totuși, mai înainte de toate, simboluri ale căror 
semnifi cații profunde marchează gesturile obișnuite ale 
credinciosului ortodox.

A intra într-o biserică ortodoxă înseamnă a împru-
muta această cale, a intra într-un univers foarte particular. 
Locul este sfânt nu pentru că se va spune că Dumnezeu 
este prezent acolo (El este prezent pretutindeni), ci 
pentru că zidurile sunt impregnate de rugăciune și de 
laudă, iar atmosfera – de tămâia slujbelor.

Arhitectura exterioară este după imaginea întâlnirii 
pe care o căutăm cu Dumnezeu: de la clopotul înalt care 
se înalță către cer, ca niște mâini întinse și rugătoare, 
până la spațiul relativ restrâns, intim, adecvat pentru 
a-L primi pe Domnul, care coboară către credincioși 
ca să le vorbească în inimă.

Peste tot se afl ă icoane pe care credincioșii le pot 
venera. Când un ortodox îmbrățișează o icoană sau se 
prosternează în fața ei, este evident că nu se adresează 
lemnului sau picturii, ci persoanei și evenimentului 
pictate în ea, pe care le cinstește și nu le adoră, fi indcă 
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adorația este acordată numai lui Dumnezeu. S-ar putea 
spune că icoana nu reprezintă, ci face prezent.

Icoanele sunt astfel niște cărți deschise ce ne amin-
tesc de Dumnezeu; ele sunt unul dintre mijloacele pe 
care Biserica le-a folosit pentru a învăța credința. Nu 
trebuie decât să intri în biserică pentru a vedea, în fața 
ta, toate tainele religiei creștine.

În centrul iconostasului, două uși ce se numesc 
ușile împărătești pe care sunt adeseori pictați cei patru 
evangheliști și scena Bunei Vestiri: cei ce au anunțat 
Vestea cea Bună și evenimentul care a însemnat în-
ceputul Întrupării, două drumuri deschise și necesare 
către cele dumnezeiești, către sfi nțenie și către unirea 
restaurată cu Dumnezeu. 

La dreapta Se afl ă Hristos, iar la stânga Maica 
Domnului. Deși o preacinstim pe Fecioară cu atâta 
căldură, așa cum întâlnim în toate rugăciunile, nu se 
poate vorbi despre un „cult marianic”, după cum se 
întâlnește la catolici: Maria este practic întotdeauna 
reprezentată pe icoane împreună cu pruncul, fi indcă 
ea este preacinstită în calitate de Th eotokos, de Maică 
a lui Dumnezeu.

De o parte și de alta se afl ă două uși laterale pentru 
intrările și ieșirile diaconului sau pentru procesiunile 
din timpul slujbelor; de asemenea, icoanele sfi nților 
patroni ai parohiei și ai sfi nților cărora ne place să ne 
rugăm. Sfi nții sunt modele și mijlocitori care îl însoțesc 
pe credincios în rugăciunea sa ori pe drumul desăvârșirii 
sale. Ei sunt cei care ne-au precedat în credință. Sunt 
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prezenți, căci comunitatea celebrează o Liturghie cos-
mică, Liturghia Bisericii universale, în spațiu, dar și în 
timp, în comuniune cu frații ortodocși care se roagă 
astăzi în lume și cu cei adormiți, precum și cu puterile 
cerești.

Cântarea este omniprezentă în timpul slujbelor. 
Unii o numesc „tăcerea îngerilor”: când L-au văzut pe 
Fiul lui Dumnezeu luând fi re omenească, îngerii, care 
cântă fără încetarea slava lui Dumnezeu, s-au umplut 
de uimire și au tăcut, iar oamenii au continuat lauda.

Liturghia se adresează omului întreg, cu toate 
simțurile sale, precum și sufl etului și inteligenței: lumina 
lumânărilor și frumusețea icoanelor captează privirea, 
cântarea pătrunde în urechi, iar fumul de tămâie bu-
cură mirosul. Trupul se apleacă în ritmul metaniilor, 
dar credincioșii stau în picioare în biserică: poziție a 
Celui înviat și a celui gata de plecare, veșnic trecător 
într-o lume în care trăiește ca un străin (cf. In 15, 19). 
Creștinii ortodocși Îl pun întotdeauna pe Dumnezeu în 
centrul credinței lor; au un sens profund și respectuos 
al sacrului.

Creștinul catolic – și cu atât mai mult cel protestant 
– care asistă la o Liturghie poate fi  dezorientat, agasat 
uneori și în cele din urmă obosit. Este lungă: Liturghia 
(și slujbele în general) sunt momente de rugăciune sau 
de sărbătoare în care se intră încet, fi ind nevoie de timp 
pentru a progresa în profunzimea vieții duhovnicești. 
Ritualul este încărcat, desigur, dar plin de un sens, de o 
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semnifi cație și de o pedagogie care amintesc de cuvântul 
Părinților apostolici: „Cel care se roagă este teolog”.

Dumnezeiasca Liturghie este fără îndoială momentul 
cel mai puternic și mai important din ciclul săptămânal 
al vieții liturgice. Și dacă Biserica Ortodoxă nu acceptă 
inter-comuniunea este pentru că euharistia este consi-
derată în mod precis drept act fondator al comunității 
bisericești. Comunitatea parohială este o comunitate 
liturgică, fi indcă Liturghia, lucrare comună, este singura 
capabilă să dea forță unei comunități creștine. Doar în 
Liturghie și numai prin ea comunitatea este realizată, 
ca expresie prin excelență a Bisericii în deplinătatea 
sa, deoarece doar în Hristos și prin Hristos prezent în 
euharistie devenim cu adevărat o comunitate eclezială, 
trupul Său.

Rugăciunile euharistice ale Liturghiei pe care o 
celebrăm și care poartă numele Sfântului Ioan Gură 
de Aur și al Sfântului Vasile cel Mare au fost create, 
în mod esențial, în secolul al IV-lea. Și dacă există o 
moștenire pe care Ortodoxia o poate aduce astăzi în 
Occident, aceasta este chiar Liturghia, nu prin ritua-
lul ei, ci prin sensul profund înrădăcinat în patristica 
apostolică a primelor veacuri și mai ales însufl ețită de 
rugăciunea, în Biserică, a celor care au celebrat-o de-a 
lungul secolelor.

A fi  creștin ortodox înseamnă a fi  deschis Cuvântului 
lui Dumnezeu, a te familiariza din ce în ce mai mult cu 
acest Cuvânt pentru a învăța să-ți modelezi gândurile, 
faptele și fi ința întreagă în acord cu El. Toate slujbele 
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noastre sunt literalmente pline de aluzii la Scriptură; cel 
care, dintr-o cauză sau alta, nu caută să înțeleagă gândi-
rea profeților și apostolilor pentru a se hrăni prin ei din 
gândirea lui Dumnezeu, a Logosului dumnezeiesc, adică 
a lui Hristos, nu pot pretinde că sunt ortodocși.

Nu este vorba aici despre un exercițiu intelec-
tual, ci despre o sete după comuniunea cu cuvântul 
lui Dumnezeu, cu Hristos. De aceea a fi  ortodox nu 
înseamnă doar un efort pentru a înțelege Scripturi-
le, ci căutarea unei legături personale, a unei relații 
de la persoană la persoană cu Hristos, stabilită prin 
comunicarea Sfântului Duh a cărui „dobândire” este 
adevăratul scop al vieții creștine, după cum spunea 
Sfântul Serafi m de Sarov.

Un ortodox nu se poate mulțumi cu citirea Bibliei: 
el va încerca să aprofundeze mesajul biblic care poate 
să-i atingă inima și întreaga fi ință, atunci când acest 
mesaj este trăit și transformat în rugăciune în timpul 
slujbelor liturgice care, de fapt, îl actualizează.

Legătura personală cu Hristos se dezvoltă și se 
defi nește în această întâlnire față către față între creștinul 
ortodox, pe de o parte, și Hristos, pe de altă parte, 
întâlnire care se împlinește în contemplarea sfi ntelor 
icoane ce refl ectă, totodată, și experiența acestor 
martori credincioși ai lui Hristos: profeți, martiri, 
împreună cu toți părinții noștri întru credință. Cu cât 
ne familiarizăm mai mult cu ei, cu viața și scrierile lor, 
cu atât mai mult afl ăm calea care duce la Învățătorul 
nostru comun.
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Am spus că Biserica Ortodoxă este Biserica primelor 
șapte Sinoade Ecumenice, moștenitoare și continuatoa-
re fi delă a Bisericii celei una întemeiate la Pogorârea 
Duhului Sfânt. Există totuși diferențe între concepțiile 
pe care teologii ortodocși le exprimă despre autoritatea 
Sinoadelor Ecumenice. Concepția cea mai tradițională, 
cea susținută în mod special de teologii greci, este că 
defi nițiile doctrinare ale Sinoadelor sunt infailibile (în 
timp ce canoanele disciplinare pot să suporte schimbări) 
și se impun conștiinței credincioșilor datorită faptului 
că sunt opera Sinoadelor Ecumenice. Pentru cei mai 
mulți dintre teologii ruși contemporani, un Sinod nu 
se impune conștiinței credincioșilor pentru că este 
ecumenic, ci, dimpotrivă, devine ecumenic în măsura 
în care este acceptat de conștiința colectivă a Bisericii: 
potrivit acestei concepții, episcopii nu sunt judecători și 
doctori ai credinței universale, ci mai degrabă martori și 
reprezentanți ai credinței Bisericilor lor locale, Sinodul 
fi ind organul și instrumentul unanimității credinței. 
Aceste două poziții se reîntâlnesc totuși în noțiunea de 
inspirație dumnezeiască: același Duh Sfânt, care inspiră un 
Sinod să proclame adevărul, îi convinge și pe credincioși 
să-l accepte, deci să recunoască Sinodul. Fidelitatea față 
de deciziile sinodale explică destul de mult diferența 
dintre Ortodoxie și alte confesiuni creștine.

Diferențele sunt de ordin dogmatic, disciplinar și 
ecleziologic, fără a pune la socoteală numeroasele diferențe 
de ordin liturgic care, în realitate, se referă la un mod 
privilegiat de exprimare teologică a ortodoxiei.
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În domeniul dogmatic, Ortodoxia nu admite:
1) adaosul fi lioque în Simbolul de credință, rămânând 

astfel fi delă simbolului niceo-constantinopolitan;
2) dogma Imaculatei concepții, potrivit căreia Maica 

Domnului ar fi  fost născută fără păcatul strămoșesc. 
Ortodoxia susține că Maica Domnului a depășit păcatul 
prin efort personal;

3) dogma urcării cu trupul la cer a Macii Domnului. 
Ortodoxia mărturisește adormirea Maicii Domnului și 
înălțarea sa cu trupul la ceruri, dar bazându-se pe Tradiția 
Bisericii, fără a avea o formulare dogmatică;

4) dogma infailibilității papale. Pentru Ortodoxie 
toți episcopii sunt egali și doar Biserica, în sinodalitatea 
ei, este infailibilă;

5) Ortodoxia nu cunoaște purgatoriul;
6) harul lui Dumnezeu se manifestă în energiile Sale 

necreate și supraabundente, nu create și distribuite.
În domeniul disciplinar:
1) Ortodoxia nu admite celibatul obligatoriu al 

preoților și se bazează pe un criteriu paulin: ca preotul 
să nu aibă decât o singură femeie. Nu mai este posibilă 
căsătoria după hirotonie. Episcopii sunt aleși dintre 
călugări;

2) Ortodoxia nu admite recăsătorirea preotului 
după divorțul pronunțat de Biserică; nu există divorț 
prin consimțământ reciproc;

3) Ortodoxia menține noțiunea postului: în timpul 
posturilor mari, desigur (există patru astfel de posturi), 
miercurea și vinerea și, cel puțin, începând de la căderea 
serii, până înainte de a primi împărtășania. Botezul se 
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celebrează prin scufundare și împărtășania prin pâine 
și vin. Pâinea euharistică este dospită.

*

Filioque este un cuvânt latin ce constituie până astăzi o 
piedică pentru reconcilierea dintre ortodocși și catolici.

A fost adăugat în Crez. Textul Crezului stabilit 
de Sinoadele de la Niceea și Constantinopol spunea: 
„Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care 
din Tatăl purcede”. Mai târziu, în Occident, cuvântul 
fi lioque a fost adăugat textului latin: „in Spiritum Sanc-
tum, Dominum et vivifi cantem, qui ex Patre, Filioque 
procedit” sau „Care din Tatăl și din Fiul purcede”. Este 
inacceptabil pentru ortodocși! Nu datorită fi delității 
oarbe față de textul inițial, ci pentru că această afi rmație 
dăunează tainei Treimii.

Într-adevăr, în Treime Persoanele sunt de aceeași 
natură și au aceleași atribute în afară de una: Tatăl este 
originea (fără noțiunea de anterioritate, nici de tem-
poralitate, fi rește): Fiul este născut de Tatăl și Duhul 
purcede din Tatăl. Dacă Duhul purcede și de la Fiul, 
Fiul ar avea deci aceeași „calitate” specifi că Tatălui.

A afi rma că Duhul purcede din Tatăl prin Fiul ar 
fi  un posibil consens.

*

În domeniul moralei, dacă Ortodoxia admite prac-
ticarea contracepției ca mijloc de planifi care a nașterilor 
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pentru cuplurile căsătorite, ea se opune ferm avortului, 
pe care-l consideră o crimă. Dar există o rugăciune rostită 
pentru femeia care a avortat și care spune: „Doamne, ai 
milă de roaba ta X pentru greșeala făcută cu voie sau fără 
de voie și care a cauzat moartea și avortul rodului ei, iartă-i 
toate păcatele făcute cu voie sau fără de voie etc.”

Aceasta ne permite să amintim despre un aspect 
al Ortodoxiei care ne este reproșat uneori: „Aveți reguli 
stricte și nu le urmați”. Da, avem reguli stricte, ale căror 
exigențe și valoare sunt reamintite mereu, dar aplicarea 
potrivit unei conștiințe omenești revine episcopilor și 
preoților, este ceea ce se numește iconomie. O atitudine 
care nu are nimic de-a face cu laxismul, ci se inspiră 
din milostivire și iertare. Hristos spunea că nu dorește 
moartea păcătosului, ci să se vindece, să se întoarcă și 
să fi e viu (cf. Mc 2, 17).

Se pot aminti alte aspecte ale Ortodoxiei: relația 
cu cei morți, a căror pomenire se face regulat în timpul 
slujbelor sau în anumite momente ale anului liturgic. 
Se pot aminti Sfi ntele Taine, care sunt aceleași cu cele 
săvârșite în Biserica Catolică, chiar dacă ritualurile diferă: 
copiii sunt împărtășiți încă de la botez, iar împărtășirea 
bolnavilor este administrată ca rugăciune de mijlocire 
și nu numai în ultima clipă al vieții. S-ar putea vorbi 
de doisprezece sărbători mari, de Paști – sărbătoarea 
sărbătorilor – și de Rugăciunea lui Iisus, care ocupă un 
loc deosebit în mistica ortodoxă.

Sunt mulți occidentali care descoperă astăzi Orto-
doxia, cel puțin în aspectele sale esențiale: Liturghie sau 
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icoane, de pildă. La fel de numeroși sunt și cei care simt 
un fel de amărăciune când afl ă că „intercomuniunea” sau 
măcar „ospitalitatea euharistică” nu pot fi  practicate în 
timpul unei Liturghii ortodoxe. Deși această atitudine 
a Bisericii Ortodoxe a fost deja amintită, nu este inutil 
să revenim asupra ei pentru a preciza motivele, plasând 
această refl ecție în cadrul a ceea ce se va numi mișcarea 
ecumenică actuală.

Să subliniem din nou că, potrivit Tradiției și prac-
ticii, doar prin comuniune poate deveni cineva membru 
cu drepturi depline al Bisericii Ortodoxe, aderând fără 
rezerve și renunțând la tot ceea ce nu este ortodox, în 
conformitate cu cele șapte sinoade ecumenice și cu 
învățătura Părinților Bisericii.

În timpul întâlnirii de la Ierusalim, din mai 2014, 
papa Francisc și patriarhul Bartolomeu au publicat o 
declarație comună în care constatau:

„Cu toate că suntem conștienți că nu am 
atins obiectivul comuniunii depline, confi rmăm 
astăzi angajamentul nostru de a continua să mer-
gem împreună către unitatea pentru care Hristos, 
domnul Nostru, S-a rugat Tatălui, zicând «ca toți 
să fi e una»” (In 17, 21)1.

Comuniunea deplină este un scop, nu un mijloc. 
Poziția ortodoxă a fost exprimată de mai multe ori de 
către toate Bisericile ortodoxe, în numeroase publicații și 
prin toți responsabilii; cei mai mulți dintre credincioșii 
ortodocși sunt informați și o știu bine. Multiplele 
1 Declarația comună a papei Francisc și a patriarhului Bartolomeu 
semnată la Ierusalim în 25 mai 2014.
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declarații din partea ortodoxă subliniază că participarea 
la euharistie vine să încoroneze ajungerea la deplina 
unitate și că nu poate fi  considerată o cale de a ajunge 
la unitate și cu atât mai puțin un semn de simpatie sau 
prietenie. Nu va fi  inutil să ne reamintim nu numai că 
ortodocșii au o disciplină euharistică precisă, legată mai 
ales de post și de spovedania regulată (taină a împăcării 
și confesiune), ci și de lectura rugăciunilor înainte de 
spovedanie, chiar dacă doar în forma lor prescurtată. Cu 
alte cuvinte, intenția de a participa la Sfi ntele Taine nu 
poate apărea sub efectul unui fel de elan mistic apărut 
în timpul Liturghiei, pe baza unei subite dispoziții 
sufl etești sau a unei emoții care se poate simți din spirit 
de prietenie, solidaritate și comuniune de rugăciune, 
ci trebuie să fi e matur refl ectată, pregătită din timp și 
mărturisită preotului înainte de Liturghie.

Tocmai spiritul ecumenic ne cheamă să ne respectăm 
diferențele și să devenim conștienți de scandalul separării, 
în durerea însăși a despărțirii și a lipsei de comuniune, 
dar și să înțelegem urgența unei adevărate unități de 
credință, în diversitate, însă fără relativism, nici concesii 
doctrinare făcute după chipul lumii acesteia.

Să ne amintim, de asemenea, că Biserica este 
Trupul lui Hristos care nu poate fi  divizat, căci Hristos 
Însuși este singura și adevărata unitate, lumina lumii, 
calea și viața.

Dacă mai este nevoie să o reamintim, ortodocșii 
n-au fost niciodată ostili ecumenismului, ci din contră, 
au fost pionierii și fermentul lui. Au participat activ 
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la întemeierea Consiliului Ecumenic al Bisericilor, la 
numeroase conferințe și comisii și au contribuit destul 
la mersul către unitate.

Părintele Serghei Bulgakov își începea cartea despre 
Ortodoxie cu această frază: „Ortodoxia este Biserica lui 
Hristos pe pământ”. Și continua:

„Biserica lui Hristos nu este o instituție; este 
o viață nouă cu Hristos și în Hristos, condusă 
de Duhul Sfânt. Lumina Învierii lui Hristos 
strălucește peste Biserică și bucuria Învierii, a 
biruinței asupra morții o copleșește. Domnul 
înviat trăiește cu noi și viața noastră în Biserică 
este o viață tainică în Hristos. «Creștinii» poartă 
acest nume tocmai pentru sunt ai lui Hristos; 
trăiesc în Hristos și Hristos trăiește în ei. Întru-
parea nu este doar o idee sau o doctrină; este mai 
înainte de toate un eveniment care a avut loc o 
dată în timp, dar care are toată puterea veșniciei. 
Și această întrupare continuă, în calitate de unire 
perfectă, indisolubilă, deși neamestecată, a celor 
două naturi, natura divină și natura umană, for-
mează Biserica. Biserica este Trupul lui Hristos, 
ca unitate de viață cu El”2.

2 Serghei Boulgakov, Ortodoxia, trad. de Nicolae Grosu, 
Paideia, București, 1997.
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„Preotul sfi nțește pâinea și vinul, prefă-
cându-le în Trupul și Sângele lui Hristos, 

iar pictorul sfânt sfi nțește materia brută, trans-
formând-o într-o lume transfi gurată.”

Sfântul Ioan Damaschin

Interogându-L pe Iisus, Pilat vrea să afl e unde 
este adevărul (cf. In 18, 38). Dar Iisus tace. Astăzi știm 
răspunsul și Biserica îl știe. Fiindcă știm cuvintele lui 
Iisus care le spunea ucenicilor: „Eu sunt calea, adevă-
rul și viața” (In 14, 6). Problema nu era deci unde este 
adevărul, ci mai degrabă cine este adevărul. Și astăzi 
Biserica vorbește despre adevăr, arătându-I însă chipul: 
Iisus Hristos.

Este sufi cient să intrăm astăzi într-o biserică catolică, 
uneori chiar și într-o simplă sală parohială, pentru a 
găsi – câteodată la vedere – una sau alta dintre icoanele 
Maicii Domnului sau – campioană a tuturor categoriilor, 
cea devenită celebră a Troiței lui Rubliov.

Este sufi cient să intrăm într-o biserică ortodoxă 
pentru a fi  înconjurați de o mulțime de asemenea icoane 
și a ne da seama că intrăm într-o altă lume și într-un alt 
univers spiritual care se poate prelungi până în casele 
credincioșilor, în colțul lor cu icoane – loc de prezență 
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a lui Hristos, a Fecioarei și a sfi nților, mai degrabă de-
cât un simplu colț de rugăciune, așa cum sunt aceste 
icoane și în biserică.

Să spunem de la început că icoana nu este proprie-
tatea privată și exclusivă a Ortodoxiei. Dar ea reprezintă, 
după cum vom vedea, o expresie puternică și intimă 
a credinței creștine ortodoxe. Imagine sfântă, imagine 
sacră, imagine teologică și liturgică, cuvintele sunt prea 
sărace pentru a descrie icoana: o „imagine care vorbește 
despre Dumnezeu”, vor spune unii, în tot cazul o imagine 
văzută care invită, în mod paradoxal, privirea noastră să 
contemple lumea nevăzută. În orice caz, nu este „o ima-
gine pioasă”. Nu este nici un portret, nici reprezentarea 
unui eveniment sau fapt istoric. Reprezentarea doar a 
unui fapt istoric sau a unui personaj istoric nu ajunge 
pentru ca imaginea să devină icoană: dacă Iisus Hristos 
este reprezentat ca un om „obișnuit” – chiar dacă un 
personaj ieșit din comun –, dacă I se face portretul în 
manieră profană, nu vom vedea decât o imagine care 
vorbește despre viața, suferințele și moartea Lui. Icoanele 
Îl arată ca pe Dumnezeul-Om în slava Sa, uneori chiar 
în momentul umilirii Sale supreme, dar niciodată ca 
pe un om care suferă fi zic și psihic, după cum o face o 
anumită artă religioasă.

Sigur că reprezentarea omului Iisus este o recunoaștere 
și o afi rmare a faptului că El a fost cu adevărat om. În 
acest caz însă, imaginea Lui n-ar trebui să uite că El este 
și Dumnezeu adevărat. Cel pe care Îl pictăm este Iisus 
Hristos. Și reprezentându-L pe Cel care este Domnul 
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nostru, noi nu reprezentăm nici dumnezeirea Sa, nici 
umanitatea Sa, ci persoana Sa, care unește în sine cele 
două naturi neamestecate și nedespărțite, după afi rmația 
dogmei de la Calcedon, revelând astfel nimic mai puțin 
decât mântuirea noastră. „Prin intermediul vederii trupești, 
gândirea noastră primește o impresie duhovnicească ce 
se înalță către nevăzutul slavei dumnezeiești”, spune 
Sfântul Ioan Damaschin, mare apărător al sfi ntelor 
icoane în secolul al VIII-lea.

Când Pilat Îl întreabă pe Iisus, Iisus tace. Dar 
ucenicii știu. Când omul privește icoana, ea rămâne o 
taină. Dar creștinii ortodocși înțeleg.

De aceea, oriunde ar fi , icoanele sunt imagini ale 
unei naturi particulare și doar necunoașterea sau, mai 
rău, lenea intelectuală ne pot priva de sensul și mesajul 
lor. Pentru a le regăsi, trebuie să ne cufundăm în spi-
ritualitatea și tradiția ortodoxă care a putut să păstreze 
semnifi cația lor profundă.

În biserici se afl ă icoane; în fața noastră este ico-
nostasul și în jurul nostru icoanele pictate pe lemn 
sau fresce, acesta este în mod real domeniul imaginii 
sfi nte. Când credincioșii intră înăuntru, se îndreaptă 
în mod spontan spre icoane. Către cea a lui Hristos 
mai întâi, apoi către cea a Maicii Domnului și spre cele 
ale sfi nților. Se închină, se apleacă, sărută icoana și se 
apleacă din nou. Fac trei metanii, cifră trinitară. Trei 
aplecări: semn al respectului, dar și semn că rugăciunea 
noastră, că relația noastră cu Dumnezeu ne înalță, pe 
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noi cei aplecați. Fiindcă este vorba cu adevărat de o 
relație, o relație personală cu cei pe care icoana nu doar 
îi reprezintă, ci îi face prezenți.

Limba franceză permite distingerea cu claritate între 
„adorare” și „venerare” în ceea ce privește icoanele: acestea 
sunt venerate, căci doar Dumnezeu este adorat.

Dar să continuăm mica noastră călătorie. Fiind-
că, în mijlocul bisericii, se poate afl a icoana sărbătorii 
zilei. Și aceasta va fi  cinstită. În mod obișnuit, icoana 
acestei sărbători este plasată în partea de deasupra a 
iconostasului, printre cele douăsprezece mari sărbători 
ale calendarului liturgic. Acolo își dobândește adevă-
ratul sens, în ansamblul evenimentelor care constituie 
revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar o dată 
pe an, este pusă în evidență, medităm asupra sensului 
sărbătorii și dăm mărturie despre acest eveniment al 
istoriei mântuirii noastre. 

Icoana este făcută pentru rugăciune; Liturghia 
este contextul său adevărat. Liturghia este celebrarea în 
întregime, iar venerarea icoanei este comuniunea cu un 
eveniment special al tainei venirii lui Hristos.

În slujba noastră și în Liturghia euharistică noi 
spunem și cântăm că celebrăm în comuniune cu îngerii, 
cu puterile și cu sfi nții. Cu toți cei care au fost martori 
și purtători ai credinței și care sunt azi în slava lor. Pe 
icoanele care îi reprezintă, ei sunt întorși către noi. Cei 
care Îl privesc pe Dumnezeu ne privesc acum pe noi 
și, văzându-i în comuniune cu Dumnezeu, ne fac și pe 
noi să intrăm în comuniune cu viața dumnezeiască. 
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Iată taina icoanei. Este o realitate activă. Nu e vorba 
doar despre o imagine sau un simbol, ci despre un 
instrument, un mijloc care face reală și efectivă relația 
cu lumea spirituală.

Dar ce mai este astăzi real din aceste considerații? 
La ce se gândesc cei care se apropie de icoane? Sunt doar 
emoționați, cu o emoție spirituală care chiar dacă nu 
trebuie respinsă își are totuși limitele sale? Sunt măcar 
interpelați? Vor să știe? Să știe mai mult decât care este 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Troița lui Rubliov? Măcar 
nu încercați să afl ați răspunsul, este o întrebare falsă și 
fără obiect.

Icoanele au devenit populare, iar acest fapt nu este 
lipsit de pericol. Mai întâi pericolul de a strica tradiția și 
spiritul icoanei dacă această artă sfântă devine afacerea 
celor care au talent, reproduc și vând niște obiecte care 
pot ajunge la un anumit preț. Apoi, pericolul mult mai 
sensibil al celor care practică pictura „cu bună credință”. 
Aici riscul nu este cel al comercializării, ci mai mult al 
banalizării, reducând icoana la rangul unei imagini pioa-
se. Să fi m clar înțeleși, nu este vorba de a interzice orice 
altă artă religioasă în afara icoanei. Ci, simplu spus, doar 
despre faptul că, atunci când vorbim despre Fecioara lui 
Rafael sau Maica Domnului din Vladimir, noi nu vorbim 
deloc despre același lucru și că, mai ales, nu trebuie nici 
să amestecăm, nici să confundăm genurile.

Dacă icoana devine o modă, fi ecare va dori să aibă 
propria experiență, poate propria idee sau chiar propria 
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reprezentare. Pentru că modele se acomodează greu cu 
exigențele și limitele, este mare riscul de a vedea cum se 
pierde – sau cel puțin se denaturează – o artă (să o numim 
astfel) care n-a fost inventată de artiști, ci s-a născut în 
Biserică, hrănindu-se din învățătura și Tradiția ei.

Și aici nu este vorba despre niște reguli impuse 
de o instituție. În iconografi e – rușii spun că o icoană 
se scrie, nu că se pictează – nu există loc pentru „artă 
pentru artă”, pentru o artă care ar putea, prin propriile-i 
mijloace, să exprime sacrul într-o manieră laică, profană 
și mai ales fără efort duhovnicesc.

Inspirația dumnezeiască este principiul însuși al 
iconografi ei ca artă cu adevărat liturgică, după cum 
Scriptura trasa o limită între arta liturgică și artă în 
general. Iconograful trebuie să fi e creștin pentru a fi  
inspirat de învățătura lui Hristos și de Scriptură și, mai 
mult decât atât, în pictarea icoanei este vorba despre o 
ilustrare a unui text și mai puțin despre o interpretare 
personală și de propriile invenții. În afara acestei căi, 
icoana devine tablou și imagine a unei arte profane cu 
subiect religios, după cum se întâmplă cu atât de multe 
imagini în Biserica romană.

Dar nimeni nu poate da lecții în acest domeniu. 
Bisericile ortodoxe ruse se umple astăzi de producția 
acestei veritabile uzine care este Sofrino, care umple 
casieriile patriarhatului din Moscova, unde lucrătorii 
vin în fi ecare zi și produc icoane ca și cum ar produce 
abțibilduri pentru colecțiile Panini. Ele alimentează chiar 
și mânăstirile, acolo unde, acum câteva secole, iconografi i 
sfi nți pictau cu forța rugăciunii și a postului.
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Dar mai există încă teologi pentru a ne reaminti – în 
ciuda tuturor difi cultăților – sensul icoanei și al pictorilor 
care își regăsesc calea inspirată ce li se potrivește.

Și apoi, în mod paradoxal, apropierea – puțin 
ortodoxă – a celor care studiază arta sfântă pentru a se 
simți mai bine.

Într-adevăr, pe când credincioșii ortodocși sunt 
puțin înclinați să examineze icoane din punctul de vedere 
al stilului, școlilor și tendințelor, criticii de artă observă 
contribuțiile exterioare, împrumuturile și infl uențele și 
se fac descoperitorii unor elemente străine Ortodoxiei, 
în avantajul celor care, în Biserică, vor să regăsească o 
expresie mai pură a artei sfi nte, artă care își găsește sensul 
și originea în Tradiția Bisericii și în viața comunităților 
creștine, rămânând vie în Biserica Ortodoxă.

Imaginea sfântă se integrează, într-adevăr, într-un 
tot, într-o sinteză armonioasă și în totalitatea organică 
a cultului ortodox, în afara căruia conținutul și sensul 
icoanei nu pot fi  înțelese.

Această integrare se poate regăsi încă de la începu-
turi. S-ar putea spune că icoana s-a născut în primele 
expresii ale creștinismului, că acest creștinism este o 
religie a imaginii, așa cum s-a spus despre el că este una 
dintre religiile cărții.

Desigur, conținutul acestor reprezentări grafi ce a 
evoluat de-a lungul timpului. În catacombe, în primul 
secol, se regăsește imaginea Bunului Păstor sau cea a lui 
Daniel în groapa cu lei; scena cinei sau mai degrabă a 
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orantei – această femeie afl ată în rugăciune, mărturie 
a atitudinii creștine.

Există și simboluri: peștele și via, pline de sensuri 
și câteodată purtătoare de mesaje până și în grafi a lor. 
Acestea sunt prezente încă din secolul al II-lea, deși apar 
și reprezentări ale evenimentelor ce au marcat istoria 
mântuirii: Buna Vestire sau Nașterea și Botezul lui 
Hristos... Personajele sunt reprezentate din față; ele se 
adresează spectatorului și îi comunică starea interioară. 
Contează mai puțin acțiunea reprezentată, cât această 
comuniune cu privitorul.

Expresii ale unei credințe, simboluri care se voiau 
încă inaccesibile adversarilor noii religii, aceste imagini 
și semne sunt mai înainte de toate expresia unei vieți și 
a unei vieți noi. A unui principiu de viață opus modului 
de viață păgân.

Imaginea s-a născut odată cu Biserica, ea face parte 
din adevărul revelat. Și la fel ca pentru această revelație, 
Biserica nu a vorbit despre imagine și n-a adus argumente 
privitoare la ea, decât pentru a o apăra atunci când a 
fost atacată. Vom reveni asupra acestui punct.

Înainte de aceasta însă, ar trebui să intrăm într-o 
altă tradiție, cea a Bibliei. Și pentru a evoca această 
tradiție biblică – în ceea ce privește icoana – se pot 
menționa trei momente, trei locuri și trei personaje 
care susțin Tradiția: Moise pe Sinai, către 1270 î. Hr. – 
interdicție a oricărei imagini a Dumnezeului invizibil; 
Iisus la Nazaret, la începutul erei creștine – Dumnezeu 
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devine vizibil; și Părinții de la cel de-a doilea Sinod de 
la Niceea, în 787 – restaurare a venerării icoanelor după 
perioada iconoclastă.

Pe Sinai, Moise primește dispoziții clare. Poporul 
ales este încă un copil, de aceea trebuie educat, trebuie 
să i se dea reguli care nu admit interpretări. Le găsim în 
Ieșire și în Levitic: fără idoli, fără falși dumnezei și fără 
statui. Această interdicție a Vechiului Testament avea 
dublul scop de a împiedica poporul lui Israel să adore 
creația și să cadă în idolatrie și de a nu reprezenta ceea 
ce nu se cunoștea: nu L-ați văzut pe Dumnezeu, deci 
nu-L puteți reprezenta. (Pentru creștini, aceasta trimite 
la faptul că, întrucât L-au văzut în Iisus Hristos, atunci 
Îl pot și reprezenta. Dar să nu mergem prea repede.)

Totuși această dorință de a-L vedea pe Dumnezeu 
este omniprezentă în Scriptura vetero-testamentară, la fel 
ca și dorința de a vorbi în imagini – imagini verbale cu 
sens simbolic, precum păstorul (cf. Ps 22, 1), scutul, piatra 
și cetatea întărită (cf. 2 Sam 22, 31-33). De asemenea, 
există semne precum tronul, mâna sau Chivotul Legii. 
Și, cu siguranță, indicațiile mozaice pentru construcția 
cortului și arcei sunt deja dovada că realitatea spirituală 
poate fi  exprimată prin mijloace artistice.

O realitate spirituală care, de această dată la inițiativa 
lui Dumnezeu – și în așteptarea inițiativei fi nale a 
venirii Fiului Său – se va oferi vederii în teofanii (care 
vor fi  considerate mai târziu manifestări ale energiilor 
dumnezeiești). Acestea sunt aparițiile îngerului Domnu-
lui (precum lui Avraam la stejarul Mamvri [cf. Fac 18, 
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1-16]), sau chiar aparițiile în fața profeților în formă 
omenească (Amos: „Văzut-am pe Domnul stând lângă 
altar” [Amos 9, 1]). Dar dacă „Domnul grăia cu Moise 
faţă către faţă, cum ar grăi cineva cu prietenul său” (Fac 
33, 11), El îi și spunea: „Faţa Mea însă nu vei putea 
s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea și să trăias-
că” (Ieș 33, 20). Încă de aici există – dacă ne jucăm 
cu cuvintele – ceea ce s-ar putea numi prefi gurări ale 
fi gurativului. Însă cu ce limite! Trebuie reamintit aici 
marele principiu creștin: Vechiul Testament este citit 
în lumina lui Hristos cel revelat în Noul Testament, a 
lui Hristos care împlinește și reînnoiește totul.

Hristos S-a născut deci la Betleem și, după cum 
spune Sfântul Evanghelist Ioan, „Cuvântul S-a făcut trup 
și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui” (In 1, 14). 
Cuvântul S-a făcut trup. Întotdeauna Dumnezeu este 
Cel ce are inițiativa. Dumnezeu Se face vizibil. Și totuși, 
multe texte în Noul Testament spun că nimeni n-a văzut 
pe Dumnezeu, fi indcă Dumnezeu este invizibil. Într-
adevăr, scrie Sfântul Ioan în continuare, „pe Dumnezeu 
nimeni nu L-a văzut vreodată”, dar adaugă imediat: „Fiul 
cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a 
făcut cunoscut” (In 1, 18); Iisus însuși va spune: „Cel ce 
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (In 14, 9). De aceea, 
Sfântul Ioan Damaschin va concluziona: „Când Cel care 
este nevăzut devine văzut în trup, atunci se poate picta 
chipul său”. Tatăl și Duhul Sfânt rămân nevăzuți, deci 
nereprezentabili, singur Iisus este „chipul Dumnezeului 
celui nevăzut” (Col 1, 15). În privința imaginilor sfi nte, 
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acestea nu pot să ne ducă la idolatrie, fi indcă recunoaștem 
în ele chipul lui Dumnezeu în om. 

„Și întorcându-Se către ucenici, de o parte a 
zis: Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! 
Căci zic vouă: Mulţi prooroci și regi au voit să 
vadă ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, și să audă 
ceea ce auziţi, dar n-au auzit” (Lc 10, 23-34). 

Noul Testament ține promisiunile. Și Biserica învață 
că imaginea se bazează pe întruparea Celei de-a doua 
Persoane a Sfi ntei Treimi, împlinire directă a Vechiului 
Testament. Strămoșul imaginii creștine nu este deci idolul 
păgân, ci această non-reprezentare vetero-testamentară 
și imaginile simbolice sau verbale care nu numai că vor 
compensa, dar vor și prefi gura reprezentarea reală.

Sfânta Față

Tradiția Bisericii afi rmă că prima icoană a lui 
Hristos a apărut în timpul vieții Sale pământești: este 
ceea ce Occidentul numește „Sfânta Față”, iar Biserica 
Răsăritului „imaginea nefăcută de mână omenească”, 
pentru savanți „ἀχειροποίητος” (acheiropoietos).

Să ne oprim pentru o clipă la o povestire. Ea se 
petrece într-o mică împărăție situată între Tigru și Eu-
frat, între Imperiul Roman și parți, a cărei capitală este 
Edessa. Regele Abgar al V-lea Ukhama este lepros.

El aude de minunile lui Hristos și – după exemplul 
centurionului din Evanghelie –, îl trimite pe arhivistul 
Hannan cu o scrisoare în care Îi cere lui Iisus să vină 
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să-l vindece. Și dacă refuză, Hannan, care are și talent 
de pictor, trebuie să-I facă portretul și să i-l aducă 
regelui.

Hannan Îl găsește pe Iisus înconjurat de o mare 
mulțime. Îi este imposibil să se apropie. Asemenea lui 
Zaheu, caută un loc înalt pentru a-L vedea. O stâncă. 
Se cațără pe ea, se așază acolo și începe să facă portre-
tul cerut. Îi este însă imposibil – după cum va explica 
mai târziu –, datorită slavei de nespus a chipului Lui 
care se schimba datorită harului. Și istoria lui Zaheu 
se repetă. Iisus îl vede pe portretist, se apropie de el, se 
spală pe față și se șterge cu o pânză pe care trăsăturile 
Sale rămân întipărite. Hristos îi dă lui Hannan prețioasa 
năframă (în limbaj semitic mindil, de unde numele de 
mandilion sub care este cunoscută această imagine). 
Îi trimite deci năframa și un mesaj în care îi explică 
regelui că nu va ajunge la Edessa, dar că va trimite pe 
unul dintre ucenicii Săi.

Hannan se întoarce în țara sa din Osroene și îi dă 
regelui mandilionul. De acum înainte regele nu mai 
este în pericol de moarte. După Înălțarea Domnului, 
apostolul Tadeu, unul dintre cei șaptezeci, se duce la 
Edessa, îl vindecă pe rege și, desigur, îl convertește. 
Regele aruncă un idol care se găsea într-o nișă deasupra 
uneia dintre porțile orașului pentru a pune în locul lui 
sfânta imagine și contribuie la răspândirea creștinismului 
printre supuși.

Sfârșit. Nu chiar. Ultimul copil al regelui Abgar 
revine la păgânism. El vrea să distrugă această imagine 
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care nu mai înseamnă nimic pentru el, dar episcopul 
locului o îngroapă în zid după ce pune în fața ei o lampă 
aprinsă. Imaginea este salvată. Dar va fi  pierdută pentru 
mai multe secole. Nimeni nu mai vorbește despre ea, 
până când se uită și că a existat.

Imaginea reapare în 545. Regele perșilor asediază 
orașul. 

Un înger îi descoperă episcopului locului unde 
se afl ă Sfântul Chip. Imaginea este intactă. În plus, ea 
se imprimase pe fața internă a olanului care o ascun-
dea, în timp ce lampa rămâne mereu aprinsă în față. 
Orașul este salvat și prețioasa imagine este de această 
dată păstrată.

Până în 630. Arabii înconjoară Edessa, dar ei nu 
împiedică venerarea icoanei, bine cunoscută și renu-
mită în întregul Orient. Sfântul Ioan Damaschin, în 
plină perioadă iconoclastă, o va menționa în 787 și 
Părinții celui de-al șaptelea Sinod se vor referi la ea de 
mai multe ori.

În 944, împărații Bizanțului răscumpără ima-
ginea făcătoare de minuni în schimbul a două sute 
de prizonieri sarazini, două mii de dinari de argint și 
mai ales promisiunea de a nu o mai duce la Edessa 
ori în împrejurimi. În ciuda marii mânii a poporului, 
mandilionul este transportat cu mare pompă la Con-
stantinopol. I se va pierde orice urmă după jefuirea 
orașului, în 1204, de către... cruciați. „Se spune” că 
ei ar fi  dus-o în Apus, unii spun că la Paris, alții la 
Roma. Nimeni nu știe.
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După această povestire, să revenim la istorie. La 
această perioadă tulburată a iconoclasmului.

Cuvântul este cunoscut. Iconoclast este cel ce 
distruge icoanele. Astăzi, lărgind înțelesul termenului, 
este înțeles prin iconoclast și cineva care atacă ceva 
sfânt și respectabil. Și nu numai în privința domeniu-
lui spiritual. În secolele VIII și IX, era vorba despre o 
mișcare, despre o controversă care a provocat dezbateri 
sângeroase. Într-adevăr, iconoclaștii atacau nu doar 
icoanele, ci și pe „adoratorii” acestora.

Nu vom întârzia asupra acestei perioade, decât 
pentru a face câteva remarci. Mai întâi, opoziția a venit 
de la un împărat: este adevărat că, în acea vreme, prinții 
erau strâns legați de viața Bisericii. Episcopul se ocupa de 
interesele spirituale ale poporului, în timp ce prințul de 
cele materiale, însă ambii trebuiau să lucreze cu unicul 
scop al slăvirii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, interesele 
prinților – și uneori chiar ale episcopilor – puteau să ia 
o altă întorsătură. Controversa iconoclastă nu este deci 
străină de o luptă pentru infl uență și putere.

În Apus, când lombarzii au amenințat Roma, 
papa, decât să ceară ajutorul unui împărat iconoclast, 
s-a adresat lui Pepin cel Scurt care, salvând Roma de 
barbari, a creat în 756 statul pontifi cal și a făcut din 
papă un conducător lumesc.

Iconoclasmul nu este deloc străin de infl uența 
evreilor și arabilor, ale căror religii refuzau imaginile. 
Pentru creștini însă, aceasta a fost ocazia de a discuta, 
de a argumenta și, în fi nal, de a crea teologia icoanei, 
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demers inițiat și de o parte și de alta: iconoclasmul își 
va găsi teoreticianul în persoana împăratului Constan-
tin al V-lea Copronimul, pe care anumiți protestanți 
îl consideră drept un strămoș spiritual al lui Luther și 
Calvin; de cealaltă parte, Sinodul al doilea de la Niceea 
(al șaptelea Ecumenic) va defi ni fundamentele teologice 
ale icoanei ca expresie a credinței în Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu. 

Acesta este, fără îndoială, argumentul fundamental: 
iconoclaștii spuneau că icoanele nu merită venerate, 
fi indcă sunt făcute din „materie moartă”. Fals, replicau 
apărătorii icoanelor, care vedeau în această afi rmație 
negarea însăși a Întrupării. Materia, spuneau ei, poate 
înfățișa o realitate spirituală. Mai mult, odată cu Întru-
parea, materia a primit o importanță capitală.

Sfântul Ioan Damaschin va explica și va preciza 
astfel:

„Eu nu venerez materia, ci pe Creatorul 
materiei, devenit materie pentru mine, locuind 
materia și aducându-mi mântuirea prin interme-
diul materiei”1.

Materia poate înfățișa o realitate spirituală. Iconograful 
face această experiență ori de câte ori scrie o icoană.

Mai întâi, el utilizează produse naturale. Icoana este 
făcută din lemn; în crearea ei se folosesc ouă, pigmenți 
1 Citat în L. Uspensky, Essai sur la théologie de l’icône dans 
l’Église orthodoxe, Éditions sur l’Exarchat patriarcal russe en 
Europe occidental, Paris, 1960; trad. rom.: Teologia icoanei în 
Biserica Ortodoxă, trad. Ciprian Vidican și Elena Derevici, Ed. 
Renașterea/Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2012.
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naturali și clei făcut din oase de animale (un paralelism 
îndrăzneț ar putea spune: așa cum omul a fost făcut 
din nămol). Se pleacă de la straturi întunecate către 
nuanțe mai clare: drumul de la întuneric la lumină. 
Totul, chiar și procesul pictării, este un demers și o 
experiență spirituale.

Și aici se poate vedea diferența fundamentală din-
tre artă și iconografi e. Artistul, în general, caută să-și 
găsească stilul, propria manieră de a se exprima și de 
a-și traduce stările sufl etești. Iconograful însă caută să-și 
șteargă total propria fi ință, persoana sa și preocuparea 
de sine: el se golește pentru a fi  mai bine umplut... Își 
însușește atitudinea Sfântului Ioan Botezătorul: „El 
trebuie să crească, iar eu să mă micșorez”.

Ludmilla Garrigou, responsabilă cu un atelier de 
iconografi e, mărturisește:

„Munca iconografului este prin excelență 
o muncă de liniște, de rugăciune și de singu-
rătate. Scopul său unic este de a transmite prin 
icoană fervoarea religioasă, care este izvorul 
vieții duhovnicești, și de a trăi și exprima prin 
ea credința.

[Dar nu este o muncă singuratică.]
Dintotdeauna, iconografi i s-au grupat în 

«ateliere», ca însoțitorii din Evul Mediu, nu 
numai pentru a primi o învățătură sau pentru 
a putea să «practice» mai bine dăruirea de sine, 
prin smerenie și veritabil anonimat, ci mai ales 
pentru ca pictarea «izolată» de icoane să nu ducă 
la greșeli dogmatice în iconografi e. Toate icoanele 
vechi sunt numite «canonice» și trebuie cunos-
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cute bine dogmele și canoanele înainte de orice 
inspirație personală. Adunarea în grup permite 
o anumită verifi care și supunere față de Tradiție, 
adică față de cei care ne-au precedat în Adevăr. 
Nu se poate și nu trebuie să faci pe «cavalerul 
singuratic»: și aceasta fi indcă […] iconograful își 
primește «învestirea» sa de la Biserică”2. 

Munca sa trebuie să se confunde cu Rugăciunea ini-
mii care, puțin câte puțin, ritmează respirația și conduce 
mâna. Lucrarea asupra sinelui este la fel de importantă 
precum cea care se face pe planșă, iar „transparențele” 
se aplică la fel de bine icoanei ca întregii fi ri... Mode-
lele alese nu sunt decât un suport pentru înțelegerea 
construcției icoanei. Este nevoie de a învăța cum să 
interiorizezi imaginea, să te pui în stare de primire 
prin intermediul tăcerii, rugăciunii și postului, pentru 
a nu reduce icoana doar la o copiere simplă, ci a o trăi 
și a o transmite.

Sfântul Ioan Damaschin spunea despre pictorul 
de icoane:

„Preotul sfi nțește pâinea și vinul în Trupul și 
Sângele lui Hristos, pictorul sfânt sfi nțește materia 
brută, transformând-o într-o lume transfi gura-
tă. El ia pâine obișnuită: formă, linie, culoare 
și subiect, pentru a face din această pâine, din 
această materie, din această formă și din această 
viziune estetică naturală, un lucru supranatural, 
duhovnicesc și dumnezeiesc, Trupul și Sângele lui 

2 L. Garrigou, „Icône ou tableau, iconographe ou artiste?” 
[Icoană sau tablou, iconograf sau artist?], în Le Messager 
orthodoxe, nr. 92, 1983.



52

Cinci lecţii despre Ortodoxie

Hristos. De aceea învățarea și inițierea în această 
artă sunt absolut necesare”3.

Leonid Uspensky, unul dintre cei mai mari iconografi  
ai secolului al XX-lea, sublinia și el că scopul nu este copierea 
simplă a formelor vechi, fi indcă fi ecare epocă își are propriile 
forme ce pot fi  puse în lucrare, în măsura în care pictorul 
rămâne fi del Tradiției, care este putere a Duhului Sfânt și 
continuitate a experienței duhovnicești în Biserică.

„Iconograful contemporan, spunea el, trebuie 
să regăsească atitudinea interioară a iconografi lor de 
altădată, să lase să trăiască în el aceeași inspirație. 
Doar așa va găsi adevărata fi delitate care nu este 
repetiție, ci revelație nouă, contemporană, a vieții 
interioare a Bisericii”4.

Aceasta este Tradiția: nu o comoară ce trebuie 
păstrată, ci o forță vie cu rădăcini în experiența și viața 
Bisericii, hrănind expresia sa mereu reînnoită.

Legenda imaginii nefăcute de mână omenească 
este legată de dogmă de către Tradiția apostolică: 

„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut 
cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au 
pipăit despre Cuvântul vieţii, Și Viaţa s-a arătat 
și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viaţa de 
veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă…” (1 In 
1, 1-3), insistă Apostolul Ioan.

Biserica păzește astfel tradițiile care, prin conținutul 
lor, chiar exprimat într-o formă legendară, ajută la 
3 Citat în L. Arrigou, „Vie de l’icône en Occident” [Viața 
icoanei în Occident], Le Messager orthodoxe, nr. 92, 1983.
4 L. Uspensky, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, op. cit.
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manifestarea și afi rmarea adevărurilor dogmatice prin 
iconomia dumnezeiască. Astfel, preacinstirea Maicii 
Domnului și aproape toate sărbătorile în cinstea ei se 
bazează pe Tradiție. Altfel spus, Biserica păstrează tot ce 
contribuie la asimilarea fundamentelor dogmatice ale 
credinței, tot ce ajută mintea umană să le înțeleagă.

Iată de ce, imaginea nefăcută de mână și cea a 
regelui Abgar, de exemplu, apar în Actele Sinoadelor și 
în scrierile patristice și tot din acest motiv ele au intrat 
în viața liturgică ortodoxă.

Să ne mai oprim o clipă la această icoană nefăcută 
de mână omenească, acest Sfânt Chip pe care l-am 
lăsat în mâinile cruciaților pentru a-i pierde apoi urma 
pentru totdeauna. S-a descoperit în Georgia o icoană a 
Sfântului Chip care urcă până în secolele VI sau VII, ori 
până în vremea când originalul – dacă se poate spune 
astfel – se găsea încă la Edessa.

O alta – și se va vedea cum pot evolua tradițiile – 
se găsea la Roma, în Evul Mediu. Se numea „adevărata 
icoană” sau „vera icon” sau „veronike”. Era cinstită în 
întregul Apus. Cu toate că a dispărut, a dat naștere la 
inventarea episodului Veronicăi, a cărui cea mai cunos-
cută versiune este cea legată de a patra oprire pe drumul 
Crucii, așa cum este povestită de către franciscani.

Să notăm, în trecere, că Sfântul Chip, mandilionul 
însuși, se distingea fundamental de sfântul giulgiu din 
Torino: cel dintâi era o față vie, privind înainte cu ochii 
mari deschiși, cel din urmă fi ind un cadavru.
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Dacă icoana lui Hristos, care apare ca temei pentru 
întreaga iconografi e creștină, reproduce trăsăturile Fiului 
lui Dumnezeu devenit om, icoana Maicii Domnului 
reprezintă prima fi ință umană care a împlinit scopul 
Întrupării: îndumnezeirea omului.

Îndumnezeirea omului

Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină 
Dumnezeu. Fraza îi este atribuită Sfântului Atanasie, 
Sfântului Irineu de Lyon, adică pur și simplu... Părinților. 
Ideea este prezentă și la Sfântul Toma din Aquino. Și 
pentru cei pe care formularea ar putea să-i șocheze – sau 
să-i tulbure – s-ar putea spune: Dumnezeu S-a făcut 
om pentru ca omul să devină Dumnezeu... întru El. 
Într-adevăr, doar Iisus Hristos, Cuvântul întrupat, face 
posibilă îndumnezeirea, în măsura în care, în El, natura 
umană a fost îndumnezeită de natura divină: Sfântul 
Maxim Mărturisitorul va spune că Întruparea lui Dum-
nezeu face din om un dumnezeu în aceeași măsură în 
care Dumnezeu a devenit om. Ar trebui astfel să vorbim 
despre două naturi neamestecate: Iisus a îndumnezeit 
natura umană fără a o schimba în natură divină.

Omul îndumnezeit este o temă centrală în Orto-
doxie, moștenire a Părinților greci și a tradiției isihaste. 
Este vorba despre o participare reală a omului la natura 
divină, împlinită în Hristos prin Întrupare și actualizată 
în fi ecare om prin Sfi ntele Taine, dar în același timp și 
de o participare a fi ecăruia la viața în Hristos, într-o 
sinergie între voința liberă și harul dumnezeiesc.
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Iisus a spus iudeilor: „Nu e scris în Legea voastră că 
«Eu am zis: dumnezei sunteţi?” Dacă i-a numit dumnezei 
pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – și 
Scriptura nu poate să fi e desfi inţată” (In 10, 34-35).

„Dumnezeiasca Lui putere – scrie Sfântul 
Apostol Petru – ne-a dăruit toate cele ce sunt 
spre viaţă și spre bună cucernicie, făcându-ne să 
cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și 
prin puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari și 
preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtași 
dumnezeieștii fi ri, scăpând de stricăciunea poftei 
celei din lume” (2 Ptr 1, 3-4)

Trei veacuri mai târziu, Sfântul Grigore Palama va 
spune că îndumnezeirea omului face parte din planul lui 
Dumnezeu care face posibilă prezența îndumnezeitoare 
a Duhului, prin asceză și rugăciune.

Înțeleasă ca „trup al lui Hristos”, Biserica oferă mem-
brelor sale posibilitatea de primi această îndumnezeire. 
Prin Sfi ntele Taine și prin efortul personal (dragostea de 
aproapele, rugăciune și asceză), orice om botezat poate 
deveni prin har ceea ce Dumnezeu este prin natură: un 
fi u al lui Dumnezeu. Liturghia, Tainele și teologia vor fi  
interpretate ca instrumente ale îndumnezeirii.

Maria este Maica Domnului. Prima fi ință ome-
nească în stare să îndeplinească total scopul Întrupării... 
O mulțime de icoane ale Fecioarei îi sunt atribuite 
Apostolului Luca. Desigur că nu există nicio dova-
dă, nicio mărturie că ele chiar ar fi  pictate de mâna 
evanghelistului, dar își au locul într-o tradiție căreia îi 
furnizează prototipurile.
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Atunci când se pomenește tradiția apostolică – după 
cum este cazul când se vorbește despre Liturghie sau 
despre regulile apostolice –, trebuie să avem în minte 
elementele care urcă până la apostoli, nu pentru că ei 
le-au redactat cu propriile lor mâini, ci fi indcă le-au 
dat un caracter și o autoritate apostolică.

Astfel, icoana are de-a face chiar cu temeiurile mântuirii 
noastre: Întruparea, Schimbarea la Față și Învierea.

Întruparea celei de-a doua Persoane a Sfi ntei 
Treimi este dogma fundamentală a creștinismului. Ea 
reprezintă, de asemenea, temeiul iconografi ei care, într-o 
anumită manieră, îi devine mărturie. Însă mărturisirea 
acestei învățături nu este posibilă, decât mărturisind că 
Fecioara Maria este cu adevărat Maica lui Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, existența și venerarea icoanei lui Hris-
tos presupune importanța Maicii Domnului, al cărei 
consimțământ – „Fie mie după cuvântul Tău” (Lc 1, 
38) – a fost condiția indispensabilă pentru Întrupare, 
care a permis lui Dumnezeu să devină vizibil și deci 
reprezentabil.

Invers, negarea maternității divine antrenează negarea 
imaginii omenești a lui Dumnezeu. Potrivit Părinților, 
reprezentarea Dumnezeului-Om se întemeiază în mod 
precis pe umanitatea reprezentabilă a Maicii Sale.

„Deoarece Hristos este născut din Tatăl nevăzut, 
explică Sfântul Teodor Studitul, El nu poate fi  pictat. 
Într-adevăr, ce imagine ar putea corespunde Dum-
nezeirii a cărei reprezentare este interzisă de Sfânta 
Scriptură? Însă din momentul în care Hristos este 
născut dintr-o Maică văzută, El are în mod natural 
un chip asemănător cu cel al Maicii Sale. Și dacă 
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n-ar putea fi  reprezentat prin artă, aceasta ar vrea 
să spună că El este născut doar din Tatăl și nu S-a 
întrupat. Dar o asemenea opinie contrazice orice 
iconomie dumnezeiască a mântuirii noastre”5.

„Icoana este vehiculul unei prezențe personale pe 
care o simțim, dar pe care n-o putem percepe”6, comen-
tează Părintele Stéphane Bigham. Icoana este un mijloc 
de cunoaștere și de unire cu Dumnezeu. Să repetăm: ea 
nu se poate defi ni doar ca element decorativ, nici doar 
ca ilustrare a Scripturii sau instrument de catehizare. 
Din contră, ea face parte integrantă din Liturghia care, 
prin frumusețe, ne deschide calea spre Dumnezeu.

Cu adevărat, Dumnezeu nu doar că s-a făcut înțeles, 
ci El s-a oferit și vederii; s-a făcut chip. Întruparea lui 
Hristos întemeiază icoana și icoana dă mărturie despre 
Întrupare. Izvorul acestei puteri este mai înainte de toate 
fața omenească. Chiar în Vechiul Testament, atunci când 
Dumnezeu nu avea un adevărat chip, Biblia vorbește 
uneori despre fața lui Dumnezeu, pentru a indica o 
întâlnire personală cu Cel ce este. În Noul Testament, 
această față a devenit vizibilă. Regăsim acea întâlnire 
față către față într-o manieră intimă și personală.

În viața duhovnicească, apare același tip de relație 
ca în iubire, ca în fața unei fotografi i a fi inței iubite: mai 
mult decât o reprezentare, avem aici o prezență.

Mai mult încă, poate fi  vorba despre o adevărată 
revelație. Liturghia sărbătorii ortodoxe a Sfi ntei Mahrame 
5 Sf. Th. le Studite, Patrologie grecque de Migne [Patrologia 
greacă de Migne], Respingerea a 3-a, capitolul 2, 99, 417 C.
6 S. Bigham, L’icône dans la tradition orthodoxe [Icoana în 
tradiția ortodoxă], Mediaspaul, 1992.
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a Domnului exprimă semnifi cația imaginii sfi nte pen-
tru rugăciune și teologie. Ea subliniază des și insistent 
legătura dintre această imagine și Schimbarea la Față. 
„Ieri, pe muntele Tabor, lumina Dumnezeirii a venit 
peste cei mai mari apostoli pentru a le întări credința 
[…] Astăzi […] imaginea luminoasă se răspândește și ne 
întărește credința tuturor: este Dumnezeul nostru care 
S-a făcut Om...”, spune stihoavna sărbătorii. Însă aici se 
subliniază în special amploarea imediată, adresată nouă, 
credincioșilor, a acestei lumini dumnezeiești apărute în 
Hristos: „Să sărbătorim ca psalmistul, bucurându-ne 
duhovnicește și strigând cu David: suntem copleșiți 
de lumina feței tale, Doamne!”7

Și încă: „Tu ne-ai lăsat spre sfi nțire imaginea Sfân-
tului Tău Chip, atunci când Te pregăteai să fi i dat de 
bună voie la patimi”8.

Și, după Leonid Uspensky, imaginea Tatălui 
nefăcută de mână care este Hristos însuși – imagine 
manifestată în Trupul Domnului și devenită vizibilă – 
este un fapt dogmatic. De aceea, nimic nu se schimbă 
în mod esențial, indiferent de cum am înțelege noi 
expresia „nefăcută de mână omenească”, fi e că ar fi  
vorba despre apariția în lume a lui Hristos însuși, chip 
al Tatălui, fi e de o imagine imprimată în mod minu-
nat de El însuși pe o pânză, ori de o imagine pusă în 
materie de mâini omenești – chiar dacă diferența este 
imensă. Acest fapt este exprimat de Biserică în ziua 
Sfi ntei Mahrame a Domnului: „Te mărim, Hristoase, 

7 Stihiră la Vecernia mică.
8 Stihiră la litie.
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dătătorule de viață, și cinstim prea slăvita icoană a prea 
curatului Tău Chip”. Slăvirea se raportează la orice 
icoană a lui Hristos și nu doar față de Iisus cel istoric, 
pentru că știm că este Dumnezeu Întrupat. Aceasta 
este realitatea Sa și pe ea trebuie să o reprezentăm. O 
fotografi e a Lui nu ne-ar oferi decât punctul de vedere 
al mulțimii necredincioase care Îl înconjura – de unde 
cuvintele Sale: „Au ochi, dar nu văd”, sau, în plus: 
„Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl”. Cultul 
umanității lui Hristos este străin tradiției răsăritene, 
dar nu și cel al umanității Sale îndumnezeite, așa cum 
apare pe Tabor.

Două naturi în Iisus Hristos înseamnă divino-
umanitate. Icoana aduce mărturia acestei realități, este 
realistă, fi ind creată potrivit cu cele două sensuri – re-
alismul divino-umanității. Faptul produce o diferență 
esențială, fundamentală, față de orice altă imagine, în 
maniera în care textul sfânt nu este comparabil cu nicio 
altă literatură.

Arta sfântă, la fel ca celelalte lucruri din Biserică, 
are un caracter dual: esența însăși este imuabilă și 
veșnică, pentru că exprimă adevărul revelat, însă este 
indefi nit variată în formele și mijloacele sale de expresie 
ce corespund unei epoci sau unui loc anume.

„Icoana reprezintă nu trupul coruptibil 
destinat descompunerii, ci trupul transfi gurat, 
iluminat de har, trupul veacului ce va să vină. Ea 
transmite ochilor trupești, prin mijloace materiale 
și vizibile, frumusețea și slava dumnezeiască”9.

9 L. Uspensky, Teologia icoanei, op. cit.
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Icoana ne deschide astfel către realitatea veacului ce 
va să vină, inaugurat prin Învierea lui Hristos. În prima 
sa Epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel oferă aceeași 
învățătură și aceeași experiență ca icoana: el compară 
trupul (muritor) cu o sămânță aruncată în pământ: „Tu 
ce semeni nu dă viaţă, dacă nu va fi  murit” (1 Co 15, 
36). Grăuntele trebuie să germineze așa cum trupul 
trebuie să intre în viața veacului viitor pentru ca noi 
să ne bucurăm de învierea generală, în forma care Îi va 
plăcea lui Dumnezeu să ne-o dea. „Așa este și învierea 
morţilor: se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază 
întru nestricăciune; se seamănă întru necinste, înviază 
întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru 
putere; se seamănă trup fi resc, înviază trup duhovnicesc. 
Dacă este trup fi resc, este și trup duhovnicesc” (1 Co 42, 
44); sensul însuși al icoanei este de a ne face moștenitori 
ai acestei nestricăciuni, moștenitori ai Împărăției, ai 
căror reprezentanți încă din viața de acum sunt cei pe 
care-i numim sfi nți.

Vom reține, în trecere, că sfi nții sunt reprezentați cu 
fața, fi indcă trebuie să ne adresăm lor, să intrăm în legă-
tură și în comuniune cu ei. Cei care Îl văd pe Dumnezeu 
ne privesc și ne comunică harul la care sunt martori. În 
profi l apar doar oamenii care nu au sfi nțenia (magii sau 
păstorii prezenți la Nașterea Domnului, de exemplu).

Bineînțeles că noua creație, omul îndumnezeit, 
nu este reprezentabil, așa cum nu este reprezentabil 
harul dumnezeiesc. De aceea se folosesc simboluri: 
însă indicațiile formelor, culorilor și liniilor și limbajul 
artistic inspirat, hrănit din rugăciune și legat strâns de 
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practica liturgică, ne ajută să nu reducem totul la un 
simbolism abstract.

„Evanghelia ne cheamă la viața în Hristos, icoana 
o reprezintă”, spune Uspensky.

Icoana este deci o mărturie și o proclamație de 
credință. Ea nu este doar emoționantă ori sentimen-
tală, scopul ei este să ne orienteze către transfi gurarea 
sentimentelor și inteligenței noastre. „Rațiunea de a 
fi  a icoanei și valoarea sa nu rezidă deci în frumusețea 
ei ca obiect, ci în ceea ce reprezintă: ea este imaginea 
frumuseții ca asemănare dumnezeiască”, spune tot 
Leonid Uspensky. Și adaugă:

„Harul Sfântului Duh este cel care arată 
sfi nțenia, atât a persoanei reprezentate, cât și a 
icoanei sale și în har se realizează relația dintre 
credincios și sfânt prin intermediul icoanei aces-
tuia. Icoana participă, dacă se poate spune astfel, 
la sfi nțenia prototipului său și, prin icoană, noi, la 
rândul nostru, participăm la toată această sfi nțenie 
prin rugăciunile noastre”10.

Când binecuvântează o icoană, preotul repetă de 
trei ori această formulă în formă de epicleză: „Această 
icoană este binecuvântată [anumite versiuni zic «este 
sfi nțită»] prin harul [sau manifestarea] Sfântului Duh 
și se stropește cu această apă sfi nțită în numele Tatălui 
și al Fiului și al Sfântului Duh.” Într-adevăr, dacă apa 
– materie – este semn al binecuvântării, Duhul este cel 
ce o sfi nțește și o curățește și tot Duhul este cel ce îl va 

10 L. Uspensky, La théologie de l’icône dans l’Église orthodoxe, 
op. cit.
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inspira pe iconograf. Fără o participare directă la sfi nțire 
și o mărturie concretă, orice artă sacră este fără sens: în 
crearea unei icoane nimic nu poate înlocui experiența 
personală și concretă a harului.

„Ceea ce cartea [Sfi ntele Scripturi] ne spun prin 
cuvânt, icoana ne-o arată prin culoare și ne face prezent”, 
spun părinții Sinodului de la Constantinopol, în 680. 
Fereastră deschisă către împărăția lui Dumnezeu, icoana 
suprimă astfel orice ilustrare simplă, fi indcă nu arată 
niciodată Transcendentul, nu îl transformă în lucru, ci, 
din contră, îi schițează prezența. Și totul converge către 
unica învățătură că nu există viață veșnică în afara lui 
Hristos și a Sfi ntelor Sale Taine.

Pentru a încheia, icoana ne amintește că mărturia 
Duhului trebuie să devină nu doar slujire, ci și artă. Arta 
de a se uni în „ochiul inimii noastre” care vede în orice 
fi ință omenească frumusețea chipului lui Dumnezeu, 
singura în stare să descifreze chipul oricărui om în 
Dumnezeu. Inaccesibilul coboară, într-adevăr, la noi 
pentru a ne impresiona prin toate chipurile oamenilor 
și prin frumusețea lumii. Rugăciunea liturgică este astfel 
rugăciunea lumii văzute și nevăzute, iar preotul – icoa-
nă a lui Hristos atunci când săvârșește Dumnezeiasca 
Liturghie – este legătura văzutului cu nevăzutul care se 
manifestă vizibil în lumea noastră prin Cuvântul rostit 
și prin euharistie.

Ortodocșii vor spune: nu se poate renunța la icoane, 
fi indcă ele îi fac contemplativi. Aceasta este, de secole, 
conștiința întregii Biserici a Răsăritului, fi indcă icoanele 
sunt un mijloc al înțelegerii și comuniunii cu taina.
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„Cântați Dumnezeului nostru, cântați!
Cântați Împăratului nostru, cântați!”

Prochimenul duminicii, glasul al treilea

În zorii celui de-al doilea mileniu, marele prinț Vladimir 
al Kievului a vrut să unifi ce poporul, dându-i o singură 
religie. Și-a trimis solii în lume. La Constantinopol, trimișii 
lui Vladimir au intrat în catedrala Sfânta Sofi a în momentul 
Sfi ntei Liturghii; au fost copleșiți de frumusețea cântărilor 
și de înălțimea spirituală pe care o simțeau. La întoarcere 
în Kiev, i-au spus prințului următoarele cuvinte:

„Nu știam dacă suntem în ceruri sau pe pământ. 
Căci nu există pe pământ un asemenea spectacol, nici 
o asemenea frumusețe și noi suntem incapabili să o 
exprimăm. Știm doar că acolo Dumnezeu locuiește 
cu oamenii și că slujbele lor le întrec pe ale tuturor 
celorlalte țări. Această frumusețe nu o putem uita și 
știm că de acum înainte ne va fi  imposibil să trăim 
în Rusia într-un alt fel”1.

Convins că această slavă manifestată în Liturghie nu 
putea fi  decât strălucirea adevărului, Vladimir s-a decis 
să devină creștin. Și astfel Rusia a devenit ortodoxă.
1 Citat în B. Caseau-Chevallier, Byzance: économie et société : 
du milieu du VIIIe siècle à 1204 [Bizanț: economie și societate: 
din mijlocul secolul al VIII-lea până în 1204], Sedes, 2007.
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Se înțelege că rușilor și ortodocșilor în general le 
place să povestească această istorie. Este adevărat că Li-
turghia bizantină emoționează, prin caracterul ei ceresc, 
sufl etul celui însetat după viața duhovnicească.

Cântarea bisericească are, așadar, o legătură cu 
cerul. Fără să spunem că, atunci când L-au văzut pe Fiul 
lui Dumnezeu urcând la ceruri într-un trup omenesc, 
îngerii care cântau fără încetare slavă lui Dumnezeu au 
amuțit uluiți; atunci, oamenii au reluat lauda, răspun-
zând tăcerii îngerești.

Așa cum icoana oferă privirii o lume transfi gurată 
de Dumnezeu, tot astfel frumusețea cântului liturgic nu 
aparține acestei lumi: în ea se refl ectă cerul, nostalgia 
paradisului pierdut, bucuria inefabilă a celor care au 
gustat din mângâierile cerești.

Paralelismul dintre cântare și icoană nu se oprește 
aici. Ambele au reguli proprii și o inspirație înrădăcinată 
în Tradiție. Cântarea liturgică exprimă evlavia, iar nu 
virtuozitatea și se raportează mai degrabă la Tradiție 
decât la inventivitate.

Aceste imne s-au transmis oral. Scrierea muzicală 
există din secolul al X-lea, având mai multe sisteme de 
notare, cu caractere grecești, accente și semne ce indică 
mișcarea vocii ori înălțimea sau lungimea sunetelor.

Este o muzică exclusiv religioasă, o cântare sfântă 
ce se cântă în Biserică. Mediul său natural se afl ă, ca să 
spunem așa, în cadrul eclezial. Și dacă astăzi coralele ne 
propun exemple în concert, se precizează să este vorba 
de rugăciune și că este nepotrivit să se aplaude între 
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piesele muzicale. Această muzică este vocală (Părinții 
spuneau că gâtul este cel mai bun instrument pentru 
slăvirea lui Dumnezeu); ea este modală (se împarte pe 
8 glasuri și nu numai pe game majore sau minore).

Muzica rusească este polifonică, în vreme ce muzica 
bizantină este monodică.

În bisericile ortodoxe se cântă deci a capella. 
Evreii aveau două forme de muzică: muzica in-

strumentală, care se găsea la Templu, și muzica vocală. 
Ucenicii lui Iisus au ales-o pe cea de-a doua. Poate că 
a fost și un mod de a se demarca defi nitiv de muzica 
laică.

Etiopienii, care se consideră descendenții iubirii 
dintre regele Solomon și regina din Saba, își acompa-
niază cântările cu tambur și chitară, după cum o spune 
regele David în psalmi.

Cântările din Bizanț sunt apropiate de melodiile 
arabe. Apar în bisericile siriană, caldeeană, maronită 
și armeană. Sub infl uență coptă, găsesc și accente ale 
muzicii faraonice.

Muzica religioasă ortodoxă este modală. Ea propune 
un evantai bogat de texte, imne și cântece, reluate într-o 
serie de cărți liturgice a căror utilizare poate să se ames-
tece într-o slujbă și care, de fapt, corespund ritmurilor 
timpurilor liturgice: săptămânale și zilnice.

Octoihul este cartea ce propune, zi de zi, cântări 
pentru Vecernii, Utrenii și alte slujbe ale ceasurilor și 
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are un ciclu de opt glasuri. Opt, în numerologie, este 
cifra misterelor universului. Pentru creștini, este cifra 
„plenitudinii”, a opta zi fi ind cea a noii creații.

Mineele conțin texte referitoare la sfi nți: sunt texte 
pentru fi ecare zi, la sărbătoarea unui sfânt, a unui eve-
niment, a unei icoane sau a unei alte sărbători.

Acestora li se adaugă alte două cărți ce acoperă două 
perioade speciale ale anului liturgic: una pentru Postul 
Mare (Triodul) și cealaltă pentru perioada cuprinsă între 
Paști și Pogorârea Duhului Sfânt (Penticostarul).

Ne putem imagina că pregătirea unei slujbe or-
todoxe are în vedere o muzică făcută din fragmente, 
fi indcă diferitele surse se amestecă, bineînțeles, după 
reguli precise. Stihirile din Minee se adaugă celor din 
Octoih, în timp ce glasurile se succed fără a periclita 
întregul.

Toate acestea reprezintă un ansamblu de texte de 
o mare bogăție teologică. Ele constituie o imnografi e 
care este, pentru ureche, ceea ce este icoana pentru 
ochi: două moduri de expresie ale Tradiției. Simplu 
spus, sunt două moduri de a rescrie Scriptura. Ceea ce 
este exprimat prin cuvinte în Evanghelie este exprimat 
prin forme și culori în iconografi e și cântat prin texte 
poetice (dar inspirate) în imnografi e. Se poate astfel 
înțelege importanța și locul icoanei și cântării bisericești 
în spiritualitatea ortodoxă.

Totul, în celebrare, este cântat sau psalmodiat. 
Nimic nu este citit. Doar predica, bineînțeles. Textele 
nu sunt niciodată declamate, așa cum face un actor la 



67

Cântarea bisericească

teatru; sunt citite într-o manieră proprie, fără a lăsa 
loc celei mai mici emoții. Cititorul, ca și cântărețul 
de altfel, sau cel care slujește sau, după cum am văzut, 
iconograful nu caută să exprime propriile lor sentimente. 
Din contra, ei își acoperă personalitatea proprie pen-
tru a face loc inspirației Duhului, pentru a lăsa locul 
însuși cuvântului lui Dumnezeu. Numai acesta trebuie 
să intre în inima credincioșilor, fără a interacționa cu 
personalitatea cântărețului, în aceeași manieră în care 
personalitatea iconografului trebuie să se șteargă cât 
mai mult posibil atunci când pictează.

Muzica religioasă ortodoxă este la început mo-
nodică: o singură voce, cu un bas continuu, un ison 
vocal. Este întotdeauna cazul bisericilor grecești. La 
fel se întâmpla și în cântul slavon. În primele secole 
de la convertirea la Hristos, Biserica Rusă a adoptat în 
întregime modelul bizantin, dar puțin câte puțin și-a 
elaborat propria expresie liturgică.

Cântarea neumatică (de la „neuma” sau „semn”), 
numită znamennou, este cea mai veche formă de cântare 
liturgică rusească. Motivele znamennou erau deci cântate 
la unison, probabil acompaniate de un ison, după felul 
bizantin. Doar începând cu sfârșitul secolului al XVI-
lea și începutul secolului al XVII-lea apare în cântarea 
liturgică o anumită formă de polifonie. Incursiunile 
poloneze în Rusia au accentuat această evoluție. Însă sub 
domnia lui Petru cel Mare, Rusia a suferit o profundă 
infl uență occidentală care a marcat toate domeniile 
vieții culturale și religioase. Textele liturgice au făcut 
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obiectul compozițiilor libere, după inspirația subiectivă 
a compozitorilor.

A trebuit să se aștepte sfârșitul de secol XIX pen-
tru ca poporul rus să se trezească din această „beție” 
culturală, din această fascinație exercitată de estetica 
occidentală și să-și caute propria identitate.

Cântarea liturgică exprimă în modul ei propriu 
întreaga spiritualitate a Bisericii. În legătura care unește 
cuvântul și melodia se întrupează teologia ortodoxă. 
Teologia se transmite prin cântecul care se deschide 
astfel către o comuniune cu taina Revelației. Dogma 
devine imn și, prin tonul mistic, muzica reînnoiește 
inima fi ecăruia.

Arta liturgică a Bisericii Ortodoxe este o expresie 
a rugăciunii care, la rândul său, este intenția unei vieți 
eshatologice, întotdeauna conștientă de Revelație: 
transfi gurarea vieții noastre de zi cu zi pentru a pregăti 
sosirea Împărăției cerurilor. Fără a fi  impregnat de această 
idee, este imposibil de înțeles esența cântului liturgic 
care este o teologie „experimentală” (o experiență a lui 
Dumnezeu): omul, cântând, se transformă în instru-
ment al divinului.

Cântarea, la fel ca icoana, nu își găsește adevăratul 
loc decât în Biserică, ba mai mult, în celebrarea Sfi ntei 
Liturghii. Iar Liturghia este un ocean în care fi ecare 
trebuie să plonjeze.

Liturghia. Sfânta Liturghie. Slujba comuniunii 
euharistice care îi dă credinciosului, în veacul de acum, 
participarea la Împărăția promisă pentru veacul ce va 
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să vină. Este o Liturghie cosmică, dincolo de timp, 
dincolo de limitele acestei lumi.

Sigur că există o dramaturgie în această slujbă care 
nu se aseamănă cu nimic altceva. Există procesiuni, cu-
vântări și sfi nțiri. Există mai ales acest cânt liturgic care 
ritmează slujba și se organizează într-un fel de dialog 
permanent între cler și cor. Este vorba despre ajutarea 
credinciosului să se interiorizeze, pentru ca, reintrând 
în el însuși, să poată participa deplin la rugăciunea 
comună.

Pe măsură ce slujba se îndreaptă către momentele 
importante – sfi nțire, epicleză (chemare a Duhului Sfânt 
deasupra Sfi ntelor Daruri) și împărtășanie – cântarea 
ia un ton mai grav și mai meditativ decât cântările de 
la început care rezonau încă de bucurie și veselie sub 
lucrarea harului. În felul acesta credinciosul scapă de 
grijile sale de zi cu zi și este condus spre esențial.

„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim 
și făcătoarei de viață Treimi întreit-sfântă cântare 
aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm, ca 
pe Împăratul tuturor să primim, pe Cel înconjurat 
în chip nevăzut de cetele îngerești”2.

Corul dă tonul, chiar înainte de intrarea cu Sfi n-
tele Daruri (pâinea și vinul euharistice). Intrăm într-o 
Liturghie cerească, într-o dumnezeiască Liturghie. 
Cântarea – precum icoanele, ornamentele și lumânările 
– participă aici la această voință de a revela frumusețea 
Împărăției lui Dumnezeu, de a face inima omului să 
bată în ritmul ei.
2 Heruvicul din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.
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Este o mirare mereu reînnoită. Imnografi a (cântările 
și textele lor liturgice) nu încearcă să convingă rațiunea, 
nici să atingă inteligența, ci vorbește inimii, deoarece, 
pentru a folosi o formulă moștenită de la Părinți, 
intelectul își găsește adevărul în inimă.

Dar Liturghia se adresează omului în întregime. 
Privirii i se adresează icoanele și fl ăcările lumânărilor; 
gustului – pâinea și vinul euharistiei; mirosului – fumul 
de tămâie; auzului – psalmodia și cântările; iar trupul 
face metanii și mâna își face semnul crucii.

Slujbele ortodoxe sunt adesea foarte lungi. Îi dau 
timp credinciosului să intre în rugăciune. Îl aduc puțin 
câte puțin într-un alt ritm și într-un alt timp: timpul 
liturgic depășește timpul vieții cotidiene.

Totuși credinciosul aduce cu sine tocmai această 
viață, acest cotidian cu bucuriile și necazurile lui, cu 
proiectele și grijile lui. Pentru a le depune la picioarele 
Domnului ca să le aducă în lumina harului Său.

După cum o spune simțirea populară, viața nu 
este frumoasă în toate zilele. Liturghia restabilește viața 
în frumusețea ei și această frumusețe – la care participă 
cântarea bisericească – poate să-l ajute pe om să regăsească 
în el chipul lui Dumnezeu.
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„Rugați-vă neîncetat.” (1 Tes 5, 17)

Este inutil să căutăm Rugăciunea lui Iisus în 
Evanghelii, în epistole sau în Faptele Sfi nților Apostoli. 
Nu este vorba despre cuvintele pe care Hristos le-a 
pronunțat, nici despre o metodă de rugăciune care ar 
fi  fost predată, ci de cuvintele oamenilor, cuvinte ale 
unei rugăciuni, o rugăciune ce conține puține cuvinte, 
mereu aceleași: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul”.

Cuvinte simple, care vor totuși să spună mai mult 
decât par a spune. Aceasta este rugăciunea care se rostește 
odată cu șiragul monahal de metanii, acele metaniere; 
este experiența unei relații strânse cu Dumnezeu, o 
experiență de viață.

„Din darul lui Dumnezeu sunt om și creștin, 
dar prin faptele mele un mare păcătos, iar prin sta-
rea vieții un pelerin fără adăpost, de cea mai joasă 
condiție, mereu rătăcitor din loc în loc. Ca avere 
n-am decât o traistă cu pâine uscată, ce o port în 
spate și o Sfântă Scriptură ce o port în sân. Și asta e 
tot. Într-a douăzeci și patra duminică după Sfânta 
Treime am intrat în biserică să mă rog la slujbă; se 
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citea Apostolul, din Epistola către Tesaloniceni, la 
locul în care se zice: «Rugați-vă neîncetat». Acest 
cuvânt a pătruns adânc în cugetul meu și m-am 
întrebat cum e posibil să te rogi neîncetat de vre-
me ce fi ecare trebuie să se ocupe de o mulțime de 
treburi ca să-și susțină propria viață. Am căutat 
în Biblie și am citit cu ochii mei exact ceea ce am 
auzit: Rugați-vă neîncetat (1 Tes 5, 17), faceți în 
toată vremea întru Duhul, tot felul de rugăciuni 
(Efes 6, 18), rugați-vă în tot locul ridicând mâini 
sfi nte (1 Tim 2, 8). M-am gândit mult, nu știam 
la ce să mă hotărăsc. Ce să fac – mă gândeam eu 
– unde să găsesc pe cineva în stare să-mi explice 
aceste cuvinte?”1

Condus de dorința arzătoare, puterea evlaviei pe 
care astăzi am numi-o „populară”, amintind de credința 
cerșetorului, pelerinul rus începe o căutare care îl va 
duce la descoperirea a ceea ce unii numesc „perla” 
Ortodoxiei, referindu-se la comoara din Evanghelie 
pentru care, cel ce o caută cu ardoare, vinde tot avutul 
său; alții vor spune că este „inima Ortodoxiei”. Expresia 
este de altfel de bun augur, fi indcă ceea ce i se va revela 
în cele din urmă, ceea ce îi va fi  dăruit este Rugăciunea 
lui Iisus pe care o numim și Rugăciunea inimii.

El descoperă o rugăciune cu rădăcinile în Antichi-
tate, căci importanța Numelui traversează povestirea 
biblică de la Facere până la semnul crucii.

1 Les récits d’un pèlerin russe, trad. Jean Laloy, Le Seuil, 1978; 
trad. rom.: Spovedania unui pelerin rus către duhovnicul său, 
trad. de preot Nicolae Bordașiu, Editura Mitropoliei Banatului, 
Timișoara, 1992.
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În Facere, când Dumnezeu i-a spus lui Adam să dea 
nume animalelor, i-a dat omului o putere asupra creației: 
a numi înseamnă a identifi ca și, oarecum, a determina 
caracterul. Să ne gândim la grija cu care părinții aleg 
numele copilului lor la naștere. Anumite cărți oferă 
oamenilor trăsături de caracter asociate de exemplu, 
numelor de, Paul, Firmin, Maria, Ecaterina, Natalia și 
altele. Nu este o metodă nouă! În Vechiul Testament, 
există o identitate efectivă între sufl etul omului și nu-
mele său. Întreaga sa personalitate, cu particularitățile 
și energia sa, este prezentă în numele său. A cunoaște 
numele unei persoane înseamnă a avea o intuiție precisă 
a naturii sale și, prin aceasta, înseamnă posibilitatea de 
a clădi cu ea o relație temeinică, ba chiar, eventual, a 
avea un anumit control asupra ei. De aceea misteriosul 
trimis care se luptă cu Iacob (cf. Fac 32, 29) refuză să-
și dezvăluie numele. Aceeași atitudine se întâlnește în 
răspunsul îngerului către Manoe: „La ce mă întrebi tu 
de numele meu? Că el este minunat” (Jud 13, 18). O 
schimbare a numelui înseamnă o schimbare decisivă în 
viața unui om, ca atunci când Avram devine Avraam sau 
Iacob devine Israel (cf. Fac 32, 28). Tot astfel Saul, după 
convertire, devine Pavel (cf. FA 13, 9). Un călugăr, în 
ciuda obișnuinței sale, primește un nume nou pentru 
a arăta schimbarea fundamentală ce intervine în viața 
sa după depunerea voturilor. Și la sfârșitul veacurilor, 
nu vom cunoaște oare acest nume nou și secret scris 
pe piatra albă, care ne va fi  dat pentru veacul viitor? 
(Apoc 2, 17)
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Psalmii, în care numele dumnezeiesc apare ca 
o scăpare, o putere activă și chiar obiectul unui cult, 
arată, la rândul lor, locul și importanța pe care Biblia 
ebraică o acordă numelui lui Iahve; trebuie să-i ascul-
tăm pe profeți, pentru care numele este o măreție în 
sine. Îngerul (cf. Ieș 23, 21) este considerat ca purtător 
de nume. Isaia vede numele venind de departe (cf. Is 
30, 27). Numele rămâne în Templu (cf. 1 Rg 8, 29). 
Numele este un ghid în viața omului și în slujba lui 
Dumnezeu (cf. Mih 4, 5). Iar marea întrebare a lui Moise 
n-a fost oare: „Care este numele Tău?” Și Dumnezeu 
i-a răspuns: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieș 3, 13-14), de 
unde numele de Iahve.

Însă pentru a cunoaște numele lui Dumnezeu, nu 
este oare nevoie ca Verbul Său, Cuvântul Său să devină 
trup, ca Fiul să ne descopere persoana Tatălui și numele 
rostit în Duhul să fi e o expresie a fi inței divine? Atunci se 
stabilesc noi raporturi, raporturi personale cu Dumnezeu, 
determinante pentru om, fi indcă învățând de la Dumnezeul 
care este, omul învață și cum ar trebui să acționeze.

Și acestui Tată îi spunem: „Sfi nțească-se numele 
Tău”. O cerere care poate părea astăzi puțin obscură – în 
măsura în care refl ectăm cu adevărat la ceea ce spunem 
– dar care, în primul secol, nu însemna pentru cei dintâi 
creștini lauda sau slava acordate lui Dumnezeu. A sfi nți 
numele însemna a da mărturie cu riscul propriei vieți, 
a-L slăvi pe Dumnezeu până la a-și vărsa sângele pentru 
El, dacă era nevoie. Sfi nțirea numelui era aproximativ 
sinonimă cu martiriul, ceea ce clarifi că în mod deosebit 
cererea din Tatăl nostru, prima cerere a rugăciunii.
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Semnul crucii, făcut „în numele Tatălui, al Fiului 
și al Sfântului Duh”, este o invocare trinitară care pune 
sub protecția și în slujba lui Dumnezeu cuvintele care 
vor fi  rostite, rugăciunile care vor fi  spuse și faptele care 
vor fi  făcute.

Încă din tradiția ebraică, a face ceva în numele 
altcuiva sau a a-i invoca numele și a se recomanda 
prin el sunt acte de o putere și de o greutate extreme. 
A invoca numele unei persoane înseamnă a o face 
efectiv prezentă.

Și ceea ce este adevărat pentru numele oamenilor 
este cu atât mai adevărat pentru numele dumnezeiesc. 
Puterea și slava lui Dumnezeu sunt prezente și active în 
numele Său. Dumnezeu cu noi. Emmanuel. A chema 
numele lui Dumnezeu înseamnă a se pune în prezența 
Sa, a se deschide harului Său și a se oferi ca instrument 
în mâinile Sale.

„Numele Fiului lui Dumnezeu este mare și infi nit 
și susține întregul univers”, putem citi în Păstorul lui 
Hermas2. În numele lui Iisus vor fi  alungați demonii și 
vor fi  vindecați bolnavii. „Orice veţi cere de la Tatăl în 
numele Meu El vă va da” (In 16, 23), promite Hris-
tos în timpul ultimei mese, înainte să le poruncească 
apostolilor: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate nea-
murile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al 
Sfântului Duh” (Mt 28, 19). Printre ei, Sfântul Petru 
va proclama că nu există mântuire decât „în numele lui 
Iisus Hristos din Nazaret” (FA 4, 10-12); iar Sfântul 
2 Păstorul lui Hermas este o lucrare creștină scrisă în prima 
jumătate a celui de-al doilea secol.



76

Cinci lecţii despre Ortodoxie

Pavel va scrie: „În numele lui Iisus […] tot genunchiul 
să se plece” (Flp 2, 10). 

Așadar, Rugăciunea lui Iisus își are rădăcinile în 
această venerare biblică a numelui. Numele lui Dum-
nezeu este legat esențial de persoana lui Dumnezeu. De 
aceea, a aminti numele dumnezeiesc înseamnă a chema 
harul lui Dumnezeu, a-I căuta prezența și a se preda 
milosteniei Lui, invocând puterea Sa dătătoare de viață. 
Având cunoștință despre această forță, despre această 
putere legată de numele divin, de numele lui Iisus, 
vom înțelege pe deplin locul și importanța Rugăciunii 
lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă.

Această rugăciune a încolțit în asceza și meditația 
Părinților deșertului. Regăsim urme „premonitorii” în 
Păstorul lui Hermas: „Pentru om, a primi numele Fiului 
lui Dumnezeu înseamnă a scăpa de moarte și a fi  dat 
vieții”; de asemenea, „nimeni nu poate intra în Împărăția 
lui Dumnezeu dacă nu o face prin numele Fiului”.

Două secole mai târziu, Părinții deșertului au 
comentat această putere a numelui. Totuși ei nu fă-
ceau din chemarea numelui un exercițiu spiritual și o 
rugăciune particulară. În schimb, au pregătit într-un 
alt fel Rugăciunea lui Iisus, dând rugăciunilor lor pri-
vate forma unor scurte invocări de tipul Kyrie eleison. 
Sfântul Augustin a descris rugăciunile frecvente și foarte 
scurte ale fraților, în Egipt, ca fi ind „repede începute” 
(quodammodo jaculatas în textul latin), ceea ce a dus 
la expresia „rugăciuni începătoare”. Termenul mai este 
câteodată folosit pentru a vorbi despre Rugăciunea lui 
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Iisus, însă este totuși important să nu se reducă recitarea 
rugăciunii la utilizarea unei formule scurte rostită fără 
încetare.

Dimensiunea și sensul special al Rugăciunii lui Iisus 
vor fi  cu adevărat puse în valoare de mișcarea isihastă, 
o tradiție duhovnicească ce se întinde din secolul al 
V-lea, până în cel de-al XVIII-lea, stabilită încă din 
prima jumătate a secolului al VII-lea într-un capitol 
din Scara raiului a Sfântului Ioan Scărarul și încheiată 
cu Nicodim Aghioritul (sec. al XVIII-lea), ultimul pur-
tător de cuvânt al isihasmului istoric. Această mișcare 
își trage numele de la un termen grec, ἡσυχία, isihia, 
care poate fi  tradus prin „odihnă” sau, mai bine, prin 
„pace, liniștire”, ori prin „liniștea sau pacea inimii” – și 
acesta este înțelesul pe care-l vom reține. Este, așadar, o 
atitudine, o stare de spirit asemănătoare cu cea care se 
vede oarecum în pasajul Evangheliei după Luca în care 
Iisus, rugându-Se în sinagoga din Nazaret, provoacă o 
reacție ostilă printre cei de față. Sfârșitul poveștii ne 
spune: „Și toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut 
de mânie. Și sculându-se, L-au scos afară din cetate și 
L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită 
cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; Iar El, trecând 
prin mijlocul lor, S-a dus” (Lc 4, 28-30). Totul se afl ă 
în această ultimă frază: Hristos – înfruntat, contestat 
și lovit – trece prin mijlocul acestei mulțimi agresive 
fără a spune nimic, cu inima plină de pace.

Plin de pace. Am fi  tentați să adăugăm „și de sme-
renie”, dar ar fi  aproape un pleonasm: cum am putea 
dobândi această stare dacă am fi  chiar numai puțin 
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atinși de iubirea de sine – termen folosit cel mai adesea 
pentru a masca orgoliul care ne animă!

La Hristos pacea inimii nu este străină de o 
formă de tandrețe. După teologul român Dumitru 
Stăniloae, modelul acestei tandreți este „chenoza” lui 
Hristos, coborârea Sa. El n-a vrut să Se țină la distanță 
de păcătoși și nici de femeile care îi evită pe bărbații ce 
țin la reputația lor. Chenoza lui Hristos este tandrețe 
supremă. El manifestă voința de a nu-i împovăra pe cei 
smeriți și de a nu-i deranja. Prin chenoză El a vrut să 
deschidă un drum către inimă. Prin tandrețe El înțelegea 
să-i facă să renunțe la brutalitate și la încăpățânare, 
într-un timp în care disprețul celui mai mic răspunde 
disprețului celui mai mare.

Hristos a vrut ca, prin chenoza Sa, să spargă zidul 
brutalității și durității care, ca o cochilie, înconjoară, pen-
tru a o apăra, gingașa esență a umanității adevărate.

Această atitudine și această stare de spirit sunt de 
găsit mai întâi în idealul monahal, într-o viață smerită 
dusă în tăcere, o viață de retragere, ce pune accentul pe 
rugăciune, contemplație și viață mistică. Un asemenea 
angajament postula o căutare a unei metode noi de 
rugăciune și a unei „tehnici” contemplative. Căutarea 
se va exprima în două mișcări foarte diferite care vor 
pune accentul pe două concepții ale căii duhovnicești, 
una insistând pe viața și rugăciunea în comun, cealaltă 
pe sfi nțirea însingurată și izolată. Cea din urmă va 
evolua în două faze ce vor marca istoria isihasmului: 
faza sinaită, legată de Sinai, și faza athonită, legată de 
Athos.



79

Rugăciunea lui Iisus

Chiar dacă astăzi nu ne mai exprimăm astfel, 
mișcarea isihastă marchează încă profund și ca în fi li-
gran spiritualitatea zisă creștină răsăriteană, și în mod 
particular tradiția rusă.

În 527 a fost ridicată mânăstirea Sfânta Ecaterina 
din Sinai, care a devenit rapid un centru de infl uență 
duhovnicească. Când se vorbește despre spiritualitatea 
sinaită, se face referire la un curent și o tendință care, 
fără a fi  limitate la acest loc, își au centrul de iradiere aici. 
Aici conceptul de bază este că gândirea se afl ă la originea 
acțiunilor noastre. De aceea, problema care trebuie să 
se pună nu este „Ce trebuie să fac?”, ci mai curând „Ce 
trebuie să gândesc?” (în acest caz vom vorbi despre pri-
matul theoriei asupra praxis-ului). Ceea ce nu înlătură o 
anumită tendință afectivă în rugăciune. Rugăciunea lui 
Iisus se va naște și se va răspândi în acest climat.

*

În ceea ce privește numele de „rugăciunea lui Iisus”, 
unii dintre marii specialiști au vorbit despre sensul său 
gramatical: nu este vorba despre rugăciunea lui Iisus, 
fi indcă nu Iisus este Cel ce a învățat-o și rugăciunea 
aceasta nu vine de la El. După acești gânditori eminenți, 
ar trebui să spunem „rugăciunea către Iisus”. Nu nu-
mai că nu este deloc exact: dacă numele lui Iisus este 
pomenit aici, acest lucru se face mai mult în sens de 
mijlocire („ceea ce veți cere în numele Meu”) (In 14, 
13), decât de o adresare doar către Fiul, fi indcă rugă-
ciunea este, într-un anumit mod, trinitară. Este deci 



80

Cinci lecţii despre Ortodoxie

o rugăciunea a numelui, a numelui lui Iisus. Poate că 
faptul că rugăciunea a iradiat din acest loc, din Sinai, 
locul în care Dumnezeu a descoperit numele Său lui 
Moise, este chiar o intenție a Duhului.

*

Cel dintâi care a vorbit despre formula și tehnica 
rugăciunii a fost Sfântul Diadoh al Foticeii, în jurul anilor 
460, vizând curățirea inimii prin „amintirea lui Iisus” și 
recomandând să se strige neîncetat: „Doamne, Iisuse!”

În aceeași epocă, Varsanufi e și Ioan vorbesc în 
corespondența lor de lupta contra ispitelor, spunând că 
înfruntarea directă nu este de folos decât celor „puter-
nici după Dumnezeu”, în timp ce, „nouă, celor slabi, 
ne rămâne să alergăm la numele lui Iisus”.

Două secole mai târziu, Sfântul Ioan Scărarul îi va 
adăuga noțiunea care va ajunge să asocieze Rugăciunea 
lui Iisus cu vederea unei lumini supranaturale. Pentru 
el, „ochiul inimii poate vedea soarele dumnezeiesc al 
inteligenței” și atunci, cel ce contemplă se va vedea pe 
sine însuși în lumină. Exemplul strălucit – este cazul 
să o spunem – este cel al Sfântului Serafi m de Sarov în 
timpul întâlnirii sale cu Motovilov. Dar Sfântul Ioan 
Scărarul unește de asemenea pomenirea, amintirea lui 
Iisus cu respirația, pentru a cunoaște ἡσυχία – isihia. 
Apare ideea rugăciunii pe respirație. De acum înainte 
ea va fi  legată de această noțiune a păcii inimii.

Pacea inimii nu are nimic de-a face cu o absență 
a vieții și mișcării. Nu este o întoarcere către sine, ci 
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din contră, o forță de deschidere. Nu rămânem în afara 
numelui invocat. Chemarea oferă posibilitatea de a avea 
„parte de Sfântul Nume al lui Iisus”. Scopul nu este 
tăcerea mistică, ci primirea cuvântului dumnezeiesc.

Sfântul Simeon Noul Teolog (949-1022) va structura 
această refl ecție și va duce cercetarea mai departe. Cu 
Metoda rugăciunii și atenției sfi nte care îi este în general 
atribuită, el devine susținătorul rugăciunii contemplative 
prin excelență, practicată deja în acea vreme. Părintele Lev 
Gillet rezumă astfel recomandările Sfântului Simeon:

„Pentru a te ruga, trebuie să închizi ușa chiliei 
tale, să te așezi cu liniște, să-ți înclini capul spre piept, 
privind către mijlocul lui, să încetinești respirația, 
făcând un efort mental pentru a găsi «locul inimii», 
adică pentru a reprezenta acest organ, chemându-L 
fără oprire pe Iisus Hristos. La început nu vei vedea 
decât efort și întunecime, dar curând vei zări un fel 
de lumină. De acum, dacă apare un gând rău, mai 
înainte ca să se împlinească și să ia formă este respins 
și distrus. Prin chemarea Mântuitorului Iisus, pu-
terile patimilor se topesc și se împrăștie ca ceara. E 
nevoie să trecem prin stadiile succesive ale stăpânirii 
patimilor, bucuriei psalmodiei, înlocuirii psalmodiei 
cu Rugăciunea lui Iisus, pentru a ajunge în cele din 
urmă la contemplarea nemișcată. Așa se construiește 
casa duhovnicească în care va veni Hristos”3.

Așadar, scopul este clar defi nit: nu este vorba de 
a produce o oarecare stare de bine sau de extaz, prin 
repetarea aceleiași formule, și mai puțin de a crea un fel 

3 Un călugăr al Bisericii de Răsărit, La prière de Jésus [Rugăciunea 
lui Iisus], Chevetogne, 1963.
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de beatitudine hipnotică, ci, mai degrabă, de a-și aminti 
de Iisus Hristos până când numele Domnului va intra în 
inimă și va coborî în adâncul ei, dând viață sufl etului.

Însă pentru ca inima să rămână deschisă, primitoare 
față de Cuvânt întru numele lui Iisus, nu trebuie să fi e 
tulburată de patimi și gânduri. Aici rugăciunea întâlnește 
grija față de ceea ce se va numi „paza inimii”.

Către 1340, un călugăr athonit, Nichifor – căruia i 
se atribuie și redactarea Metodei citate mai sus, ceea ce nu 
va micșora cu nimic infl uența Sfântului Simeon – a scris 
un tratat despre paza inimii în care preconizează recitarea 
Rugăciunii lui Iisus pe ritmul respirației, pentru a ușura, 
după cum spune el, intrarea Duhului în inimă. Este citată 
deja formula actuală a rugăciunii: „Doamne, Iisuse Hris-
toase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă”. Nichifor va fi  
unul dintre învățătorii Sfântului Grigore Palama.

Acolo, la Sfântul Munte, se deplasează centrul 
pentru practica și răspândirea Rugăciunii lui Iisus. Acolo 
se va fi xa și formula și va începe să se insiste pe tehnicile 
psiho-fi ziologice care îi sunt asociate.

Contribuția Sfântului Grigore Palama în această 
refl ecție este destul de importantă. Ar putea fi  conside-
rată o contribuție la teologia care stă la baza rugăciunii 
sau o contribuție la teologie în general, plecând de la 
refl ecția asupra rugăciunii. După el, viața mistică este 
manifestarea lui Dumnezeu în lucrările Sale, ceea ce 
el numește energeia. Pentru a rezuma într-o formulă, 
Dumnezeu este și rămâne invizibil, inaccesibil și incog-
noscibil în fi ința Sa, dar Se descoperă și Se manifestă 
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în energiile Sale. Așa lucrează Duhul care a fost primit 
la botez. Darul lui Dumnezeu se descoperă și intră în 
viața omului într-o manieră activă.

Însă ceea ce este dăruit nu este în mod necesar și 
primit. Sfântul Grigore distinge două căi: cea a lucrării 
poruncilor și cea a chemării neîncetate a Domnului 
Iisus. Două căi care se completează, într-un anume 
sens, fi indcă dacă cea dintâi necesită mai multe eforturi 
și timp, Rugăciunea lui Iisus aduce în noi smerenia și 
căința de care este nevoie. Tratatul său despre viața 
duhovnicească și cele două moduri de rugăciune intră în 
detalii concrete:

„Să practici Rugăciunea lui Iisus dimineața. 
Așază-te și înclină-te mult. Rostește apoi neîncetat 
cuvintele «Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-
mă», atent cu sufl etul și cu duhul. Rostind numele 
lui Iisus, te vei hrăni cu acest nume dumnezeiesc 
precum cu o mâncare [iată o perspectivă deschisă 
către folosirea oarecum euharistică a numelui 
lui Iisus, pe Rugăciunea lui Iisus, în calitate de 
comuniune duhovnicească]. Străduiește-te să dai 
fi ecărui cuvânt din fraza «Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă» întregul sens [aici formula nu este 
stereotipă]. Însă nu trebuie să schimbi prea mult 
cuvintele de invocare, fi indcă plantele prea des 
mutate nu prind rădăcini. Rugăciunea lui Iisus ne 
permite să ajungem la starea descrisă de Sfântul 
Apostol Pavel: «Nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăiește în mine» (Ga 2, 20)”4.

4 Sfântul Grigore Palama, Traité sur la vie contemplative et 
les deux modes d’oraison [Tratat despre viața contemplativă și 
despre cele două moduri de rugăciune], citat în Rugăciunea 
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De la Muntele Athos, Rugăciunea lui Iisus se va 
răspândi nu doar în Răsăritul grecesc, ci și în cel slav. 
Ea este practicată în Rusia încă din prima jumătate a 
secolului al XV-lea. Stă mărturie un îndemn pentru 
tinerii novici, în care se menționează rugăciunea, ce se 
recomandă să fi e rostită cu ajutorul șiragului monahal 
de mătănii.

În secolul al XVIII-lea, după mai multe contro-
verse și polemici, redactarea, în Athos, a Filocaliei de 
către doi Părinți duhovnicești, Macarie al Corintului 
și Nicodim Aghioritul, va fi  determinantă pentru răs-
pândirea Rugăciunii lui Iisus.

Cuvântul „fi localia” se poate traduce prin „dragostea 
de frumusețe”. Această carte, care adună citate, gânduri 
și apoftegme ale Părinților apostolici și ale Părinților 
pustiei, se dorește într-un fel o antologie a isihasmului 
și, mai precis, a Rugăciunii lui Iisus. Filocalia Părinților 
neptici a fost publicată în greacă, la Veneția, în 1782 
și în slavonă, la Moscova, în 1793. Prin această carte 
rugăciunea și isihasmul vor ajunge în lumea slavă, cu 
Paisie Velicikovski (1722-1794), rus de origine, care 
a fost apostolul Rugăciunii lui Iisus în România. El 
a tradus Filocalia în slava bisericească sub numele de 
Dobrotoliubie, care înseamnă „iubirea de bine”.

Este un compendiu care i-a familiarizat pe călu-
gări, dar și pe oamenii simpli de la sate, cu Părinții și 
cu Rugăciunea lui Iisus5.
lui Iisus, op. cit.
5 Să amintim și aceste scrieri „fondatoare”: opera despre Rugăciunea 
lui Iisus a episcopului Ignatie Briancianinov (1807-1867) și ediția 
mărită din Dobrotoliubie a lui Teofan Govorov zis și Zăvorâtul 
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În Apus, Rugăciunea lui Iisus a rămas mult timp 
necunoscută, ca de altfel întreaga tradiție isihastă, ambele 
aparținând tradiției Bisericii de Răsărit, despărțită de 
cea de Apus. Controversele teologice privind isihasmul 
din secolul al XIV-lea nu au dus la o accepțiune catolică 
(în sensul universal al cuvântului) a acestei spiritualități. 
Doar în secolul XX, în special odată cu prezența Orto-
doxiei aduse de imigranții ruși, Occidentul a început să 
se intereseze de spiritualitatea Bisericii de Răsărit. Însă 
la început, și contrar față de ceea ce se întâmplase în 
universul slav odată cu răspândirea Rugăciunii lui Iisus, 
cunoașterea tradiției isihaste a rămas un privilegiu al 
specialiștilor.

Spre sfârșitul anului 1940 încep să apară texte des-
pre Rugăciunea lui Iisus scrise de ortodocși și adresate, 
pentru prima dată, unui public esențial non-ortodox, 
cu scopul de a răspândi și, într-un anume fel, de a 
încuraja această practică6. Începând cu această epocă, 
Rugăciunea lui Iisus începe să fi e cunoscută și în afara 
leagănului tradițional al lumii ortodoxe.

(1815-1894), care desparte radical Rugăciunea lui Iisus de tehnicile 
psiho-fi zice. Aceste opere au fost reeditate – ca, de altfel, și Filocalia 
greacă – în secolul XX și au apărut câteva traduceri în franceză, 
precum Mica fi localie a Rugăciunii inimii, de Jean Gouillard.
6 A se vedea articolele semnate de Nadejda Gorodetski, „La Prière 
de Jésus” [Rugăciunea lui Iisus] (1942), Élisabeth Behr-Sigel, 
„La Prière de Jésus: le mystère de la spiritualité orthodoxe” [Ru-
găciunea lui Iisus: taina spiritualității ortodoxe] (1974), cartea 
părintelui Lev Gillet, călugăr al Bisericii de Răsărit, La Prière 
de Jesus [Rugăciunea lui Iisus] (apărută în engleză în 1950 și în 
franceză în 1951), precum și prima publicare, în 1953, a Micii 
fi localii a Rugăciunii inimii la Editura Cahiers du Sud.
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În 1953 a fost publicată și Spovedania unui pelerin 
rus la Editura Seuil7.

Această cărticică a jucat un rol considerabil în 
propagarea Rugăciunii lui Iisus. Apărută la Kazan, în 
1884, scrisă de un autor anonim, acțiunea sa se situează, 
după anumite sugestii, între 1855 și 1861, epocă fără 
îndoială contemporană redactării sale. Pelerinul descrie 
drumul prin Rusia, căutarea sa care devine inițiatică, 
descoperirea cărții Dobrotoliubie și a Rugăciunii lui Iisus, 
apoi întâlnirile sale. O poveste simplă a aventurilor 
și vieții duhovnicești a unui țăran rus din secolul al 
XIX-lea afl at în căutarea lui Dumnezeu, care rămâne 
un foarte bun început pentru ceea ce înseamnă Rugă-
ciunea lui Iisus.

Povestea se petrece pe la jumătatea secolului al 
XIX-lea, după războiul Crimeii și înainte de abolirea 
iobăgiei în zonele de la țară. Întâlnim țărani, desigur, 
dar și nobili, proprietari bogați, negustori, funcționari, 
precum și preoți sau susținători ai vreunei secte. Scopul 
acestui pelerin: să afl e cum să răspundă recomandării 
Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni de a se ruga 
neîncetat (1 Tes 5, 17). Este condus de un stareț (un 
bătrân, un înțelept) care îi descoperă Rugăciunea lui Iisus 
7 Prima traducere franceză a Spovedaniei unui pelerin rus urcă 
până în 1928, în revista Irénikon a mânăstirii benedictine de 
la Amay (devenită mânăstirea din Chevetogne). Această primă 
apariție modestă n-a cunoscut decât o răspândire restrânsă și a 
trebuit să se aștepte până în anul 1943, în plin război, pentru o 
primă publicare în circuitul comercial, datorată lui Jean Laloy, 
scriitor cu pseudonimul de Jean Gauvin, apărută la Editura Nestlé 
din Neuchâtel și reluată apoi la Editura Seuil, în 1953.
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și practicarea ei. Aceasta va fi  adevărata lui hrană, fi indcă 
nu are în desagă decât două cărți: Biblia și Filocalia.

Sigur că este vorba despre povestiri. Le-am putea 
califi ca astfel, fără a le desconsidera. Rugăciunea, de 
pildă, este prezentată aici ca având putere în afară, dar 
povestirea este fals naivă și, din punct de vedere spiritual, 
frumoasă și convingătoare. Folosind cuvinte simple, ea 
se alătură învățăturilor celor mai mari teologi, introdu-
când cititorul într-un univers și o experiență spirituală 
care, pentru unii, nu ar fi  străină de reînnoirea spirituală 
din Rusia secolului XIX, numită uneori și „reînnoire 
fi localică”, datorită legăturilor cu Spovedania unui pelerin 
rus și cu Dobrotoliubie.

Istoria tulburată a oamenilor va face dintr-un 
eveniment dramatic un element considerat de unii 
drept profetic. Într-adevăr, după furtuna Revoluției din 
1917, emigrația rusă care s-a instalat greu în Europa și 
în America a cunoscut, și ea, ceea ce Elisabeth Behr-
Sigel a numit „o primăvară fi localică discretă”. Oricare 
ar fi  fost situația, prin mijlocitorii săi, Rugăciunea lui 
Iisus va intra în anumite medii creștine occidentale, 
fi e ele catolice sau protestante, dar mai ales anglicane. 
Englezoaica Evelyn Underhill8 scria, de exemplu:

„Această tehnică este atât de simplă încât se 
găsește la ușa celor mai smeriți dintre adoratori și în 
același timp ea ajunge atât de departe, încât poate 
să-i introducă pe cei ce o folosesc cu credință în 
tainele cele mai adânci ale vieții contemplative... 

8 Pseudonimul doamnei Stuart Moore (1875-1941).
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Ea mulțumește la fel de bine pe cel simplu, pe 
țăranul evlavios care Îl cheamă pe Dumnezeu, cât 
și aspirația continuă a marelui contemplativ”9.

În întâlnirea, până acum improbabilă, dintre două 
spiritualități, Rugăciunea lui Iisus va fi , oarecum, curățată 
și reînnoită. Elisabeth Behr-Sigel notează:

„Practica Rugăciunii, rugăciunea însăși renunță 
și la conceptualizările moștenite din trecut pentru a-și 
regăsi spontaneitatea și simplitatea originale. Astfel se 
dezvăluie în ceea ce a avut întotdeauna esențial: nu 
ca o credință în puterea magică a unei formule, ci ca 
atenție la prezența lui Dumnezeu al Cărui nume este 
o taină; nu ca alienare printr-un mecanism obsesional, 
ci ca artă spirituală care, aducând inteligența lumii 
fenomenelor în profunzimile inimii, adică ale per-
soanei, pregătește inima să primească iertarea, pacea 
și iluminarea; nu ca abolire a gândirii și conștiinței 
personale, ci ca întâlnire de comuniune, lucidă, cu 
persoana divino-umană a lui Iisus10.

Sensul și practica Rugăciunii lui Iisus

„Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la 
Tatăl în numele Meu El vă va da. Până acum n-aţi cerut 
nimic în numele Meu; cereţi și veţi primi, ca bucuria 
voastră să fi e deplină” (In 16, 23-24).

9 Worship, Londra, 1936, citat în Rugăciunea lui Iisus, op. cit.
10 E. Behr-Sigel, La douloureuse joie: Aperçus sur la prière 
personelle de l’Orient chrétien [Dureroasa bucurie: explicații 
despre rugăciunea personală a Răsăritului creștin], Ed. Abbaye 
de Bellefontaine, 1981.
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Într-adevăr, este un mare dar, o bucurie și o mân-
gâiere duhovnicească faptul că Rugăciunea lui Iisus sau 
Rugăciunea inimii – născută din rugăciunile Părinților 
pustiei, din gândirea călugărilor din Sinai și Athos și 
dusă mai departe de experiența isihastă – a fost transmisă 
până în zilele noastre de toți cei care, călugări sau laici, 
au rostit-o într-o mișcare mereu reînnoită de deschidere 
a inimii la relația personală cu Iisus Hristos11.

„A invoca numele înseamnă a-l purta în sine. Pu-
terea numelui este puterea lui Hristos însuși. Rugăciunea 
lui Iisus nu este o experiență care are ca scop crearea, 
printr-o repetiție mecanică, a unui fel de concentrare 
psihologică și patologică asupra unui singur termen. 
Nu este vorba despre a îmbunătăți mecanismul psihic, 
ci de a elibera o spontaneitate spirituală, acel «strigăt 
al inimii» care face să țâșnească, asemenea unui izvor 
de apă vie, prezența Domnului, comunicată prin 
pronunțarea numelui dumnezeiesc12.

Căci, spune Sfântul Pavel, „Pentru aceea, și Dum-
nezeu L-a preaînălţat și I-a dăruit Lui nume, care este 
mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot 
genunchiul să se plece” (Fil 2, 9-10). Și Faptele Sfi nților 

11 Se va observa această paranteză specială a accepțiunii Rugă-
ciunii lui Iisus... cu mișcarea hippie. Numeroși sunt susținătorii 
curentului peace and love care au ajuns la Ortodoxie după ce au 
găsit în această Rugăciune a inimii o tehnică pe care o asemănau 
cu yoga sau cu altă formă de meditație inspirată din practicile 
extrem orientale. Însă acest demers, care ține de sincretism, nu 
are nimic în comun cu rugăciunea și, cu siguranță, nu există 
nicio infl uență directă asupra receptării și practicii rugăciunii 
ca profundă lucrare duhovnicească.
12 E. Behr-Sigel, Dureroasa bucurie, op. cit.
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Apostoli adaugă: „Și întru nimeni altul nu este mân-
tuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între 
oameni, în care trebuie să ne mântuim noi” (FA 4, 12). 
Faptele Sfi nților Apostoli este, de altfel, cartea numelui 
lui Iisus. Dar referințele neo-testamentare la numele lui 
Iisus sunt multiple și aici se include și Apocalipsa. În 
numele lui Iisus este anunțată Evanghelia, se convertesc 
oamenii, sunt botezați, vindecați și se fac minuni. În 
numele lui Iisus, oamenii își dau chiar viața.

„În numele lui Iisus” nu este o formulă magică, ci 
o forță născută din relația adâncă și intimă, din raportul 
lăuntric pe care îl avem cu El. Nu este defel o formulă 
care s-ar vrea coercitivă, precum „În numele legii”. Și 
nu are nimic de-a face cu sensurile diferite pe care le 
poate lua expresia „în numele”13.

Invocarea numelui lui Iisus apare mai întâi ca un 
drum pentru cei ce vor să întreprindă o călătorie inte-
rioară. O călătorie precum cea a pelerinului rus, căruia 
i-a fost dăruită și descoperită Rugăciunea lui Iisus.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine, păcătosul.” Aceasta este formula 
existentă în folosirea modernă. Este un strigăt, un stri-
găt al inimii. Dar este concentrat aici și un conținut 
teologic bogat.

Analizând această formulă, găsim elemente venite 
din Evanghelii. Ea amestecă, modifi când, două rugăciuni 
evanghelice: strigătul celor doi orbi, „Miluiește-ne pe 

13 În legătură cu – „în numele celui care ne-a reunit”, pentru – 
„în numele prieteniei noastre”, din cauza – „în numele tatălui 
dumneavoastră”, ca și cum s-ar spune „în amintirea lui”.
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noi, Fiule al lui David” (Mt 9, 27), și cererea vameșului, 
„Dumnezeule, fi i milostiv mie, păcătosului” (Lc 18, 13). 
Ea amintește în același timp de mărturisirea de credință a 
lui Petru – „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui 
viu” (Mt 16, 15) și de Marta – „Tu ești Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, Care a venit în lume” (In 11, 27). În ceea ce 
privește „Domnul Iisus Hristos”, aceste trei cuvinte apar 
reunite pentru prima oară în Faptele Sfi nților Apostoli: 
„Crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta” 
(FA 16, 31).

A spune „Iisus Hristos” este deja o mărturisire 
de credință. Primul dintre aceste două cuvinte, Iisus, 
implică, etimologic, o taină a mântuirii și, în persoana 
lui Iisus, pe Emanuel din bunavestire de la Matei și 
prezența salvatoare a lui Dumnezeu. Cel de-al doilea, 
Hristos, Îi conferă lui Iisus ungerea mesianică.

Și dacă astăzi, a-L numi pe Iisus Hristos „Domn” este 
un lucru obișnuit, fără a mai da importanță semnifi cației 
termenului „Domn”, trebuie să ne amintim că în secolul 
I această denumire avea un sens foarte puternic, atunci 
când cultul împăratului tindea să-l monopolizeze într-un 
sens idolatru, sens contra căruia folosirea creștină era 
un vehement protest.

Un studiu al expresiei „miluiește-mă” bazat pe 
textele originale ale Evangheliilor după Matei (cei doi 
orbi) și după Luca (vameșul la Templu) ar permite să se 
discearnă diferențele de sens care – dincolo de cuvinte – 
ar putea infl uența sensul însuși al rugăciunii, amintind, 
potrivit cuvântului, de milă, ajutorare și milostivire.
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Se observă că în formula atât de simplă a Rugăciunii 
lui Iisus există o teologie foarte bogată. Totuși, nu aici 
se situează caracterul principal al rugăciunii, care nu are 
nimic de-a face cu o speculație teologică. Nu spunem 
adesea că gândirea despre Dumnezeu întrerupe relația 
directă cu Dumnezeu sau întâlnirea cu El? Într-un 
anumit mod, prin gândirea teologică omul se închide 
în el însuși și riscă să-și construiască propria idee despre 
Dumnezeu. Rugăciunea, am mai spus-o și o repet, nu 
este nici un fel de formulă magică sau un procedeu 
repetitiv care ar induce un fel de hipnoză ori de extaz 
spiritual. Nu este ecstasy-ul creștinului ortodox.

Cu toate acestea, isihaștii au dezvoltat tehnici corpo-
rale care par să susțină că este vorba despre un fel de yoga 
creștină: a acționa asupra respirației, a infl uența bătăile 
inimii, a crea senzația de căldură, toate cu scopul de a întări 
concentrarea lăuntrică și deci intensitatea rugăciunii. 

Ghicim cu ușurință: toate acestea nu sunt fără 
pericol. Primul este, fără îndoială, cel al iluziei, iar cel 
de-al doilea al sănătății psihice, adică al echilibrului 
mental. Nici a găsi un învățător demn de încredere 
nu este la îndemână. Însă simpla spunere a rugăciunii 
revine la esențial. Poate, în mod spontan, ritmul se va 
armoniza cu bătăile inimii sau cu mișcările respiratorii. 
Dacă nu, nu există motiv de neliniște: este esențială 
doar chemarea numelui lui Iisus Hristos.

Esența duhovnicească, ultimul scop al rugăciunii, 
este, după cum o spun mereu Părinții, „coborârea minții 
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(sau intelectului) în inimă”: ceea ce înțelegem cu mintea, 
sesizăm, acceptăm și îmbrățișăm cu întreaga fi ință, cu 
inima, al cărei simbol este organul fi zic. Așa devine 
Rugăciunea o adevărată Rugăciune a inimii.

„Inima, scrie episcopul Kalistos Ware, este 
primul organ al fi inței umane, punctul de întâlnire 
al spiritului cu materia, centrul constituției fi zice 
a omului și, totodată, al structurii sale psihice și 
spirituale. Pentru că inima are acest dublu aspect, 
fi ind deodată văzută și nevăzută, Rugăciunea inimii 
este rugăciunea trupului și a sufl etului deopo-
trivă: doar dacă include și trupul poate deveni 
cu adevărat rugăciunea omului întreg. O fi ință 
umană, în perspectivă biblică, este o totalitate 
psiho-somatică, nu un sufl et prizonier al unui 
trup de care caută să scape, ci o unitate integrală a 
celor două. Trupul nu este un obstacol ce trebuie 
depășit sau puțină materie care trebuie ignorată, 
ci joacă un rol pozitiv în viața duhovnicească și 
deține energii care pot fi  «mobilizate» pentru 
lucrarea rugăciunii”14.

Dacă aceasta este adevărat pentru rugăciune în 
general, este cu atât mai adevărat pentru Rugăciunea lui 
Iisus, fi indcă ea este o invocare adresată Dumnezeului 
întrupat, Cuvântului devenit trup. În Întruparea Sa, 
Hristos a luat nu numai o minte și o voință omenească, 
ci și un trup omenesc, făcând astfel din trup un izvor 
inepuizabil de sfi nțenie.

14 Citat în E. Behr-Sigel, Le lieu du cœur: Initiation à la spiritua-
lité de l’Église orthodoxe [Locul inimii: Inițiere în spiritualitatea 
Bisericii Ortodoxe], Le Cerf, Paris, 1989.
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„Domnul caută o inimă plină de dragoste 
pentru El și pentru aproapele, acela este tronul 
pe care Îi place să Se așeze și unde apare în de-
plinătatea slavei Sale, spunea Sfântul Serafi m de 
Sarov lui Motovilov”15.

„Nu se poate vedea bine decât cu inima, spunea 
vulpoiul Micului Prinț al lui Saint-Exupéry, esențialul este 
nevăzut pentru ochi.” Ceea ce scriitorul exprima într-o 
manieră poetică, teologia descrie în termeni de inimă și 
minte (pentru a nu spune spirit sau inteligență). Ceea 
ce se poate vedea cu ochii este ceea ce se poate cunoaște 
și se poate concepe. Este știința și toate aceste facultăți 
ale conștiinței și rațiunii care formează personalitatea și 
întemeiază libertatea noastră. Inima este locul în care se 
poate realiza întâlnirea dintre om și Dumnezeu.

Dumitru Stăniloae vorbește despre „inimă, acest 
organ al iubirii”, exprimând bine mișcarea care lucrează 
în Rugăciunea lui Iisus, pe care el o descrie și o rezumă 
astfel: în rugăciunea curată este vorba despre reunirea 
minții cu inima. Nu trebuie ca mintea sau inima să 
rămână singure. O rugăciunea făcută doar cu mintea 
este o rugăciune rece; o rugăciunea făcută doar cu inima 
rămâne o rugăciune pur sentimentală, care ignoră tot 
ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit, ne dăruiește și ne va 
dărui în Hristos.

Doar „coborând” în inimă va găsi mintea obiectul 
însuși al căutării sale, într-o întâlnire cu Dumnezeu, nu 
prin intermediul ideilor, ci prin senzația prezenței Sale. 
15 Convorbiri cu Motovilov, în I. Gorainoff , Séraphim de Sarov 
[Serafi m de Sarov], Desclée de Brouwer, 1979.
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Altfel spus, întreaga viață duhovnicească care nu atinge 
inima nu este decât iluzie și minciună. Fiindcă în viața 
duhovnicească inima are această dublă semnifi cație, amin-
tită deja: este centrul fi inței umane și punctul de întâlnire 
dintre om și Dumnezeu. Este totodată locul conștiinței 
de sine, unde omul se vede așa cum este cu adevărat, și 
locul transcendenței sinelui, unde poate regăsi în sine 
asemănarea cu Dumnezeu. „Căci unde este comoara 
voastră, acolo este inima voastră.” (Lc 12, 34).

Omul a pierdut însă această comoară, căutând în 
lume sensul vieții sale. Acesta este păcatul lui Adam. 
Omul și-a pierdut referințele esențiale, reperele, s-a 
împrăștiat într-o căutare confuză și nesimțitoare într-o 
lume care îi este exterioară și nu poate răspunde setei 
sale de absolut. El trăiește într-o lume care s-ar vrea 
fără Dumnezeu, unde este bine să aibă, uitând că tre-
buie mai întâi să fi e. Este o lume care gâfâie, căutând 
să-i satisfacă dorințele pe care el are tendința de a le 
transforma în drepturi. O lume ce caută constant să-și 
îndepărteze limitele, dar nu face decât să-și mărească 
întrebările. O lume frenetică.

Totuși, în taina inimii sale, omul poate apela la 
sfântul nume al lui Iisus. Rugăciunea nu are nevoie de 
conexiune la internet, de rețea conectată la satelit, ci 
este oarecum accesibilă pretutindeni, oricând și pentru 
toți. Însă este, în același timp, și un drum spiritual, o 
cale care are nevoie de o pregătire, un ghid duhovnicesc 
ce trebuie să se înscrie într-un context care îl susține: 
cel al rugăciunii în Biserică.
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Cu alte cuvinte, rugăciunea nu este totul și nu trebuie 
izolată de viața liturgică, dimpotrivă. Ea are nevoie să se 
hrănească din participarea la viața sacramentală a Bisericii 
și să asculte de sfaturile unei persoane experimentate în 
practicarea ei. Fără a uita că, așa cum se întâmplă în orice 
relație de rugăciune, Dumnezeu este Cel care „rămâne 
la conducere”, El dăruiește harul – desigur, harul rugă-
ciunii. Scopul activităților noastre rugătoare este de a ne 
deschide inima către iubirea și milostivirea Sa.

El poate să-i dăruiască omului participarea la natura 
divină, ceea ce se rezumă în fraza atribuită în general 
„Părinților”, fără a putea să i se atribuie un singur autor: 
„Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să devină 
Dumnezeu”; sau, după cum scrie Părintele Serghei Bul-
gakov, „numele lui Iisus prezent în inima omenească îi dă 
acesteia puterea îndumnezeirii”16. Aceste cuvinte se referă 
la cea de-a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru: „Prin 
care El ne-a hărăzit mari și preţioase făgăduinţe, ca prin 
ele să vă faceţi părtași dumnezeieștii fi ri” (2 Ptr 1, 4). 

Scopul rugăciunii se afl ă și în aceste cuvinte: „Devino 
ceea ce ești”. Adică, „devino, în mod conștient și activ, 
ceea ce ești deja în mod potențial și tainic, în virtutea 
creației tale după chipul lui Dumnezeu și a creației din 
nou prin botez. Redevino acest om creat după chipul 
și asemănarea lui Dumnezeu” (cf. Fac 1, 26).

Pentru a atinge acest scop, drumul poate fi  lung 
și difi cil dar, ca în toate întreprinderile umane, trebuie 
făcut un prim pas. Liniștea. Nu putem să ne grăbim 
în rugăciune, trebuie să intrăm în ea cu liniște. Vom 

16 S. Bulgakov, Ortodoxia, op. cit.
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rosti numele lui Iisus așa cum o facem pentru o fi ință 
iubită. Lăsând inima să vorbească și păzind spiritul să-și 
amintească de Dumnezeu.

Se poate spune rugăciunea și făcând un lucru manual, 
conducând mașina, în tren, în plimbare sau chiar... sub 
duș. Însă timpul rugăciunii care va fi  cel mai folositor este 
cel pe care îl vom avea în cameră sau într-un colț liniștit 
al casei, în întuneric, având ca element de concentrare 
o lumânare aprinsă în fața unei icoane. Într-adevăr, mai 
ales la început, nu vom fi  dintr-o dată gata să intrăm în 
rugăciune, oricare ar fi  ea. Repetiția, dacă nu este pur 
și simplu mecanică, ne va permite, puțin câte puțin, să 
interiorizăm această rugăciune.

„În catacombe, imaginea cea mai frecventă 
este a unei femei care se roagă, «oranta», și ea 
reprezintă singura atitudine adevărată a sufl etului 
uman. Nu ajunge să avem rugăciunea, trebuie să 
devenim, să fi m rugăciune, rugăciune întrupată. 
Nu ajunge să avem momente de laudă, trebuie 
ca întreaga viață, orice acțiune, orice gest, până 
la surâsul chipului uman să devină cântec de 
adorare, ofrandă și rugăciune. Să oferim nu ceea 
ce avem, ci ceea ce suntem”17.

Rugăciunea se poate spune însă și în momentele 
de tensiune, de teamă și de ispită, ca atunci când ne 
prindem cu mâna dacă autobuzul se scutură. Așa cum 
un copil ar merge să se arunce în brațele tatălui pentru 
a regăsi calmul și pacea.
17 P. Evdokimov, Sacrement de l’amour, Désclée de Brouwer, 
1980; trad. rom. Taina iubirii, trad. Gabriela Moldoveanu, Ed. 
Christiana, București, 1994.
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Rugăciunea poate să ne însoțească întotdeauna și 
pretutindeni. Ca o prezență în fi ecare moment al vieții, 
o amintire între momentele puternice care alcătuiesc 
timpul nostru de rugăciune personală și celebrările 
liturgice ale Bisericii.

Se va înțelege însă că Rugăciunea lui Iisus poate și 
să constituie un timp puternic al zilei: cel pe care ni-l 
vom petrece rostind-o în întuneric și calm în camera 
noastră.

Acestea fi ind zise, nu există nicio tehnică mecanică, 
fi e corporală, fi e mentală care ar putea să-L forțeze pe 
Dumnezeu să-Și manifeste prezența. Harul Său este 
dat întotdeauna ca un dar gratuit și nu poate fi  câștigat 
automat printr-o metodă sau o tehnică.

Câteva sugestii practice ar putea fi  totuși adăugate. 
Liniștea este, bineînțeles, un element esențial. A 

stinge mobilul, a pune iPad-ul pe mut și a opri telefonul. 
În genunchi, în picioare? Dacă ești bolnav, poți să te 
rogi și culcat. Nu poziția este importantă, ci orientarea 
sufl etului. Trebuie evitate pozițiile prea confortabile, 
care riscă să producă somnolență, ca și pozițiile prea 
obositoare, care ajung să ne obsedeze.

Se poate de asemenea „materializa” rugăciunea 
folosind un metanier (șirag de noduri făcut din lână), nu 
neapărat pentru a ține numărul, ci pentru a da un ritm 
și, într-un fel, pentru a însoți gestul cu cuvântul.

Se poate spune rugăciunea în șoaptă (sau se poate 
chiar rosti în grup). O spunem simplu, fără cântare sau 



99

Rugăciunea lui Iisus

psalmodie. Sigur că repetiția poate aduce monotonia și 
monotonia lipsa de concentrare. Pentru a evita această 
piedică, se poate schimba poziția sau... schimba lim-
ba. În română: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul” (acest 
cuvânt, „păcătosul” este adăugat uneori în semn de 
smerenie). În slavonă: „Gospodi, Yesuse Khriste, Sine 
bojii, pomilui mia greșnago”. În greacă: „Kyrie Yesou 
Khriste, Iye tou Th eou, eleison me”. Simpla recitare a 
acestor fraze va da un ritm diferit rugăciunii.

Rugăciunea lui Iisus nu este decât un mijloc, nu 
trebuie să devină niciodată o provocare: „Astăzi o voi 
spune de o sută de ori, mâine dublu”. Ea este o stare de 
interiorizare a acelei atitudini pe care o exprima Sfântul 
Ioan Botezătorul vorbind despre Iisus: „Acela trebuie 
să crească, iar eu să mă micșorez” (In 3, 30).

Pentru ca Hristos să crească în noi. Pentru a ne 
elibera de noi înșine. Pentru a face ca omul vechi să 
moară, iar cel nou, despre care vorbea Sfântul Apostol 
Pavel, să trăiască (cf. Efes 4, 22-24).

De aceea, dacă trebuie să avem o gândire unică, 
aceasta n-ar trebui să fi e decât cea a conștiinței întâl-
nirii cu infi nitul personal al lui Dumnezeu care ne 
iubește. Întâlnirea de dragostea, necesitatea milostivirii 
lui Dumnezeu pe care omul o resimte se exprimă în 
Rugăciunea lui Iisus.

Principalul nu este de a formula cuvintele. Esențialul 
este experiența spirituală a bucuriei, a recunoștinței, a 
iubirii, a smereniei sau chiar a durerii infi nite provoca-
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toare de păcat. Cuvintele nu mai alcătuiesc un obiect 
al refl ectării pentru cel care le pronunță. Ele nu se mai 
interpun între om și Dumnezeu, ci, prin ele, omul I 
se adresează lui Dumnezeu care este prezent. Prezența 
lui Dumnezeu copleșește totul.

Cuvintele sunt totodată pronunțate și depășite. Fără 
a deveni fantasme cu propria lor existență iluzorie, ele 
exprimă contactul imediat cu realitatea lui Dumnezeu. 
Atenția nu se îndreaptă către cuvinte, ci spre Dumnezeu. 
Cuvintele au forma de adresare dintr-un dialog.

Se poate trăi un dialog și fără cuvinte. Se poate 
chiar renunța la Rugăciunea lui Iisus. Nu trebuie reținut 
decât conținutul. Să ne adresăm lui Dumnezeu și să 
aducem, prin fi ința noastră, laudă lui Dumnezeu, să 
ne minunăm înaintea Lui și să simțim recunoștința și 
smerenia. Este vorba atunci de o exprimare dincolo 
de cuvinte. Aceasta este rugăciunea curată, rugăciunea 
întregii fi ințe care manifestă ieșirea simțitoare dincolo 
de toate lucrurile, de toate gândurile și de sine însuși, 
în întâlnirea cu Dumnezeu. Această stare îl făcea, poa-
te, pe Sfântul Efrem să spună: „Tăcerea este limbajul 
veacului viitor”.

Rugăciunea lui Iisus ne eliberează de tot, rămânând 
în Iisus. Însă ea nu este o rețetă, un truc magic, este un 
text care nu de desfășoară, nu se spune, nu se citește 
și nu se roagă decât în contextul evanghelic al iubirii 
smerite și dăruirii de sine. Nu este un extaz, nici o că-
utare a extazului, ci doar o metodă de a ne concentra 
la rugăciune.
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Într-adevăr, se întâmplă adesea ca, atunci când 
începem să ne rugăm, să ne amintim de un lucru 
care ni se pare obligatoriu de făcut sau de o întâlnire 
complicată pe care o avem a doua zi. Ne amintim de 
lucruri care dobândesc o importanță capitală, dar de 
care uităm totuși imediat ce am terminat rugăciunea. 
Suntem distrași de o mișcare a fl ăcării lumânării, de o 
insectă care zboară, de un miros sau de un zgomot... 
Nu putem împiedica mintea să zboare fără scop în 
timp și spațiu. Suntem incapabili să trăim deplin în 
singurul moment al timpului care există cu adevărat: 
acum, prezentul imediat.

A trăi prezentul și a regăsi unicul necesar. Contextul 
Rugăciunii lui Iisus este înainte de toate un context al 
credinței. Nu putem invoca numele lui Iisus dacă nu 
credem că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul 
nostru. Repetarea a ceea ce n-ar fi  atunci decât o simplă 
formulă va fi  fără sens. Ea nu își găsește plenitudinea și 
rostul decât odată cu credința vie în Iisus Hristos, în ceea 
ce este El și a făcut pentru mântuirea noastră. Pentru noi, 
pentru fi ecare în mod personal. Și aceasta, chiar dacă 
primul lucru pe care l-am face noi ar fi  să spunem: „Cred, 
Doamne, ajută necredinței mele!” (Mc 9, 24).

De altfel, dacă suntem singuri în cameră, nu 
suntem singuri în rugăciune și în credință. Contextul 
Rugăciunii lui Iisus este și comunitar și bisericesc. 
Suntem purtați în rugăciune de rugăciunile tuturor 
celor care ne înconjoară, ale celor care duc în ei harul 
aceluiași botez.
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Trebuie atunci să-i condamnăm pe cei care, în 
afara oricărui context, folosesc rugăciunea lui Iisus? 
Sensul demersului lor trebuie mai întâi să întâlnească 
propria conștiință. Hristos Însuși n-a condamnat pe 
nimeni, poate cu excepția fariseilor. Dacă demersul este 
sincer, el poate fi  ocazia de a da acestor rugători puțin 
paradoxali o claritate care îi va putea face să descopere 
o realitate pe care nu o căutau, fi indcă nu aveau despre 
ea nicio cunoștință.

Rugăciunea lui Iisus, am spus și o repet, unește 
inima și mintea. Această unire va transforma rugăciu-
nea însăși: ceea ce era poate un exercițiu obositor și 
difi cil, chiar penibil, devine acum o sursă de bucurie 
și pace, de pace a inimii. Este o manifestare a harului 
lui Dumnezeu.

Iată cum descrie pelerinul rus această transformare:
„Într-o bună dimineață părea că rugăciunea 

m-a deșteptat. Am început să-mi zic rugăciunile 
de dimineață, dar limba mi se încurca și n-avem 
altă dorință decât să zic rugăciunea lui Iisus. Și 
cum mă apucam de zis, deveneam fericit, buzele 
mi se mișcau singure și fără efort. Petreceam toată 
ziua în bucurie. Mă simțeam desprins de toate și 
eram ca într-o altă lume…

Împlinind această rânduială mi-am petrecut 
toată vara spunând fără încetare rugăciunea lui 
Iisus și totul a fost în pace. Uneori, când dor-
meam, visam că spuneam rugăciunea. Alteori, în 
timpul zilei, când se întâmpla să întâlnesc vreun 
om, mi se părea atât de binevoitor ca și cum ar fi  
din familia mea. Dar nu mă opream cu nimeni. 
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Gândurile mi s-au alintat și nu trăiam decât cu 
rugăciunea. Începusem să-mi plec duhul să o 
asculte, iar uneori inima simțea din ea însăși un 
fel de căldură și o mare bucurie... 

Iată cum umblu acum, spunând fără înce-
tare rugăciunea lui Iisus, care mi-e tot ce am mai 
scump și mai drag pe lume. Câteodată mergeam 
și mai mult de șaptezeci de verste pe zi și nici nu 
simțeam că am mers, simțeam numai că am spus 
rugăciunea. Dacă mă cuprindea un frig pătrunză-
tor, eu spuneam rugăciunea cu mai multă atenție 
și deodată mă încălzeam. Dacă foamea devenea 
prea mare, eu chemam mai puternic numele lui 
Iisus și nu mai știu să-mi fi  fost foame. Dacă mă 
simțeam bolnav ori spatele sau picioarele mă 
dureau, mă concentram în rugăciune și nu mai 
simțeam durere. Dacă cineva mă jignea, nu mă 
gândeam decât la binefăcătoarea rugăciune a lui 
Iisus și deodată dispărea și mânia și necazul și 
uitam tot. Am devenit puțin ciudat.

N-am grijă de nimic, nu mă preocupă nimic, 
nimic din cele lumești nu mă impresionează, doresc 
să fi u mereu în singurătate; de obicei nu am decât 
o singură dorință: să spun neîncetat rugăciunea 
și, când o fac, devin tare bucuros. Dumnezeu știe 
ce se lucrează în mine”18.

18 Spovedania unui pelerin rus, op. cit.
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„Spune-mi ce crezi despre femeie și îți voi 
spune cine ești”.

Mitropolitul Georges Khodr

„Femeia pe care mi-ai dat-o să fi e cu mine, aceea mi-a dat 
din pom și am mâncat” (Fc 3, 12). Bărbatul, Adam, o acuză 
pe femeie, pe Eva, de greșeala pe care tocmai o făcuse.

Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel afi rmă: „Ca în 
toate Bisericile sfi nţilor, femeile voastre să tacă în bi-
serică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se 
supună, precum zice și Legea” (1 Co 14, 34).

Iată o viziune foarte misogină asupra lumii! Și 
Biserica este un bun exemplu pentru ea!

Aceasta este caricatura. Evident, realitatea este 
mult mai nuanțată, făcută din umbră și lumină. Fără 
a căuta să acoperim zonele sumbre, o percepție falsă nu 
trebuie nici ea să umbrească bogăția spirituală care, fără 
a fi  întotdeauna exprimată sau asumată conștient, este 
trăită în mod cotidian de credincioșii ortodocși.

Înainte de a căuta în Scripturi și în Tradiție ele-
mente care ne vor permite să clarifi căm statutul femeii 
în Biserica Ortodoxă, ne vom apleca asupra realității 
ortodoxe, așa cum este trăită în Biserică.
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În primul rând, la întrebarea „Care este locul femeii în 
Biserica Ortodoxă?”, o femeie va răspunde că „bărbații vor 
fi  probabil foarte surprinși că au avut ideea de a scrie despre 
locul bărbatului și preoția bărbătească în Biserică”.

Căci tocmai despre aceasta este vorba: preoția, 
sacerdoțiul. Pe când și femei preoți? Această întrebare în 
sânul Ortodoxiei este mai degrabă venită din afară. În 
anii 1960, ca urmare a mișcării feministe ce se dezvolta 
în Occident, întrebarea hirotonirii femeilor a fost pusă 
la Consiliul Ecumenic al Bisericilor.

O femeie teolog spunea că, chiar dacă am dori 
să avem o discuție calmă pe acest subiect și cu femeile 
ortodoxe, aceasta ar fi  chiar mai difi cil decât cu bărbații 
sau cu teologii. Ar fi  mai bine să începem prin a înde-
părta ideea preoției femeii, spunând că „chestiunea nu 
este sufi cient de matură”, că „refl ecția teologică mai are 
încă multe de făcut în această privință” etc.

Printre altele, când se abordează această temă, fi ecare 
este infl uențat de istoria sa personală, de experiența, de 
relațiile sale familiale etc. Părinții Bisericii, se va aminti, 
nu sunt de altfel în afara acestei infl uențe.

De asemenea, trebuie evitate piedicile limbajului 
și sloganele actuale care se rostesc ca niște adevăruri 
indiscutabile.

„Când se exprimă în termenii «eliberării 
femeii», feminismul este prost trăit, chiar inac-
ceptabil, mai ales pentru femeia ortodoxă care 
adeseori nu are pur și simplu nevoie de aceasta. 
Cel mai adesea, ea poată să aibă o vocație de soție 
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de preot sau să fi e conducătoare de cor ori laic 
activ și conștient de apartenența sa la Biserică, fără 
a căuta o altă formă a puterii defi nite”1.

Iată ce ne face să intrăm pe deplin în realitatea 
trăită a Ortodoxiei, realitate care nu este omogenă nici 
în toate țările, nici în sânul comunităților provenite 
din imigrație. Există totuși o constantă: puținul spirit 
combativ la femeile ortodoxe – dacă nu chiar absența 
lui – pentru locul și drepturile lor în Biserică și pentru 
orice idee de ordin sacerdotal.

Elisabeth Behr-Siegel, femeie teolog ortodox, mare 
apărătoare a drepturilor femeii și autoare a cărții Preoția 
femeii în Biserica Ortodoxă explică această situație ca 
fi ind un rezultat al unor factori multipli:

„În mediul cultural al Bisericilor Ortodoxe 
tradiționale din Europa de Est și din perimetrul 
mediteranean, există efectiv o tradiție puternică dacă 
nu a disprețului față de femeie, cel puțin a subordo-
nării sale față de bărbat: o tradiție interiorizată de 
multe femei! La aceasta se adaugă și contextul politic 
al regimurilor totalitare, față de care au fost supuse 
de decenii populațiile Uniunii Sovietice, României, 
Bulgariei și într-o anumită măsură, Serbiei, regimuri 
care nu erau deloc favorabile exprimării și discuțiilor 
libere de idei. Orice mișcare de contestare – a se 
înțelege aici și contestarea feministă – era reprimată 
sever. De altfel, sub aceste regimuri, Bisericile păreau 
slabe, luptând pentru supraviețuire. La această luptă 

1 V. Lossky, „Le ministère des femmes dans l’église orthodoxe” 
[Preoția femeilor în Biserica Ortodoxă], Contacts, nr. 174 
(1996).
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au participat și femeile, în special femeile din Ru-
sia. În fața unor probleme atât de grave și urgente, 
chestiunea propriului lor statut în Biserică le va fi  
părut minoră”2.

În Rusia sovietică, într-o Biserică tolerată doar ca un 
vestigiu al trecutului, problema accesului femeilor la preoție 
nici măcar nu se punea. Totodată, trebuie amintit climatul 
spiritual caracterizat mai degrabă prin rugăciune și printr-un 
fel de rezistență non-violentă, decât prin acțiune și luptă.

De fapt, creștinii cei mai cunoscători au – chiar 
atunci când nu este exprimată în mod direct – conștiința 
preoției împărătești la care participă toți oamenii botezați, 
bărbați sau femei, oricare ar fi  funcția lor ofi cială în 
instituțiile bisericești.

Liturghia, în conformitate cu sensul etimologic 
al termenului, este lucrarea comună tuturor. Fiecare, 
bărbat sau femeie, este chemat la unirea cu ofranda 
sacerdotală a unicului mare preot. Astfel, clerul ortodox 
fi ind un cler căsătorit – nu este vorba despre „căsătoria 
preoților”, ci despre hirotonirea bărbaților căsătoriți –, 
femeia, matușka rusă, prezbitera greacă este mai mult 
decât un ajutor și un sprijin pentru bărbatul său: ea are 
un adevărat rol în viața parohială și chiar în lucrarea 
pastorală. Unii vor spune că soțiile preoților, precum 
și, în anumite cazuri, mamele sau bunicile, se bucură 
de puteri pe care preferă să nu le manifeste.

Anumite femei nu admit întotdeauna ca o anu-
mită putere de decizie și de organizare să fi e deținută 
2 E. Behr-Sigel, „Femme et sacerdoce” [Femeia și sacerdoțiul], 
Contacts, nr. 150 (1990).
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de femei. În schimb, în colțurile destul de îndepărtate 
ale Rusiei se observă situații inverse: nevoia devenind 
foarte presantă, femeile sunt uneori învestite cu puteri 
didactice și pastorale și nu doar cu sarcini caritative.

Atitudinile sunt foarte diferite în diaspora din 
Europa Occidentală, în funcție de parohii și de reacțiile 
episcopilor, preoților și credincioșilor. Pe alocuri, în 
timpul botezurilor, noua botezată intră în altar, uneori 
chiar și dacă este adultă. Nu este decât un detaliu, dar 
se cunoaște rolul pe care îl au ritualurile în practica 
religioasă intimă a fi ecăruia.

În alte parohii, fără a fi  astfel conservatori sau 
integriști, „demnitari” sunt toți bărbații, fi e ei „decidenți”, 
pe când femeile servesc cafeaua și fac curățenie.

Atitudinea credincioșilor este și ea prea puțin 
omogenă.

În parohiile „occidentale” (în Franța și Belgia, de 
exemplu), se găsesc mulți credincioși convertiți de puțin 
timp la Ortodoxie. Pentru ei, tradițiile și riturile orto-
doxe se confundă adesea cu Tradiția. Datorită lipsei de 
experiență, ei nu știu să diferențieze detaliul de esențial. 
Educarea este lungă și adesea ei nu văd în Tradiție decât 
ritualul în care se adâncesc cu venerație. Ca neofi ți, ei 
nu pot sesiza cu adevărat sensul afi rmației lui Vladimir 
Lossky: „Tradiția reprezintă spiritul critic al Bisericii”. 
Ecumenismul nu îi interesează, ori îi interesează doar 
ca sursă de instruire și cultură, iar provocările diviziunii 
dintre creștini nu pot decât rar să-i tulbure sau să le 
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facă rău: fi e că vin dintr-o lume de necredincioși, fi e 
din altă confesiune, Ortodoxia le oferă totul.

În Rusia, tradiția femeilor dirijoare de cor este foarte 
vie, ceea ce nu se întâmplă în parohiile grecești unde, în 
schimb, o femeie – ca și un bărbat nehirotonit – poate 
administra botezul doar în caz excepțional (de exemplu, 
atunci când copilul este în pericol de moarte).

Femeia este în același timp cea care îi duce pe copii la 
biserică, îi lasă să se joace și, uneori, îi ajută să facă primii 
pași. O dezordine care poate să surprindă pe vizitatorul 
străin, dar care face parte din celebrarea slujbelor într-o 
parohie. Femeia este păzitoarea acestei vieți.

Imaginea este frumoasă. Poate prea frumoasă. Nu 
doar în legătură cu „sfântul zgomot făcut de copii”, care 
se transformă uneori în zarvă care trebuie oprită, ci și 
cu femeia însăși. Oare tânăra mamă își mai amintește 
de cuvintele rostite către ea de preot, în a patruzecea zi 
după nașterea copilului? „Spală-i întinăciunea trupului 
și necurăția sufl etului, la plinirea acestor patruzeci de 
zile, învrednicindu-se a intra în biserica Ta cea sfântă, 
să slăvească împreună cu noi preasfânt numele Tău” 
etc. Această perioadă de curățire durează patruzeci de 
zile după naștere. Câteodată femeia este considerată – și 
adeseori se consideră ea însăși – necurată în timpul peri-
oadelor de ciclu, ceea ce o face atunci să nu frecventeze 
biserica, deși este o situație naturală.

Ea nu vine la biserică pentru că nu poate cin-
sti icoanele, săruta crucea la sfârșitul Liturghiei și, 
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bineînțeles, nu poate să se împărtășească. Această 
concepție – moștenire directă a iudaismului și rezultat 
al prescripțiilor din Levitic – a fost criticată de mulți 
teologi actuali și în general combătută de preoți – în 
orice caz, în țara noastră –, dar a rămas totuși înfi ptă 
în mintea femeilor care au interiorizat-o atât de bine, 
încât cel care – fi e el preot – ar vrea să o critice apare 
el însuși ca necurat!

Este adevărat că aceasta a fost regula, dar a spune 
că face parte din Tradiția ortodoxă înseamnă a uita 
sensul adevărat al cuvântului „Tradiție”.

Ceea ce se numește Tradiție (cuvântul este scris cu 
literă mare) este ansamblul elementelor care – împreu-
nă cu Scriptura, iconografi a și imnografi a – constituie 
totodată pilonii și vectorii spiritualității ortodoxe. Este 
talantul pe care învățătorul l-a pus și pe care ar vrea 
să-l vadă fructifi cat, comoara credinței și, deopotrivă, 
dinamismul ei; este via pe care tatăl a încredințat-o și 
care trebuie cultivată; este un izvor de viață, dar un 
izvor care elimină zgura și ideile străine, idei care pot 
să-i deturneze cursul și să-i obstrucționeze curgerea. Este 
un trunchi pe care cresc ramuri, unele dau fructe, altele 
nu, iar altele mor și, dacă se încearcă o altoire, aceasta 
trebuie să fi e de aceeași natură și de aceeași inspirație 
ca seva care irigă trunchiul, altfel nu se prinde.

Scrierile Părinților Bisericii fac parte din acest fond 
numit Tradiție. Și fi e că sunt greci sau latini, călugări 
retrași sau laici căsătoriți, cuvintele lor despre femei 
sunt aspre. „Femeia este ispita și ispita este femeia... 



112

Cinci lecţii despre Ortodoxie

Femeia este poarta iadului”, ar fi  zis Tertulian, despre 
care se spunea totuși că-și iubea soția.

Părinții Bisericii cred într-o inferioritate a femeii 
dorită de Dumnezeu. „Că întemeietorul creștinismul a 
arătat o simpatie eliberatoare față de toate femeile, după 
cum ne spun Evangheliile, nu pare să fi  impresionat pe 
creatorii ideologiei misogine a Bisericii”, comentează 
Eva Catafygiotu Topping, o femeie teolog din Grecia, 
amintind despre această imagine a femeii inspirată din 
Sfi nții Părinți și păstrată în cărțile Bisericii.

Studiind fi gura Evei în aceste cărți, în imnografi a 
bizantină atât de bogată, Eva Catafygiotu Topping face 
o constatare elocventă: „Timp de mii de ani, poeții litur-
gici bizantini au compus imne care au făcut să crească 
oprobiul asupra Evei și au denigrat lumea feminină în 
întregul ei”3.

Citată de trei ori în Biblie, Eva simbolizează în 
imne sexul feminin. Și adesea într-o manieră negativă: 
„Eva transmite tuturor blestemul”, se cântă la Crăciun 
și la Paști. Ea este „prima păcătoasă”. Să fi e aceasta 
vina ei principală, de a fi  fost cea dintâi? În marele său 
canon de pocăință, cântat în timpul primei săptămâni 
din Postul cel Mare, Sfântul Andrei Criteanul se plân-
ge: „Sufl etul meu seamănă cu Eva”, căci a gustat din 
„mâncarea mincinoasă”.

Totuși și Adam a gustat din fructul oprit! Însă 
despre aceasta nu se spune nimic, la fel cum nu se spune 

3 E. Catafygiotu Topping, „Ève humilié” [Eva umilită], Con-
tacts, nr. 156 (1991).
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nici de atitudinea lui de a arunca vina pe Dumnezeu 
Însuși, zicând: „Femeia pe care Tu mi-ai dat-o”. Băr-
bat ce refl ectă slava lui Dumnezeu, el este prea puțin 
citat în imnografi e și vinovățiile îi sunt acoperite ca 
de hainele cu care se acoperă înainte să fi e alungat din 
rai. Atunci când se vorbește despre el este recunoscut 
ca persoană, Adam, pe când femeia nu are nume și 
este numită „soață”. Personalitatea Evei este negată. 
Totuși, ea pare să se reîntrupeze în fi ecare femeie (și 
numirea de „fi ică a Evei” nu este una dintre cele mai 
bune referințe).

O întâlnim mai ales în imnele închinate femeilor. 
Într-adevăr, sfi ntele femei cărora li se aduce laudă nu 
sunt ca Eva, păcătoasa. Trebuie deci să conturăm un 
portret întunecat și fără nuanță a acestei fi ice pierdute 
pentru a pune în valoare calitățile celor ce vor fi  califi -
cate fără ezitare, în mod masculin, drept, de exemplu, 
„atleți ai credinței”.

Se înțelege de ce Eva apare într-o manieră și 
mai negativă în imnele închinate Mariei. Preacinstirii 
nelimitate a Maicii lui Dumnezeu îi corespunde un 
adevărat refuz al Evei: ea este concentrarea și întruparea 
arhetipurilor imperfecțiunilor feminine. Ea pune astfel 
în relief, prin opoziție, perfecțiunea Mariei. Asemenea 
Părinților, imnografi i atribuie răul și viciul primei Eve, 
iar virtuțile și binecuvântările noii Eve, care este Maria. 
Neascultarea, moartea, păcatul și durerea îi sunt impu-
tate Evei, în timp ce ascultarea, viața, curăția și bucuria 
i se atribuie Mariei.
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Totuși, icoana Paștelui, numită „Pogorârea lui 
Hristos la iad”, afi șată în fi ecare duminică în biserici, la 
Dumnezeiasca Liturghie, Îl reprezintă pe Hristos cobo-
rând în iad pentru a elibera pe Adam… și pe Eva.

Mai mult, condacul sărbătorii nașterii Maicii lui 
Dumnezeu spune că Adam... și Eva au fost eliberați de 
stricăciune și moarte.

Tradiția continuă deci să condamne ceea ce Hristos 
însuși a mântuit.

Regăsim această contradicție în Scripturi. Totuși, 
cu această evidență: toți exegeții ortodocși sunt de 
acord să sublinieze rolul foarte important atribuit de 
Iisus femeilor. Lucrarea lui Hristos rezervă femeii un 
loc mai important în Evanghelii, decât pare a o face 
Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale.

Câteva referințe permit descoperirea surselor de 
inspirație a imnografi lor și comentariilor patristice. 
Totul începe cu creația – „Și a făcut Dumnezeu pe 
om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a 
făcut; a făcut bărbat și femeie” (Fc 1, 27) – și cu puterea 
omului asupra creației: „Și Dumnezeu i-a binecuvântat, 
zicând: «Creșteţi și vă înmulţiţi și umpleţi pământul 
și-l supuneţi»” (Fc 1, 28). Povestea creației femeii, în 
timpul somnului bărbatului, se găsește în cel de-al doilea 
capitol al Facerii (cf. Fc 2, 21-24).

Textele pauline vorbesc despre darul profeției și 
de ideea unei ierarhii „naturale” și de obicei din aceste 
versete izolate (cf. 1 Co 14, 34-35) se extrag cele mai 
misogine concluzii. Textele cele mai citate în apărarea 



115

Femeia în Biserică

egalității dintre bărbați și femei în Biserică și pentru 
depășirea rasei, naționalității, statutului social și sexului 
se găsesc în Epistola către Galateni: „Nu mai este iudeu, 
nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este 
parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toţi 
una sunteţi în Hristos Iisus” (cf. Ga 3, 28). 

În Epistola întâia către Timotei, găsim un fel de 
ierarhie a sexelor, atunci când Sfântul Paul îi îndeamnă 
pe bărbați la rugăciune pentru toți oamenii și pe femei 
la o conduită modestă: „Femeia să se înveţe în liniște, 
cu toată ascultarea” (1 Tm 2, 1-11).

Epistola către Coloseni vorbește despre sfi nțenia 
care este viață ascunsă în Dumnezeu (cf. Col 3, 3). 

În Epistola întâia către Corinteni nu este vorba cu 
adevărat despre superioritatea bărbatului asupra femeii: 
după ce a defi nit toate privilegiile bărbatului, apostolul 
încheie capitolul cu o răsturnare, afi rmând: „Căci precum 
femeia este din bărbat, așa și bărbatul este prin femeie 
și toate sunt de la Dumnezeu” (1 Co 11, 12).

Epistola întâia către Timotei vorbește despre 
singura mijlocire, cea a lui Hristos: „Căci unul este 
Dumnezeu, unul este și Mijlocitorul între Dumnezeu 
și oameni: omul Hristos Iisus, Care S-a dat pe Sine preţ 
de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul 
său” (1 Tm 2, 5-6).

În prima sa epistolă, Sfântul Apostol Petru se 
adresează tuturor credincioșilor și spune: „Iar voi sun-
teţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, 
popor agonisit de Dumnezeu” (1 Pt 2, 9). 
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În sfârșit, nu trebuie uitat textul Sfântului 
Pavel care a dat loc la atâtea discuții și controverse. 
În Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetele de la 
21 la 33, citită în timpul slujbei cununiei în tradiția 
ortodoxă rusă, apostolul detaliază raporturile din-
tre soți și legăturile de ascultare și de dragoste care 
trebuie să-i unească; apoi el urmărește raporturile 
dintre părinți și copii:

„Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui 
Hristos. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca 
Domnului, Pentru că bărbatul este cap femeii, 
precum și Hristos este cap Bisericii, trupul Său, 
al cărui mântuitor și este. Ci precum Biserica se 
supune lui Hristos, așa și femeile bărbaţilor lor, 
întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, 
după cum și Hristos a iubit Biserica, și S-a dat 
pe Sine pentru ea, Ca s-o sfi nţească, curăţind-o 
cu baia apei prin cuvânt, Și ca s-o înfăţișeze Sieși, 
Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori 
altceva de acest fel, ci ca să fi e sfântă și fără de 
prihană. Așadar, bărbaţii sunt datori să-și iubească 
femeile ca pe înseși trupurile lor. Cel ce-și iubește 
femeia pe sine se iubește. Căci nimeni vreodată 
nu și-a urât trupul său, ci fi ecare îl hrănește și îl 
încălzește, precum și Hristos Biserica, Pentru că 
suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui 
și din oasele Lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl 
său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor 
fi  amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu 
zic în Hristos și în Biserică. Astfel și voi, fi ecare așa 
să-și iubească femeia ca pe sine însuși; iar femeia 
să se teamă de bărbat” (Ef 5, 21-33).
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Se poate imagina cu ușurință pagubele care s-au 
putut face dintr-o frază scoasă din context și apoi reacția 
indignată a feministelor.

Trebuie totuși să ne reamintim că acest text a fost 
scris într-o anumită epocă, într-o anumită cultură, de către 
un om cu o anumită experiență: Apostolul se adresează 
comunității din Corint, unde eliberarea moravurilor 
feminine ia proporții extreme, punând probleme de 
pudoare, atunci când apare necesitatea luptei contra 
cultului Afroditei răspândit în Siria, Grecia și Roma. 
Pavel trebuie să dea dovadă de fermitate într-o Biserică 
abia născută. Sunt elemente pe care exegeza istorică, 
fără a căuta să fi e înțelegătoare, poate să le pună fără 
îndoială în lumină.

De asemenea, niciun om nu poate scăpa de infl uența 
biografi ei sale și a experienței pe care o are. Sfântul Pavel 
nu face excepție de la această regulă.

Cu toate acestea, este important de remarcat că 
Apostolul nu insistă atât asupra supunerii femeii, care se 
înțelegea de la sine în societățile iudaice și grecești, cât 
pe reciprocitatea respectului și iubirii care caracterizau 
noile relații ale împărăției lui Dumnezeu.

Această epistolă trebuie citită în lumina versetelor din 
Epistola către Galateni: „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, 
în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu 
mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească 
și parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hris-
tos Iisus” (Ga 3, 27-28). Nu mai există bărbat și femeie. 
Diferența sexelor nu este negată, ci depășită:
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„În noua comunitate a cărei matrice este 
Biserica, bărbații și femeile sunt chemați să se 
realizeze nu unii contra altora, nu în rivalitate, 
ci împreună, unii cu și către alții, prin relații de 
prietenie, viață conjugală, în conformitate cu 
o reciprocitate a slujirii și un consens în care 
se refl ectă comuniunea în distincție a Fiului și 
Duhului, în împlinirea voii Tatălui”4.

Astfel se împlinește ceea ce Georges Khodr, mi-
tropolitul Libanului, numea „întâlnirea bărbatului și 
a femeii”, această întâlnire care 

„se găsește în Noul Testament, în depășirea 
deopotrivă a masculinității și feminității și în care 
natura revine, prin har, la statutul său originar de 
dinainte de cădere, adică înainte ca Adam și Eva 
să se vadă goi. Depășirea, nu eliminarea, diferenței 
permite trecerea la o fi ință unifi cată, despre care 
se vorbește în Scripturi că a fost făcută «după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu»”5.

O singură fi ință, Maria, a înfăptuit această depășire. 
Ea a fost binecuvântată pentru că a ascultat cuvintele 
lui Dumnezeu și le-a păzit în inima ei și nu fi indcă 
pântecele ei L-a purtat pe Dumnezeu. Fericirea sa nu 
este simpla bucurie a maternității. Acesta este sensul 
răspunsului pe care Iisus i-l dă femeii care striga „Fericit 
este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe 
care i-ai supt!”: „Așa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă 
cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc” (Lc 11, 27-28). 
4  E. Behr-Sigel, Preoția femeii în Biserică, op. cit.
5 „La rencontre de l’homme et de la femme” [Întâlnirea bărbatului 
și a femeii], Contacts, nr. 156 (1991).
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„În Ortodoxie, în sens larg al cuvântului, simțul 
pentru persoană este sufi cient de ascuțit pentru a 
depăși diferențele sexuale, oricât de importante 
ar fi  ele. Cred că este mult mai important pentru 
o femeie ortodoxă, ca și pentru orice creștin, să 
fi e iubită de Dumnezeu, să răspundă chemării 
Sale și să se numere printre cei aleși și mântuiți, 
decât să spere ca într-o zi să ajungă femeie preot 
sau femeie episcop. Și eliberarea nu înseamnă 
deloc ceea ce reprezintă acest cuvânt de obicei, 
cu privire la femeile eliberate”6.

Și totuși, Hristos Însuși este un bărbat, Fiul lui 
Dumnezeu este în mod necesar „masculin”. Numele 
lui Dumnezeu este masculin în toate limbile7. „În vre-
mea aceea”, femeile nu aveau cuvânt, ele nu contau. 
În povestirea înmulțirii pâinilor, găsim, de exemplu, 
această frază: „Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii 
de bărbaţi, afară de femei și de copii” (Mt 14, 21 și Mt 
15, 38). Dar tocmai în această societate a ales Hristos să 
se facă om. Și a profi tat de acest lucru, pentru a distruge 
multe prejudecăți: întâlnirile și convorbirile frecvente și 
importante cu femeile sunt povestite în Evanghelii.

Samarinencei, Iisus îi descoperă că El este Mesia. 
Apostolii sunt „uimiți” să-L vadă vorbind cu o femeie 
și, mai mult, cu o samarineancă. Convorbirea cu Mar-
ta și Maria, apariția Mariei Magdalena după Înviere, 
mironosițele, aceste femei care erau atașate de Iisus și 
6 V. Lossky, „Preoția femeilor în Biserica Ortodoxă”, art. cit.
7 Cuvântul „Duh” poate fi  feminin. Se vorbește, de altfel, despre 
o „maternitate ipostatică”, fără a introduce considerații legate 
de sex în Treime.
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care au descoperit mormântul gol după Înviere, apar 
astfel ca „egale cu apostolii”.

Maria Magdalena ocupă un loc special: primește 
de la Hristos programul mântuirii oamenilor și trebuie 
să-i anunțe pe frați despre Învierea și planul eshatologic 
al lui Dumnezeu. Nu avem apostoli femei, dar ele își 
asumă atunci rolul unui apostol.

Când îi apare Mariei Magdalena, Hristos o în-
treabă: „De ce plângi?” (In, 20, 15). Ea Îl plânge pe 
Cel pe care-L iubește, pe care L-a iubit și care nu mai 
este. Cel de acolo nu mai este cel care era, fi indcă este 
înviat. Este vorba despre introducerea Mariei Magdalena 
într-o nouă percepere a lui Hristos: „Nu mă atinge” (In 
20, 17), îi spune El. Aceasta înseamnă că El nu mai 
este același, că nu mai poate fi  considerat în același fel 
ca înainte de Patima Sa. El este un altul, nu mai este 
cel pe care ea l-a căutat plângând. Într-adevăr, nimeni 
nu-L recunoaște. Maria Magdalena crede că este gră-
dinarul. Se întoarce și doar atunci Îl vede cu această 
privire nouă. Ea trăiește o convertire și credința ei îl 
recunoaște: „Învățătorule”. Ea a înțeles că Acela care îi 
stă înainte nu mai este Hristosul istoric, ci Hristosul 
înviat, Hristosul credinței.

Tot acest simbolism atât de bogat și acest limbaj al 
inimii este dincolo de dezbaterea asupra locului femeii în 
Biserică și chiar asupra rivalității cu bărbații. Problema 
este complet depășită de Învierea care transfi gurează pe 
bărbați și pe femei deopotrivă.
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Dar trebuie ca o femeie să trăiască acest eveniment? 
Probabil că un bărbat ar fi  reacționat complet diferit. 
Femeile din Evanghelie nu sunt nici marionete, nici 
fi gurante. Maria, sora lui Lazăr, varsă mirul pe picioarele 
lui Hristos și le șterge cu părul capului său (cf. In 11, 2), 
dând ocazia tandreții lui Iisus să se manifeste printr-un 
gest plin de căldură. „ Și iubea Iisus pe Marta și pe sora 
ei și pe Lazăr” (In 11, 5). Această frază nu se găsește 
din întâmplare în Evanghelie. Ea marchează relația 
specială dintre Iisus și aceste femei, în contradicție cu 
atitudinea în general rigidă și convențională a mediului 
iudaic față de femei.

Iisus Se lasă atins de femei (în sensul fi zic și spi-
ritual al termenului). Nu le propune slogane de elibe-
rare, nici măcar sclavelor, de altfel, dar refuzul său de 
ucidere a femeii păcătoase schimbă chiar noțiunea de 
păcat – „Cel care este fără de păcat să arunce primul 
cu piatra” –, iar proclamarea indisolubilității căsătoriei, 
care contestă obiceiul iudaic al repudierii, sunt totuși 
elemente concrete sau sociale.

Scoasă din coasta bărbatului, femeia nu îi este 
inferioară, ci interioară. Aceasta este semnifi cația stri-
gătului lui Adam: „Iată, aceasta-i os din oasele mele și 
carne din carnea mea” (Fc 2, 23).

Evanghelistul Matei vorbește despre descifrarea 
semnelor vremii: „Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi  fur-
tună, pentru că cerul este roșu-posomorât. Făţarnicilor, 
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faţa cerului știţi s-o judecaţi, dar semnele vremilor nu 
puteţi!” (Mt 16, 3). 

În același fel, Tradiția îi cheamă pe ortodocși la 
o relectură permanentă a Scripturilor. Actualizarea 
înțelegerii Scripturii nu înseamnă dorința de a o face să 
spună ce ne dorim, ci ascultarea smerită a Cuvântului 
dumnezeiesc și încercarea de a discerne voia lui Dum-
nezeu pentru astăzi. Este convenabil atât să interzicem o 
lectură „contemporană”, cât și să evităm să reproducem 
literal cuvintele Părinților, pe care viața i-a îndepărtat 
de femeie și care, în discursul lor asupra acestui subiect, 
au vorbit în general cu o rigoare ce a denunțat orice 
teamă și orice injustiție oarbă.

Nu ne afl ăm în fața unui discurs dumnezeiesc, fără 
amestec, liber de orice infl uență socială. Este important 
să distingem ceea ce este cu adevărat inspirat de Dum-
nezeu, de sentimentele omenești ale autorului evreu al 
Facerii sau ale autorului epistolelor, marcat deopotrivă 
de originea sa ebraică și de civilizația romană. Aceasta 
se reduce la a căuta în straturile textelor sfi nte fi lonul 
de aur al inspirației divine vii.

Astăzi, anumiți exegeți propun o relectură a Fa-
cerii, insistând asupra versiunii că Dumnezeu i-a creat 
bărbat și femeie, asupra acestei dualități a caracterului 
fi inței umane: făcând-o pe femeie să cadă, șarpele din 
Facere nu a aruncat vina asupra sexului slab, ci asupra 
spiritualității omului. Odată afectată această spiritua-
litate, omul e pierdut... 
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Chestiunea locului femeii în Biserică a fost pusă 
într-o manieră foarte concretă în timpul conferinței 
de la Agapia (1976), organizată de CEB8 la invitația 
patriarhatului României, iar concluziile recomandau 
căutarea unor noi forme de slujire a femeilor în Biserică, 
într-o legătură mai strânsă cu nevoile lumii actuale.

Alte dezbateri pe acest subiect au avut loc într-o 
întâlnire a CEB la Sheffi  eld, în 1981, ca urmare a trei 
ani de discuții pregătitoare. Ele au dus la un raport 
fi nal destul de nuanțat și la o „Scrisoare către Biserici” 
despre care autorii spuneau că este „inspirată de Duhul 
Sfânt”. Pentru ortodocși ea a fost un scandal.

Trebuie totuși să admitem că ceea ce era de negândit 
în condițiile culturale ale unei epoci date poate deveni 
o exigență morală și spirituală pentru creștinul a cărui 
conștiință a ajuns mai matură. Înscrisă în dinamismul 
Evangheliei, eliberarea sclavilor, de exemplu, nu a de-
venit o nevoie imperioasă decât la începutul secolului 
al XIX-lea!

La Rhodos (30 octombrie – 7 noiembrie 1988), 
o consultare asupra rolului femeii în Biserică a reunit 
18 femei la 60 de teologi. „Vocea unei femei con-
tează precum cea a unui episcop.” În fond, acordul 
ortodocșilor nu pune nicio problemă în a afi rma nu 
numai identitatea, ci și egalitatea dintre bărbați și 
femei în Biserică, fără ca această distincție să denote 
vreo formă de superioritate a vreunui sex înaintea lui 
Dumnezeu. Însă în zilele noastre, în anumite colțuri 

8 Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
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retrase ale lumii ortodoxe, aceste fraze răsună ca niște 
jurăminte evlavioase.

Invers, în alte locuri, unii pledează pentru hirotonia 
întru diaconi a femeilor, pregătind terenul pentru cea 
întru preoție. Problema sacerdoțiului feminin este adesea 
trăită într-o manieră dureroasă printre ortodocși, care 
înfruntă violent sau pe ascuns lucrarea ecumenică.

Este cazul în special al unui întreg sector al Bise-
ricii ruse, integrist, închis, antioccidental, pentru care 
ecumenismul este denunțat ca un fel de erezie modernă, 
iar CEB ca un fel de suprabiserică sincretistă și deschisă 
la toate compromisurile. Fără ecumenism, problema 
preoției femeilor nici nu s-ar fi  pus.

Totuși, sub infl uența unui ecumenism bine înțeles, 
ortodocșii sunt chemați să justifi ce faptul că femeile nu 
devin preoți în Ortodoxie. Unul dintre argumentele cu 
greutate este de a reaminti că preotul care săvârșește Dum-
nezeiasca Liturghie nu este doar cel care conduce slujba. El 
este bineînțeles și cel care duce rugăciunile adunării, fi ind, 
înainte de toate, icoana lui Hristos care binecuvântează, 
care sfi nțește, care hrănește prin euharistie... 

Ortodocșii nu pot și nu trebuie să cedeze la o 
asemenea presiune externă. Și nu pentru că ar veni un 
moment în care toate Bisericile lumii vor pune femei 
preoți iar Biserica Ortodoxă ar trebui să se decidă să 
le urmeze.

Ei nu trebuie nici să cedeze unui fundamentalism 
care îi amenință în prezent și care ar vrea să invoce ar-
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gumentul că nu se poate concepe un sacerdoțiu feminin 
pentru că aceasta nu s-a întâmplat niciodată. Așteptând 
să fi e luate niște decizii și, mai ales, fără ca un demers 
intempestiv să fi e declarat deodată „act profetic”, teo-
logii au început să refl ecteze asupra problemei care se 
cere aprofundată. Fără îndoială că aceasta este rațiunea 
pentru care deciziile sunt lente: ele nu întârzie, ci au 
nevoie de răbdare.

Mitropolitul Antonie de Suroj declara:
„Problema hirotoniei femeilor nu face decât 

să fi e pusă. Pentru noi, ortodocșii, ea ne vine «din 
exterior». Trebuie să ne devină «interioară». Ea 
cere din partea noastră o eliberare interioară și 
o comuniune profundă cu viziunea și voința lui 
Dumnezeu, într-o liniște rugătoare.”9

Un preot nu este niciodată hirotonit pentru el 
însuși, ci pentru o sarcină și, mai precis, pentru o 
parohie. Dacă într-o zi Dumnezeu va vrea ca femeile 
ortodoxe să fi e chemate la această slujire, aceasta nu 
trebuie să se întâmple «implicit», din vina preoților, 
iar această decizie nu trebuie să fi e cauză de scandal și 
de despărțire, ci expresia unei nevoi, a unei chemări cu 
consimțământul și sinodalitatea Bisericii.

9 Prefață la Preoția femeilor în Biserică, op. cit.
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un vocabular ortodox1

Acatist: imn de recunoștință față de Hristos, Maica 
Domnului sau un sfânt, compus din condac și icos, evo-
când viața sfântului sau pasaje din Scriptură. Cel mai 
cunoscut este Imnul acatist al Maicii Domnului care 
este cântat în special în timpul dimineților de sâmbătă, 
în a cincea săptămână a Postului Mare.

Acedie: stare în care omul este pradă descurajării, 
își neglijează rugăciunea, slujbele, își pierde elanul pen-
tru lucrurile duhovnicești și caută satisfacții materiale 
sau plăceri facile.

Adormire: sărbătoarea de la 15 august în care este 
vorba despre Adormirea Maicii Domnului. Într-un 
sens mai general, termenul amintește ideea că moartea 
este o adormire pașnică și se aplică sfi nților care n-au 
cunoscut martiriul.

Aer: odată pregătite, Sfi ntele Daruri (pâinea și 
vinul din euharistie) sunt acoperite cu trei pânze: una 
peste potir, alta peste disc (discos) și cea de-a treia peste 
acestea două. Aerul este cel mai mare dintre aceste pân-
ze. Preotul îl mișcă deasupra Sfi ntelor Daruri puse pe 
1 Cuvintele cu italice sunt defi nite în acest vocabular.



128

Cinci lecţii despre Ortodoxie

altar, în timpul cântării sau recitării Crezului ca semn 
al pogorârii Sfântului Duh.

Agapă: astăzi sinonim pentru „masa frățească”. 
Cuvântul vine din grecescul „agape”, a iubi. Masa este 
încărcată cu ceea au adus credincioșii și se oferă adesea 
după o celebrare euharistică și cu ocazia unei mari săr-
bători din calendarul liturgic, a sărbătorii parohiei sau 
a unui eveniment important pentru comunitate.

Agneț: bucată în formă pătrată, decupată dintr-o 
prescură (pâinea pentru ofrandă) în timpul proscomidiei 
(ritual de pregătire a Sfi ntelor Daruri). Îl reprezintă pe 
Hristos, mielul lui Dumnezeu, care Se jertfește pentru 
mântuirea lumii. Poartă inscripția IS XS NI KA (Iisus 
Hristos biruitorul). Această pâine sfi nțită se va servi la 
împărtășirea credincioșilor.

Altar: parte a bisericii, în spatele iconostasului, 
unde se găsește Sfânta Masă și unde nu au acces decât 
clerul și slujitorii altarului.

Amvon: partea înălțată din fața iconostasului unde 
diaconul stă când își rostește ecteniile. Este ca un palier 
către altar: în mijlocul credincioșilor se face o ultimă 
oprire pentru ca ușile raiului să se deschidă, așa cum 
sunt ușile împărătești în timpul slujbei.

An liturgic: ciclu anual al sărbătorilor care actu-
alizează principalele evenimente ale vieții lui Hristos 
și ale Maicii Domnului. Anul liturgic ortodox începe 
la 1 septembrie. Această dată a fost stabilită de primul 
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Sinod Ecumenic pentru că era ziua aniversară a victoriei 
lui Constantin asupra lui Maxențiu și se comemora 
eliberarea creștinilor! Dar, dintr-un anumit punct de 
vedere, această alegere a fost profetică. Într-adevăr, astăzi, 
când am uitat acele evenimente, ce observăm? Un an 
liturgic a cărui primă sărbătoare este Nașterea Mariei, 
cea care va deveni Maica lui Dumnezeu, cea ale cărei 
cuvinte de încredere în timpul Bunei Vestiri au permis 
Întruparea, iar ultima sărbătoare este Adormirea sa. Cu 
siguranță, credința noastră – ca și timpul liturgic – sunt 
centrate pe Iisus Hristos, dar legate strâns de viața și 
atitudinea Maicii Sale.

Anafora: partea centrală a Liturghiei; se vorbește de 
asemenea de canon euharistic. Este momentul sfi nțirii, 
al oferirii și epiclezei (rugăciunea pentru invocarea veni-
rii Duhului Sfânt). Dumnezeiasca Liturghie ortodoxă 
are două anaforale care fac diferența între cele două 
Liturghii: cea a Sfântului Ioan Gură de Aur (săvârșită 
de obicei) și cea a Sfântului Vasile cel Mare (săvârșită 
în special în duminicile Postului Mare).

Anafura, anafora: bucățele de pâine care stau lângă 
prescură după ritualul proscomidiei; ele nu sunt sfi nțite și 
sunt oferite credincioșilor după împărtășanie în calitate de 
mâncare „binecuvântată” prin originea sa (utilizată pentru 
pregătirea Sfi ntelor Daruri), înainte de orice mâncare 
„profană”, apoi tuturor, la sfârșitul Liturghiei.

Anamneză: act care, în mod spiritual, nu ține de 
registrul amintirii, ci mai degrabă al pomenirii. Într-adevăr, 
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se pot reaminti evenimentele trecute, dar și cele ce 
vor veni. În timpul Liturghiei, preotul comemorează 
„Crucea, mormântul, Învierea cea de a treia zi, Înălțarea 
la ceruri, șederea de-a dreapta Tatălui, a doua și slăvita 
venire”¨, într-un demers care amintește și face prezentă 
lucrarea de mântuire a Cuvântului întrupat.

Antifon: versete cântate dintr-un psalm sau dintr-o 
cântare biblică. Dumnezeiasca Liturghie de duminică 
începe prin trei antifoane. În practica slavă, de exemplu, 
sunt mai întâi niște versete din Psalmul 102, apoi din 
Psalmul 45, urmate de o rugăciune (imn al împăratului 
Iustin): „Unule Născut și Fiule și Cuvântul lui Dum-
nezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit, pentru 
mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare 
de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; Carele ne-
schimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te, Hristoase 
Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul 
fi ind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi.” Iar cel de-al treilea 
antifon este cântarea Fericirilor.

Antimis: la origine era un altar portabil. Astăzi 
este vorba despre o pânză pe care este reprezentată scena 
punerii lui Hristos în mormânt. În practica slavă, are 
și moaște de martiri. Este sfi nțit și semnat de către epi-
scop și este dedicat unei parohii sau unei biserici. Este 
pus obligatoriu pe masa altarului în timpul Liturghiei. 
Cu un antimis se poate săvârși Liturghia oriunde (de 
exemplu, pentru deținuți, pe o simplă masă). Fără an-
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timis nu se poate sărbători Liturghia, chiar dacă există 
un altar sfi nțit.

Apocrifă: scriere creștină necanonică din Biserica 
primară. Dar acest tip de scriere face parte din Tradiția 
Bisericii Ortodoxe și poate inspira iconografi a și imnogra-
fi a. Anumite sărbători ale Maicii Domnului (nașterea sa și 
Intrarea în templu) sunt inspirate din „protoevanghelia lui 
Iacob”. Biserica Ortodoxă a păstrat aceste texte, considerând 
că nu au același grad de inspirație precum celelalte cărți 
canonice. Li s-ar putea da aceeași valoare cu cea a „legen-
delor fondatoare” (precum cea a regelui Arthur și a Mesei 
rotunde, de exemplu), pentru că, dincolo de faptele însele, 
sunt purtătoare de valori și învățături duhovnicești.

Apofatic: demers teologic care propune o apropiere 
de Dumnezeu spunând ceea ce El nu este. Este contrar 
teologiei catafatice, care procedează prin afi rmații.

Apoftegmă: cuvânt al celor numiți Părinți, Părinții 
deșertului, călugări sau pustnici. Este vorba uneori de 
o anecdotă, adesea de un dialog între un bătrân și un 
ucenic, întotdeauna de un gând ziditor.

Apokreo (Duminica lăsatului sec de carne): 
carnaval, nu în accepțiunea sa de mască și festin, ci în 
cea – originară – de „renunțare la carne”. Se numește 
astfel ultima săptămână în care se poate mânca carne, 
înainte de Postul Mare.

Apostih: secvență din cântările comentând sărbă-
toarea sau viața unui sfânt, ale cărui stihiri (versuri) se 
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intercalează între versete din psalmi și care se găsește la 
sfârșitul Vecerniilor și, în timpul săptămânii, în slujbele 
Utreniilor.

Apostol: desemnează și cartea liturgică ce conține epis-
tolele care sunt citite în fi ecare zi în timpul anului liturgic.

Arhimandrit: conducător al unei mânăstiri, sino-
nim cu egumen. Este și un titlu onorifi c, care poate fi  
acordat unui ieromonah (călugăr preot).

Arhistrateg: conducător al armatelor cerești, titlu 
al Arhanghelului Mihail.

Asceză: termen grec evocând exercițiul și lupta. 
Este, așadar, o luptă spirituală, căutând în primul rând 
stăpânirea patimilor prin practici ca rugăciunea, postul, 
privegherile și milostenia, dar și metaniile în timpul 
rugăciunii.

Athonit: călugăr din Muntele Athos. Se mai spune 
și aghiorit.

Autocefalie: statut al unor Biserici Ortodoxe care 
au „propriul lor cap”, deci o independență ecleziastică, 
rămânând însă în comuniune între ele.

Autonomie: Biserică Ortodoxă condusă de un 
arhiepiscop sau de un mitropolit, dar care în anumite 
circumstanțe și pentru acțiuni importante trebuie să 
primească aprobarea patriarhului de care aparține.

Axion: imn din Sfânta Liturghie cântat în cinstea 
Maicii Domnului, ca răspuns la chemarea preotului, 
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după epicleză, de a ne aminti de „preabinecuvântata, 
slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și 
pururea Fecioara Maria”. Este și numele refrenului cântat 
între troparele celei de-a noua cântări a Utreniei.

Bizanț: nume al unei vechi piețe comerciale grecești, 
unde împăratul Constantin a stabilit, în 330, noua 
capitală a Imperiului Roman, un oraș care i-a purtat 
numele: Constantinopol, devenit capitala Imperiului 
Roman de Răsărit, după cum s-a numit, până la cuce-
rirea sa de către turci, în 1453. Adjectivul bizantin este 
câteodată utilizat ca sinonim pentru ortodox.

Botez: copiii pot fi  botezați începând cu ziua a 
patruzecea. Primesc ungerea cu ulei, botezul prin întreită 
scufundare în apă, mirungerea și tunderea. Începând cu 
a doua zi, botezatul poate primi Sfânta Împărtășanie. 
Trebuie remarcat că societățile ortodoxe nu cunosc 
evenimentele religioase care au devenit rituri de trece-
re de la o vârstă la alta în catolicismul roman: prima 
împărtășanie, mărturisirea de credință și confi rmarea.

Calendar: Bisericile ortodoxe trăiesc în ritmul a 
două calendare. Bisericile slave urmează Calendarul 
iulian (cel al lui Iulius Cezar, dar care nu este sincro-
nizat cu ciclurile solare). Celelalte urmează Calendarul 
gregorian (cel al papei Grigore al XIII-lea, care, în 1582, 
a vrut „să facă ceasurile exacte”). Cel dintâi are astăzi 
treisprezece zile întârziere față de cel de-al doilea. Astfel, 
toți ortodocșii sărbătoresc Crăciunul în 25 decembrie, 
dar, pentru ruși, 25 decembrie cade în 7 ianuarie. În 
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schimb, toate Bisericile ortodoxe respectă același calcul, 
aceeași regulă pentru calculul datei Paștelui, ceea ce 
explică de ce sărbătoarea poate să coincidă cu Paștele 
catolic sau să fi e sărbătorită cu un decalaj de la una la 
cinci săptămâni.

Camilafcă: potcap rotund cu un văl de culoare 
neagră, purtat de călugări în cursul slujbelor.

Canon: în materie de drept, sunt regulile sinodale în 
vigoare în Biserică. Iconografi a are la rândul ei canoane 
(reguli). În sens liturgic, este vorba despre o compoziție 
imnografi că împărțită în cântări (de exemplu, canonul 
Utreniei), care sunt la rândul lor împărțite în tropare. Se 
vorbește uneori și de „canonul euharistic”, prin analogie 
cu mesa romană, pentru a desemna anaforaua.

Catismă: tropare care sunt cântate în timpul 
Vecerniilor sau Utreniilor și, totodată, diviziunile în 
douăzeci de secțiuni ale celor o sută cincizeci de psalmi 
ai Psaltirii.

Căldură: apă caldă, vărsată în potir după sfi nțire 
și înainte de împărtășanie; este deopotrivă „căldura 
Sfântului Duh” și semnul vieții: când ne împărtășim 
cu pâinea – trupul lui Hristos și cu vinul – sângele lui 
Hristos, ne împărtășim cu Cel viu, al Cărui sânge este 
cald.

Ceasurile sau Rugăciunile ceasurilor: slujbe citite 
în mânăstiri: sunt de seară și de dimineață, slujbe pentru 
jumătatea orelor, pentru ceasul întâi, al treilea, al șaselea 
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și al nouălea. În tradiția rusă, înainte de Liturghie, se 
citesc ceasul al treilea și al șaselea, în vreme ce grecii și 
românii săvârșesc Utrenia.

Chenoză: sinonim al smereniei totale, cuvântul 
amintește mai ales de coborârea Cuvântului lui Dumnezeu 
până la a lua natura umană pentru mântuirea omului și, 
prin asociere, atitudinea de renunțare a oricărui creștin 
care își ia crucea pentru a-I urma lui Hristos.

Condac: strofă care se cântă după cea de-a șasea 
cântare a canonului Utreniei, care este reluată în tim-
pul Dumnezeieștii Liturghii. Este un imn scurt care 
amintește sensul unei sărbători sau pune accentul pe 
un eveniment al vieții unui sfânt sau pe o calitate a sa 
specială.

Consubstanțial sau deofi ință (în grecește homoo-
usios): de aceeași substanță, de aceeași natură, așa cum 
sunt cele trei Persoane ale Sfi ntei Treimi, una în raport 
cu alta sau așa, cum se spune în Crez referitor la Fiul, 
„Cel deofi ință cu Tatăl”.

Copia, sulița sau lancea: instrument ascuțit cu 
lama în formă de lance, folosit de preot pentru a tăia 
prescurile în timpul proscomidiei și care amintește de 
sulița cu care soldatul a împuns coasta lui Hristos (In 
19, 34). În timpul acestei slujbe scurte de pregătire a 
Sfi ntelor Daruri, preotul folosește „lancea” pe care o 
împlântă în părticica de pâine reprezentând agnețul 
și zice: „Și unul dintre ostași cu sulița coasta Lui a 
împuns. Și îndată a ieșit sânge și apă; și cel ce a văzut a 
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mărturisit și adevărată este mărturia lui”. Proscomidia 
este amintirea Patimii și calvarului Mântuitorului.

Cupolă: element arhitectural tipic al bisericilor 
ortodoxe. Este și un element simbolic: domul simbo-
lizează, de exemplu, cerul de deasupra pământului, iar 
cele cinci cupole, pe Hristos și pe cei patru evangheliști. 
Bulbii care se ridică deasupra clopotnițelor în bisericile 
rusești sunt ca fl ăcările lumânărilor.

Deisis: acest cuvânt care amintește de mijlocirea Maicii 
Domnului și a sfi nților către Mântuitorul, a dat numele 
unei icoane ce reprezintă pe Hristos, în general așezat pe 
tronul slavei, având-o la dreapta Sa pe Maica Domnului, 
iar la stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul. Câteodată ei sunt 
înconjurați de o parte și de alta de îngeri, de apostoli, de 
sfi nți, de martiri etc, după o ordine bine stabilită.

Dicher (și tricher): sfeșnice cu două (și trei) brațe 
în care lumânările se încrucișează la mijloc. Aparțin 
episcopilor care binecuvântează cu ele pe credincioși. 
Dicherul simbolizează pe Hristos și pe cele două fi ri ale 
Sale (Dumnezeu adevărat și om adevărat), iar tricherul 
pe Dumnezeu unic în trei Persoane: temeiurile credinței 
ortodoxe al cărei garant este episcopul.

Disc: platou mic cu picior pe care preotul depune, 
făcând proscomidia, părticele de pâine euharistică. În 
franceză se spune uneori și patenă.

Doxologie: formulă de slăvire a lui Dumnezeu, în 
general trinitară, prin care Dumnezeu este lăudat ori Îi 



137

Câteva elemente pentru un vocabular ortodox

este recunoscută slava. „Doxologia mare” este un imn 
cântat la sfârșitul Utreniilor solemne, iar „doxologia 
mică” la sfârșitul aceleiași slujbe din săptămână sau în 
timpul ultimei slujbe de seară.

După-prăznuire sau prăznuire prelungită: timp 
liturgic care prelungește o sărbătoare și care poate fi  
de la una la opt zile, cincisprezece zile pentru timpul 
pascal.

Ecfonis: scurtă formulă de doxologie trinitară spusă 
cu voce puternică de către preot la sfârșitul unei ectenii 
sau al unei rugăciuni rostite uneori în șoaptă.

Ectenie: litanie sub formă de mijlociri și cereri care 
punctează slujbele. Mai întâi se rostește marea ectenie 
de pace, urmată de ectenii mai mici, ectenia zilei și 
ectenii de cerere. Sunt rostite de către diacon.

Egumen: desemnează pe starețul unei mânăstiri.

Energii: în teologia Sfântului Grigore Palama este 
vorba despre manifestările lui Dumnezeu în creație. 
Dumnezeu poate fi  astfel cunoscut în energiile Sale, în 
timp ce rămâne incognoscibil în „esența” Sa. La aceste 
energii dumnezeiești este chemat omul să participe 
prin har.

Epicleză: rugăciune de invocare a Sfântului Duh. 
Preotul invocă pe Duhul Sfânt în timpul Liturghiei, 
după cuvintele sfi nțirii, pentru ca pâinea și vinul să se 
prefacă în Trupul și Sângele lui Hristos. (Să observăm că 
noțiunea de „transsubstanțiere” este străină spiritualității 
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ortodoxe pentru care Hristos este prezent în mod real, 
însă sub forma pâinii și vinului.) Toate tainele au o 
invocare a Duhului, apel la lucrarea însăși a energiilor 
dumnezeiești care le face lucrătoare.

Epitaf: icoană brodată (pe pânză), reprezentând 
punerea în mormânt a lui Hristos, înconjurat de Maica 
Domnului, Sfântul Ioan, Iosif și Nicodim. Este adusă în 
procesiune emoționantă în mijlocul bisericii la Vecernia 
Vinerii Mari, când credincioșii o venerează ca și cum 
ar merge după un mort. La începutul nopții Paștelui, 
epitaful este readus solemn pe altar, unde rămâne până 
la Înălțare.

Eterodox: tot ceea ce nu este ortodox.

Evangheliar: povestiri din textele Evangheliei fo-
losite în timpul slujbelor. Evangheliarul este în general 
împodobit cu reprezentări ale celor patru evangheliști 
și ale lui Hristos înviat: este „icoana Cuvântului”. Este 
cinstit în această calitate în cursul Utreniilor de dumi-
nica. Evangheliarul este purtat în procesiune în timpul 
Vohodului mic. Se afl ă în permanență pe Sfânta Masă.

Exapostilar: tropar cântat după canonul Vecer-
niilor. În timpul marilor sărbători este un moment de 
meditație specială asupra evenimentului (și, în general, 
o performanță deosebită pentru cor).

Filocalie: etimologic, iubire de frumusețe, iubire 
de bine. Crestomație de texte patristice care vorbește 
despre lucrarea isihastă și Rugăciunea lui Iisus.
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Glas: grup de melodii tip sau gamă în care sunt 
cântate stihirile, troparele, irmoasele etc. Există opt 
glasuri. În timpul slujbei, dirijorul corului anunță, de 
exemplu: „Aliluia glasul 4”, dă tonul și, de la primele 
note, coriștii știu – printr-un fel de automatism – ce va 
urma. De aceea se spune că, pentru a fi  un bun cântăreț, 
trebuie, desigur, să cânte corect, să aibă o ureche bună, 
dar mai ales să aibă o memorie bună... 

Heruvic: numit și „imnul heruvimilor”, cântat 
în timpul procesiunii Vohodului Mare din timpul 
Dumnezeieștii Liturghii, în timpul căreia preotul aduce 
Sfi ntele Daruri de la proscomidiar pe altar, unde vor fi  
sfi nțite. Este începutul părții euharistice a slujbei. Cântul 
oferă sens unei Liturghii cosmice, care se deschide către 
Împărăția lui Dumnezeu. Credincioșii sunt asemănați 
cu puterile cerești și chemați, oarecum, să intre în sala 
sărbătorii mesianice: „Noi, care pe heruvimi cu taină 
închipuim, și făcătoarei de viață Treimi întreit-sfântă 
cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm. 
Ca pe Împăratul tuturor să primim, pe Cel nevăzut, în-
conjurat de cetele îngerești. Aliluia, Aliluia, Aliluia”.

Iconoclasm: ceartă care a divizat și însângerat 
Biserica Răsăritului în secolele al VIII-lea și al IX-lea, 
când iconoclaștii au vrut să interzică cinstirea sfi ntelor 
icoane. Paradoxal, această mișcare a dus la dezvoltarea 
unei adevărate teologii a icoanei, „iconodulii” (apărătorii 
icoanelor) fi ind nevoiți să aducă argumente pentru a 
apăra icoanele. Restabilirea cultului icoanelor, la Con-
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stantinopol, în 843, este sărbătorită și în zilele noastre, 
în prima duminică din Postul Mare, cu numele de 
„Triumful Ortodoxiei”.

Iconografi e: artă sacră de scriere a icoanelor. Se 
spune „scriere” a unei icoane – și nu desenare – pentru că 
este vorba despre o adevărată povestire (eveniment, viață 
de sfânt) sau de „rescriere” a unui pasaj din Evanghelie. 
Iconografi a face parte din Tradiția Bisericii Ortodoxe, 
rezervată în trecut unor călugări special numiți de către 
episcop, dar acest lucru s-a schimbat mult... 

Iconomie: dispoziție pastorală prin care se aplică 
principiul milostivirii care devine astfel mai important 
decât exigențele canoanelor sau decât rigoarea anumi-
tor reguli. De exemplu, în timpul Postului Mare nu se 
consumă produse lactate, dar „prin iconomie” preotul 
poate da voie unei persoane care suferă de osteoporoză 
să le consume.

Iconostas: perete despărțitor între naos și altar într-o 
biserică ortodoxă. Trei uși, ușile diaconale, în stânga și 
în dreapta, și „ușile împărătești” în centru. Iconostasul 
semnifi că „cel ce ține icoanele”. Apar pe el icoanele lui 
Hristos, a Maicii Domnului, a patronului spiritual al 
parohiei și, eventual, ale altor sfi nți, precum și sărbăto-
rile anului liturgic. Pe ușile împărătești apar cei patru 
evangheliști și Buna-Vestire. Pentru credincioși, altarul este 
puțin o imagine a cerului pe care ei îl privesc din naos, 
din lumea în care se afl ă. Dar Hristos a deschis porțile 
cerurilor (așa cum se deschid ușile împărătești în timpul 
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unei slujbe) și a abolit „despărțirea” dintre Dumnezeu 
și om prin Întruparea Sa și prin Maica Sa. Iconostasul 
devine astfel nu o despărțire, ci o caracteristică a unirii 
dintre pământ și cer, dintre om și Dumnezeu.

Ieromonah: călugăr preot. Tradițional, clerul din 
parohie este căsătorit. Dacă un preot este celibatar sau 
văduv, el poate cere tunderea monahală – continuând 
să trăiască în lume.

Icos: text citit după cântarea condacului. În imnul 
acatist, o serie de strofe citite sau cântate în fi ecare 
cântare (parte a textului).

Imnografi e: totalitatea imnelor cântate în cursul 
slujbelor, în care se amintește despre viața sfântului sau 
se explică sensul sărbătorii. Imnografi a, ca și iconografi a, 
face parte din Tradiția ortodoxă și constă uneori într-o 
adevărată rescriere a Scripturii prin poezie și muzică, 
așa cum în iconografi e este rescrisă prin forme și culori. 
Textele imnelor sunt adesea creații patristice și anumiți 
autori sunt cunoscuți, precum Roman Melodul ori 
Iosif Imnograful.

Inimă: în spiritualitatea ortodoxă acest cuvânt este 
înțeles în sensul său semitic și biblic drept centrul fi inței, 
al persoanei, locul de întâlnire dintre sufl et și spirit. În 
inimă poate omul să-L întâlnească pe Dumnezeu, de 
unde și importanța Rugăciunii inimii (sau Rugăciunea 
lui Iisus) practicată de mișcarea isihastă. Gestul semnu-
lui crucii de la frunte la piept poate simboliza această 
gândire: în inimă își găsește mintea adevărul său.
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Ipacoi: tropar special cântat în timpul Utreniei de 
duminică și cu ocazia anumitor sărbători; cuvântul vine 
din grecescul „atenție”. Cântarea trebuie deci ascultată cu 
o „atenție” deosebită, atenție indusă adesea de melodia 
la fel de specială pentru care a fost scris textul.

Ipostas: folosit adeseori ca sinonim pentru „per-
soană”, cuvântul desemnează ceea ce este propriu, 
pe când „natura” este ceea ce este comun. Cuvântul 
este esențial atunci când se vorbește despre Hristos, 
Dumnezeu adevărat și om adevărat, două naturi într-o 
singură „persoană”, într-un singur ipostas. Se vorbește, 
de asemenea, despre unire ipostatică.

Irmos: prima strofă a cântărilor canonului (de 
exemplu, canonul Utreniei), care este cântată și servește 
ca model muzical pentru celelalte tropare. Acest mo-
del muzical și ritmic este dezvoltat pe opt glasuri sau 
melodii de bază.

Isihasm: în grecește, cuvântul hesychia înseamnă 
pace, calm și liniște. Aplicat unei tradiții spirituale, el va 
însemna pacea interioară, liniștea și reculegerea. Această 
cale ascetică de origine esențialmente monahală a fost 
dezvoltată într-o colecție de apoftegme și texte în Filocalia și 
popularizat prin Spovedania unui pelerin rus. Ea este legată 
de practica Rugăciunii lui Iisus și are ca intenție aducerea 
omului la pacea inimii, la starea de reculegere interioară 
pentru a-l deschide contemplării lui Dumnezeu. 

Împărtășanie sau euharistie: euharistia este fun-
damentul însuși al Bisericii. Suntem ortodocși pentru 
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că ne împărtășim în Biserica Ortodoxă, de aceea inter-
comuniunea nu este acceptată. Împărtășania este dată 
credincioșilor sub forma pâinii și a vinului. Credincioșii 
ortodocși trebuie să se pregătească pentru împărtășanie: 
prin post, rugăciune și, la ruși, prin spovedanie. Euha-
ristia este și un act eclezial: preotul nu poate celebra de 
unul singur, „împărtășania” este legată de prezența în 
Biserică a credincioșilor. Astfel, la sfârșitul Dumnezeieștii 
Liturghii, preotul (sau diaconul) consumă tot ce a rămas 
în potir. Nu există deci „sfi nte rezerve” în tabernaco-
lele ortodoxe (în afara părticelelor rezervate pentru 
împărtășania urgentă a bolnavilor) și nu se cunoaște, 
așadar, o „venerare a Sfântului Sacrament”.

Înainte-prăznuire: zi sau serie de zile (cinci pentru 
Crăciun și patru pentru Bobotează) care pregătesc o 
mare sărbătoare.

Îndumnezeire: este împlinirea promisiunii lui Dum-
nezeu. Părinții au rezumat-o într-o frază: „Dumnezeu S-a 
făcut om, pentru ca omul să devină Dumnezeu”. Sigur 
că omul rămâne natură umană, dar devine participant la 
natura divină (2 Ptr 1, 4). Hristos este așezat la dreapta 
Tatălui în calitate de Dumnezeu, dar și în calitate de om, 
iar Maria, în adormirea sa, este prima fi ință omenească 
în care se împlinește această promisiune. Maria este 
astfel un exemplu al vocației omului care se realizează 
într-o sinergie (cooperare liberă) cu harul dumnezeiesc. 
Se vorbește despre „îndumnezeire” și pentru a aminti 
de unirea omului cu Dumnezeu.
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Întâmpinarea Domnului: un alt nume al sărbătorii 
Aducerii la Templu a Pruncului Iisus, cea cu bătrânul 
Simeon, sărbătorită pe 2 februarie (15 februarie după 
calendarul iulian).

Laude: elemente din slujba Utreniei compuse din 
Psalmii 148, 145 și 150, în care, în timpul zilelor de 
sărbătoare, se intercalează stihiri (între ultimele versete). 
Această cântare precedă aclamarea preotului: „Slavă 
Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina”, introducând 
cântarea Doxologiei mari.

Litie: în timpul Vecerniilor solemne, procesiune 
către ieșirea din biserică în timpul cântării unor tropare 
speciale, apoi ectenii lungi de iertare pentru poporul lui 
Dumnezeu și pentru întreaga lume. În timpul sărbă-
torilor, aceste litanii sunt urmate de rugăciunea prin 
care preotul binecuvântează cinci pâini, de grâu, vin 
și untdelemn, cu scopul cererii prosperității. Pâinile 
stropite cu vin se vor da credincioșilor în timpul cinstirii 
icoanei sau Evangheliarului.

Liturghia catehumenilor: numele primei părți a 
Sfi ntei Liturghii, care corespunde Liturghiei Cuvântului, 
făcută din laudă și cereri, dar mai ales din lectura epistolei, 
a evangheliei și din rostirea predicii. Se numește astfel 
fi indcă în trecut catehumenii care se pregăteau să primească 
botezul de Paști aveau voie să participe. În anumite pa-
rohii se mai spun ectenii pentru ei, înainte de a-i trimite 
afară, diaconul (sau preotul) rostind: „Cei chemați ieșiți, 
ca nimeni din cei chemați să nu rămână”.
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Liturghia credincioșilor: urmarea cuvintelor de 
mai sus este: „... cei credincioși, iarăși și iarăși, în pace 
Domnului să ne rugăm”. Astfel începe ce-a de-a doua 
parte a Sfi ntei Liturghii, cea a celebrării euharistice, 
rezervată altă dată doar celor botezați.

Liturghie (Dumnezeiască): este centrul și temeiul 
credinței și evlaviei ortodoxe. Dumnezeiasca Liturghie 
este participarea creștinilor, încă de acum, la Împărăție. 
Liturghia este cosmică (noi celebrăm cu îngerii și pu-
terile cerești), universală (celebrăm în comuniune cu 
toate comunitățile ortodoxe) și atemporală (celebrăm 
în comuniune cu sfi nții și cu cei care ne-au precedat 
în credință). Euharistia este participarea la masa mesi-
anică. Totul în Ortodoxie converge către Liturghie și 
își găsește sensul în ea. 

Trei ritualuri există în Biserica Ortodoxă: Litur-
ghia Sfântului Ioan Gură de Aur (săvârșită de obicei), 
cea a Sfântului Vasile cel Mare (săvârșită mai ales în 
duminicile din Postul Mare, în Joia Mare și Sâmbăta 
Mare, dar și în ziua sărbătorii Sfântului) și Liturghia 
Darurilor mai înainte sfi nțite (slujbă foarte specială 
săvârșită în miercurile și/sau vinerile Postului Mare, 
slujbă fără anafora și compusă din elemente din slujba 
Vecerniei și Liturghiei).

Mai înainte sfi nțite: Sfi ntele Daruri sfi nțite sunt 
„agnețuri” (vezi proscomidie) sfi nțite duminica și care 
sunt folosite în timpul săptămânii care urmează, în zilele 
de miercuri și/sau vineri, pentru celebrarea Liturghiei 
darurilor mai înainte sfi nțite, în Postul Mare. 
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Maslu: Sfânta Taină a ungerii bolnavilor (nu necesar 
„ungere extremă”). Slujba completă este, în principal, 
săvârșită de către șapte preoți, dar există și o slujbă 
scurtă pentru ungerea unei persoane suferinde sau care 
urmează să sufere o intervenție chirurgicală, de pildă. 
Slujba completă este săvârșită – uneori doar de preotul 
din parohie – în seara din Miercurea Mare, pentru toți 
credincioșii, în amintirea ungerii din Betania și pentru 
că „suntem cu toții «bolnavi» spirituali”.

Metanie: înclinare ce însoțește semnul crucii făcut 
de credincioși (la intrarea în biserică, în timpul cinstirii 
icoanelor sau al unor rugăciuni). Metania mică este o 
înclinare adâncă a bustului, metania mare o prosternare 
până la pământ. Cea de-a doua este practicată mai ales 
în timpul Postului Mare sau al cinstirii crucii, cea dintâi 
se face în mod obișnuit. Este un semn de smerenie, 
dar și amintirea că acela care se smerește înaintea lui 
Dumnezeu este ridicat de El.

Metanier: „rozariul” pentru recitarea „Bucură-
te, Marie” nu face parte din Tradiția ortodoxă. Există 
însă un obiect de rugăciune, adesea din lână, făcut din 
noduri, numit „tchotki” la slavi și „komvologhion” la 
greci și utilizat pentru Rugăciunea lui Iisus.

Metanoia: desemnează deopotrivă o atitudine de 
schimbare și pocăință, o îndepărtare de lume pentru a 
merge către Dumnezeu cu conștiința și greutatea pro-
priilor păcate, dar într-o profundă atitudine de nădejde 
și de recunoștință față de milostivirea dumnezeiască.
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Minee: cărți liturgice adunate pentru fi ecare zi și 
pentru fi ecare lună, conținând părți schimbătoare ale 
slujbelor sfi nților și sărbătorilor cu dată fi xă. Cuprinde 
stihirile rugăciunilor luminii, apostihuri și alte catisme, 
tropare și condace.

Mir (Sfânt): ulei amestecat cu mirodenii sau 
ierburi aromate, sfi nțit de episcop și folosit în timpul 
mirungerii, ca și în timpul sfi nțirii bisericilor, altarelor 
sau antimiselor.

Mironosițe: sunt femeile purtătoare de mir des-
pre care vorbește Evanghelia și care merg la mormânt 
pentru a-L îmbălsăma pe Iisus. Sunt amintite Maria 
Magdalena, Ioann, Maria mama lui Iacob și Salomeea 
(Mc 16, 1-2; Lc 24, 10).

Molitfelnic: carte de rugăciuni pentru preot, cu-
prinzând în general ritualul slujbelor, al diferitelor Taine 
(botez, cununie, înmormântare) și slujbe de rugăciune 
sau de chemare a harului (molitfe).

Nebun întru Hristos: (în rusă, yourodivi) persoa-
nă care, renunțând la orice bine material, duce o viață 
la marginea societății, transgresând uneori regulile și 
convențiile într-un spirit de provocare, cu scopul de a 
demonstra ipocrizia anumitor atitudini, de a repune 
în chestiune normele unei epoci sau de a face profeții, 
ascunzându-și evlavia sub masca nebuniei.

Neputrezire: starea unui trup al unui defunct 
descoperit neputrezit după moarte. Așa este cea a pre-
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otului Alexis Medvekov, canonizat ca Sfântul Alexie al 
Uginei în 2004 de către Patriarhatul de Constantinopol 
și ale cărui moaște se afl ă astăzi în biserica mare a unei 
mânăstiri ortodoxe de la Bussy-en-Othe (Burgundia).

Octoih: carte liturgică în care se găsesc texte cân-
tate după cele opt glasuri ale imnografi ei bizantine, un 
glas pentru fi ecare săptămână. De fapt, toate slujbele 
obișnuite sunt compuse plecând de la textele din Octoih 
și din Minee. În timpul Postului Mare se adaugă Triodul, 
iar de la Paști la Cincizecime, Penticostarul.

Panihidă: slujbă pentru cei morți.

Paroh: preot responsabil de o parohie.

Penticostar: carte liturgică în care sunt adunate 
texte pentru slujbele zilnice și care acoperă perioada de 
la Paști la Cincizecime.

Pomelnice: foi de hârtie pe care credincioșii scriu 
numele celor vii și ale celor morți pentru care se roagă. 
În practica slavă, ele sunt duse preotului în timpul 
proscomidiei împreună cu prescuri (una pentru vii și 
alta pentru morți). Preotul citește numele, scoțând o 
părticică din prescură, care va fi  pusă pe disc. Uneori, 
pomelnicele sunt date împreună cu lumânări și alteori 
numele sunt citite la Liturghie în timpul unei ectenii.

Postul Mare: perioadă de post sau de abstinență. 
Ortodoxia are două zile săptămânale de post: miercuri 
(trădarea lui Iuda) și vineri (moartea pe cruce) și patru 
perioade de post: Postul Crăciunului, Postul Sfi nților 
Apostoli Petru și Pavel, Postul Maicii Domnului (îna-
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inte de Adormire) și mai ales Postul Mare: patruzeci 
de zile înainte de Săptămâna Mare. Postul Mare este o 
perioadă marcată de slujbe speciale, care susțin efortul 
ascetic atât în ce privește mâncarea (nici carne, nici 
lactate, nici ouă, nici vin...) și în ce privește modul de 
viață (evitarea spectacolelor, distracțiilor etc.).

Potcap sau culion: un fel de pălărie cilindrică, mai 
mică sau mai mare, purtată de preoți. Uneori când este 
de culoare vișinie, reprezintă un semn onorifi c acordat 
protopopilor.

Prescură: pâine de jertfă. Este vorba despre o pâine 
rotundă, făcută din două părți suprapuse (cerul și pă-
mântul sau cele două naturi ale lui Hristos) și marcată 
cu inscripția IC – XC – NI – KA (versiunea slavonă): 
Iisus Hristos biruitorul. Aceste pâini sunt folosite în 
timpul proscomidiei.

Priveghere: în practica slavă, slujbă de seară ce 
grupează Vecernia și Utrenia și care se săvârșește sâmbăta 
seara și în ajunul marilor sărbători.

Prochimen: versete scurte din psalmi cântate în 
alternanță de către preot, diacon sau cititorul din cor, 
adesea înaintea unei lecturi din Scriptură.

Proscomidie: slujbă pe care preotul o săvârșește 
pe o masă laterală, înainte de Sfânta Liturghie și, din 
păcate, fără să fi e văzută de credincioși. „Din păcate” 
fi indcă este vorba în săvârșirea ei despre pregătirea 
Sfi ntelor Daruri (pâinea și vinul euharistice) și despre 
faptul că această slujbă pregătește Liturghia printr-o 
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amintire a nașterii din Betleem, a Patimii și a morții 
pe cruce. Preotul taie o părticică în formă de cub din 
una, până la cinci prescuri (agnețul care va fi  sfi nțit 
ca Trup al lui Hristos), o alta în formă de triunghi 
reprezentând-o pe Maica Domnului, alte nouă sim-
bolizând cetele sfi nților, două comemorând pe cei 
vii (pe ierarhi și pe cei ce conduc țara) și, în sfârșit, o 
părticică pentru cei adormiți. În anumite tradiții se 
adaugă și părticele din prescurile aduse de credincioși 
cu pomelnice. Astfel se găsesc pe disc Hristos, Maica 
Domnului, sfi nții, cei vii și cei adormiți, adică Biserica, 
Trupul lui Hristos.

Psalmii Utreniei: este vorba despre șase psalmi. 
Din punct de vedere liturgic, este colecția de psalmi 
(3, 37, 62, 87, 102 și 142) care sunt citiți la începutul 
slujbei Utreniei.

Rugăciunea lui Iisus: formulă scurtă și repeta-
tă de invocare a numelui lui Iisus, rugăciunea tip a 
mișcării isihaste. Formula obișnuită este: „Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe 
mine, păcătosul”. Se mai numește și Rugăciunea inimii 
pentru că încearcă să unifi ce mintea și inima într-o 
rugăciune adâncă.

Rugăciunile luminii: parte a primei jumătăți a 
Vecerniei, moment în care se aprind candele în biserică 
(de unde și numele). Corul cântă „Doamne, strigat-am 
către Tine, auzi-mă” (element determinant al glasului) și 
fragmente din psalmii 140, 141, 129 și 116, cu stihiri 
intercalate între versete.
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Săptămâna albă sau a brânzei: nume dat ultimei 
săptămâni înainte de începutul Postului Mare, un fel 
de pregătire pentru efortul postului care va începe. În 
timpul acestei săptămâni se renunță la carne, dar se pot 
mânca produse lactate și ouă.

Sărbătoare: anul liturgic ortodox numără douăspre-
zece sărbători mari, celebrări solemne ale unui eveniment 
din viața lui Iisus Hristos sau a Maicii Domnului. Anul 
începe printr-un eveniment închinat Mariei (Nașterea 
Maicii Domnului) și se încheie tot la fel (Adormirea 
Maicii Domnului). Alte mari sărbători sunt: Înălțarea 
Sfi ntei Cruci, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 
Nașterea lui Hristos (Crăciunul), Boboteaza (Botezul 
Domnului), Întâmpinarea Domnului, Buna Vestire, 
Intrarea în Ierusalim (Floriile), Schimbarea la Față, 
Paștele („sărbătoarea sărbătorilor”), urmat de Înălțare 
și Cincizecime (Rusalii).

Semnul crucii: credincioșii ortodocși fac semnul 
crucii cu mâna dreaptă, cu degetul mare, indexul și degetul 
mijlociu unite către vârf (simbolizând cele trei Persoane 
ale Treimii) și cu celelalte două degete îndoite în palmă 
(cele două naturi ale lui Iisus Hristos). Mișcarea pleacă 
de la frunte către piept (intelectul își găsește adevărul 
în inimă), apoi de la umărul drept (putem fi  salvați 
prin faptele noastre, precum tâlharul cel bun răstignit 
la dreapta lui Iisus) către umărul stâng (ultimul cuvânt 
trebuie să-i revină milostivirii dumnezeiești, singurul 
ajutor al tâlharului cel rău).
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Sinaxar: cartea cu viețile sfi nților în conformitate 
cu calendarul și cu sărbătorile lor.

Sinaxă (sau sobor): cuvântul este feminin, precum 
reuniunea la care se referă, reuniune a credincioșilor pentru 
o rugăciune comună, a sfi nților pe o icoană; el desemnează 
și maniera specială a pomenirii celebrate a doua zi după o 
mare sărbătoare și în legătură cu ea. De exemplu, a doua 
zi după Crăciun este Soborul Maicii Domnului, a doua 
zi după Cincizecime este ziua Sfântului Duh.

Sinergie: în sensul său spiritual, cooperarea voinței 
umane cu harul dumnezeiesc, în Duhul Sfânt, pentru 
a împlini planul și voința lui Dumnezeu.

Slavonă: limbă liturgică a Bisericilor din Rusia, 
Bulgaria și Serbia, codifi cată de „apostolii slavilor”, Chi-
ril și Metodie, în secolul al X-lea. N-a fost niciodată o 
limbă vorbită (deși, înainte de Revoluția din octombrie, 
se învăța în școli), ci a fost folosită doar la slujbe.

Sobornicesc (catolic, universal): Ortodocșii se 
roagă pentru Biserica sobornicească și mărturisesc în Crez 
că ea este „una Sfântă, sobornicească și apostolească”. 
Dacă termenul „catolic” este folosit în limbajul curent 
pentru a desemna Biserica Romei, termenul trebuie 
înțeles aici cu sensul de „universal”. Se poate spune 
deci că, înainte de 1054, toată lumea era ortodoxă și 
Biserica era cu adevărat catolică.

Stareț: bătrân, adesea un călugăr care, după o 
lungă perioadă de asceză și rugăciune în singurătate, 
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primește darul discernământului și poate deci să dea 
sfaturi. Acesta este adevăratul părinte duhovnicesc.

Steaua: obiect liturgic compus din două lamele de 
metal încrucișate una peste alta și curbate în semicerc ce 
servește la protejarea bucăților de pâine pregătite pe disc în 
timpul proscomidiei când discul este acoperit cu pocrovățul. 
Când se așază, după ce a fost curățat deasupra tămâiei, 
preotul rostește următoarele cuvinte: „Și steaua a venit și 
s-a așezat deasupra locului în care era pruncul” (Mt 2, 9), 
reamintind astfel momentul însuși al Întrupării.

Stihiri: strofe citite sau cântate în timpul Vecerni-
ilor și Utreniilor, intercalate între versetele din psalmi 
la rugăciunile luminii, în laude sau în apostihuri.

Taină: la fel ca Biserica romană, Biserica Ortodoxă 
are șapte taine principale: botezul, mirungerea, euha-
ristia, spovedania, preoția, cununia și maslul. Există 
însă importante diferențe în săvârșirea lor și uneori în 
utilizarea lor. Alte acte ritualice care cheamă lucrarea 
Duhului pentru sfi nțirea credincioșilor sunt considerate 
asemănătoare Tainelor, precum, de exemplu, tunderea 
monahală, sfi nțirea unei biserici sau a unui altar și 
înmormântarea.

Taumaturg: cel care săvârșește (sau a săvârșit) 
minuni, în timpul vieții sau după moarte.

Tedeum: slujbă de rugăciune a tradiției slave, cu-
prinzând rugăciuni de lucrare a harului și de mijlocire 
pentru diferite persoane sau cu diferite ocazii. Se poate 
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face, de exemplu, un Tedeum pentru o plecare în călătorie, 
pentru deschiderea unui ansamblu pastoral, pentru un 
bolnav sau ca mulțumire pentru un dar obținut.

Teofanie: se spune despre orice manifestare a lui 
Dumnezeu. Rugul aprins al lui Moise este o teofanie, 
ca și Schimbarea la Față a lui Hristos, de exemplu. Este 
și numele sărbătorii din 6 (sau 19) ianuarie: botezul 
lui Hristos. Cuvântul „epifanie” este atunci utilizat, 
Biserica Ortodoxă necunoscând epifania ca fi ind venirea 
magilor la peșteră.

Teofor: purtător de Dumnezeu.

Th eotokos: Maica lui Dumnezeu. Maria a fost 
numită astfel la cel de-al treilea Sinod Ecumenic (Efes, 
431), subliniind rolul important pe care l-a avut pentru 
Întrupare. Uneori, atunci când se invocă Fecioara sau 
Maria – mai ales în imnografi e –, invocațiile acestea 
sunt întotdeauna adresate Maicii lui Dumnezeu.

Tradiție: ea adună toate elementele pe care se înte-
meiază credința și viața în Hristos, însemnând deopotrivă 
transmiterea credinței încă din timpurile apostolice 
și, întrucât această credință este vie, actualizarea ei. 
Tradiția se exprimă prin Scriptură, hotărârile Sinoadelor 
Ecumenice, anumite texte apocrife sau scrieri patris-
tice, iconografi e, imnografi e și, bineînțeles, Liturghie. 
Occidentul a făcut, din păcate, din Scriptură și Tradiție 
doi piloni ai credinței, separându-i, chiar punându-i în 
opoziție. Tradiția a fost matricea Scripturii și Scriptura 
a devenit normativă datorită Tradiției, iar cele două 
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constituie un singur pilon al credinței. Protestanții, 
ținând „sola scriptura”, au respins Tradiția.

Triadic: care se referă la Sfânta Treime sau Îi este 
dedicat.

Tricher: unul dintre cele două sfeșnice ale episco-
pului (vezi dicher); tricherul pascal servește preotului în 
timpul slujbelor de Paști și în Săptămâna luminată ori 
Săptămâna reînnoirii (săptămâna de după Paști).

Triod: în timpul Postului Mare și în perioada de la 
Paști la Cincizecime, canonul Utreniilor este constituit 
doar din trei strofe (ode, de unde numele de „triod”). 
Cuvântul înseamnă și cărțile liturgice folosite în această 
perioadă: Triodul, în Postul Mare, și Penticostarul, în 
perioada de după Paște.

Trisaghion: imn liturgic cântat în timpul Sfi ntei 
Liturghii și citit în timpul a numeroase rugăciuni sau 
slujbe: „Sfi nte Dumnezeule, Sfi nte Tare, Sfi nte fără de 
moarte, miluiește-ne pe noi”.

Tropar: strofă cântată, care rezumă într-o manieră 
poetică sensul unei sărbători sau al vieții unui sfânt.

Ușile împărătești: uși batante afl ate în centrul 
iconostasului. Sunt pictate cu icoanele Bunei Vestiri 
și ale celor patru evangheliști: ușile raiului se deschid 
prin acceptarea Mariei, care a făcut posibilă Întrupa-
rea, și prin mărturiile celor care au răspândit Vestea 
cea Bună. Se numesc „împărătești” pentru că prin ele 
intra împăratul.
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Veniți să ne închinăm: după cum sugerează numele, 
este vorba despre o chemare la rugăciune (extrasă din 
Psalmul 94), rostită la începutul privegherii de sâmbătă 
seara (sau la începutul unei sărbători) și zicând, în trei 
feluri (dintre care două se referă la Hristos): „Veniți să 
ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să 
ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru 
Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși 
Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru”.

Vohod: procesiune a clerului, precedat de pur-
tători de lumânări, care iese prin ușa de miazănoapte 
a iconostasului (în stânga, sau „scena din dreapta” în 
limbajul teatrului), pentru a intra prin ușile împărătești 
(din centru). În timpul Vecerniilor mari (sâmbăta seara 
sau în ajunul sărbătorilor), vohodul se face cu cădelnița 
în timpul cântării Lumină lină. În timpul Liturghiei, 
există „Vohodul mic”, cu Evangheliarul, la începutul 
Liturghiei Cuvântului, după cum o numim în Occident 
(precedată deci de lectura epistolei, a evangheliei și a 
predicii) și „Vohodul mare”, cu Sfi ntele Daruri, care 
marchează începutul Liturghiei Euharistice. „Vohodul 
mic” este și momentul în care episcopul, care până 
atunci rămăsese în mijlocul naosului sau pe scaunul 
său în biserică, intră în altar.
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