Lumina lumii

„Eu sunt Lum ina lum ii; cel ce Îm i urm ează Mie nu va um bla în
întuneric, ci va avea lum ina vietii” (Ioan 8:12)
Publicatie a Parohiei ortodoxe „Toti Sfintii”, Grenoble - Octom brie 2009

Sfânta Liturghie – I. Generalităti

I.1. Istoricul Sfintei Liturghii în Biserica primară

Termenul liturghie provine din limba greacă
(λειτουργια format din λειτος, care înseamnă public
şi εργον, care înseamnă lucrare) şi înseamnă lucrare
publică1. Termenul este unul foarte vechi desemnând
la început orice activitate depusă de către un slujbaş,
inclusiv activităţile slujitorilor cultului în religiile
păgâne. Termenul λειτουργια primeşte înţeles
religios datorită Septuagintei care l-a folosit pentru a
reda cuvântul ebraic “abodah”, cuvânt care arăta
funcţia preoţilor şi a leviţilor Legii Vechi privind
cultul religios de la Templu2. Cu acelaşi înţeles
termenul este utilizat apoi şi în Noul Testament: “Şi
când s-au împlinit zilele slujirii lui s-a dus la casa sa”
(Luca. 1, 23); “Acum Arhiereul nostru a dobândit o
slujire atât de deosebită” (Evrei. 8, 6).
În antichitatea creştină
λειτουργια denumea
totalitatea actelor de cult sau a serviciilor divine, adică
ceea ce se înţelege astăzi prin cult şi prin slujirea
preoţească în general. În acel timp pentru a desemna
ceea ce denumim noi astăzi Liturghie - adică slujba
sfântă a Legii celei Noi şi a împărtăşirii credincioşilor
cu Sfintele Daruri3 - erau utilizate alte expresii:
“frângerea pâinii” (FA. 2, 42), “Cina Domnului” (I
Cor. 10, 21), “paharul binecuvântării” (I Cor. 10, 16),
“paharul Domnului” (I Cor. 11, 26).4
În epoca imediat următoare celei apostolice, adică în
secolele al II-lea şi al III-lea se foloseau alţi termeni
pentru Liturghie: “ofrandă”5, “Euharistie sau
mulţumire”6, “jertfă sau sacrificiu”7.
Abia în secolele al V-lea, al VI-lea înţelesul
cuvântului s-a restrâns aplicându-se mai întâi la Cina
cea de Taină şi apoi la ceea ce înţelegem astăzi prin
Liturghie8.

Prima Liturghie a fost cea săvârşită de către
Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină când a
instituit Sf. Euharistie, “temelia şi sâmburele” cultului
Creştin9: “Iisus luând pâinea şi binecuvântând, a frânt
şi dând ucenicilor a zis: Luaţi, mâncaţi acesta este
Trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat
zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele
Meu al Legii celei Noi care pentru mulţi Se varsă spre
iertarea păcatelor” (Mt. 26, 26 - 28). “Aceasta faceţi
întru pomenirea Mea” (Lc. 22, 19 şi I Cor. 11, 24).
După moartea şi Învierea Domnului, “frângerea
pâinii” a devenit semnul cunoaşterii de către Apostoli
al Domnului cel înviat fapt ce reiese din episodul
călătoriei lui Hristos cu cei doi ucenici spre Emaus
(Lc. 24, 30).
Potrivit poruncii Domnului (“aceasta să faceţi spre
pomenirea Mea”) după Înălţarea Domnului, Sfinţii
Apostoli au continuat “frângerea pâinii” care după
Cincizecime devine lucrul esenţial al Bisericii lui
Hristos. Ritualul după care Apostolii săvârşeau
Liturghia era asemănător celui pe care Hristos l-a
folosit la Cina cea de Taină (luarea pâinii, mulţumirea,
binecuvântarea, frângerea şi împărţirea) şi este descris
de către Sfântul Apostol Pavel în I Cor. 11, 23 – 26
constând în: aducerea pâinii şi a vinului ca daruri de
jertfă de către creştini, iar liturghisitorul făcând
rugăciuni de laudă şi mulţumire, amintind de Patimile
şi Moartea lui Hristos, pronunţând cuvintele rostite de
Mântuitorul la Cina cea de Taină, binecuvânta pâinea
şi vinul după care urma frângerea pâinii şi împărtăşirea, iar după toate acestea aducea rugăciuni de
mulţumire.
Din aluziile indirecte ale cărţilor Noului Testament se
presupune că pe lângă acest simplu ritual de
Euharistie mai erau legate şi următoarele:
- Lecturile biblice (cf. FA 13, 15; I Tes. 5, 27);
- Predica sau Kerygma apostolică (FA 20, 7; I Tim. 4,
13);
- Cântările religioase (I Cor. 16, 26; Ef. 5, 19).
Istoricii liturghişti consideră că Euharistia nu
reprezenta întregul cult divin al comunităţii creştine
apostolice, ci Liturghia era adăugată cultului iudaic şi
împreună cu Învăţătura Apostolilor şi rugăciunea (FA
2, 42) erau elementele ce deosebeau cultul creştin
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apostolic de cultul iudaic.10 Toate aceste elemente
alcătuiau practic un nou cult, deosebit de cel iudaic,
care avea un ciclu zilnic de rugăciune denumit de
specialişti “liturghia timpului”.11 Alţi istorici între care
Oscar Cullman, susţin că acest ciclu zilnic, “liturghia
timpului” s-a dezvoltat odată cu naşterea
monahismului, adică din secolul al II-lea, şi în secolul
apostolic
“Biserica
timpurie
cunoştea
doar
următoarele două acte de cult: masa comună, după
care urmează imediat predicarea Evangheliei şi
Botezul”.12
Indiferent de părerile istoricilor liturghişti importantă
este existenţa şi practicarea de primii creştini a
Euharistiei sub forma “frângerii pâinii” şi ca această
frângere a pâinii este elementul care defineşte cultul
creştin şi totodată este centrul acestui nou cult.
În privinţa locului susţinerii Liturghiei în acest secol
apostolic, aceasta se săvârşea detaşat de cultul iudaic
şi anume în case particulare: casa Acvilei şi a
Priscilei, încăperea de sus din casa mamei lui Ioan
Marcu (FA 1, 13), etc. Această săvârşire a “frângerii
pâinii” în locuri retrase demonstrează folosirea încă de
timpuriu a disciplinei arcane de către creştini, adică
faptul că ei săvârşeau Liturghia departe de ochii
iudeilor şi ai păgânilor.
Din secolul al II-lea ritualul Sfintei Liturghii se
îmbogăţeşte şi totodată Euharistia începe să facă parte
din tainele de iniţiere administrate simultan neofitului.
Cea mai concludentă descriere a ritualului euharistic o
găsim la Sfântul Justin Martirul şi Filozoful13. În
Apologia I Sfântul Justin, în capitolele 65 – 67 descrie
de două ori ritualul euharistic: prima dată descrie
Liturghia săvârşită imediat noului botezat (cap. 65), a
doua oară descrie Liturghia săvârşită în adunările
duminicale (cap. 67), iar între ele intercalează o scurtă
explicare a ritualului euharistic (cap. 66).
Potrivit descrierii Sfântului Justin la mijlocul secolului
al II-lea Liturghia se săvârşea după următorul ritual:
- Lecturi din Sfânta Scriptură;
- Omilia episcopului (întâi stătătorul);
- O rugăciune generală (a întregii adunări);
- Sărutarea păcii;
- Aducerea pâinii, vinului şi a apei de către diaconi şi
predarea lor episcopului;
- Rugăciunea proistosului (anaforaua) ce cuprindea:
- amintirea suferinţei Domnului,
- mulţumirea,
- rugăciunea invocării Sfântului Duh
pentru prefacerea elementelor euharistice,
- răspunsul “Amin” al poporului la
terminarea rugăciunii.
- Împărtăşirea celor prezenţi şi ducerea Sfintei
Euharistii de către Diaconi celor absenţi;

- Colecta pentru cei săraci14.
Pentru secolul al III-lea nu avem o descriere a
săvârşirii Liturghiei în nici un document datând de
atunci şi acest lucru se datorează, pe de o parte
persecutării creştinismului de împăraţii păgâni,
persecuţii care acum încep să ia amploare, iar pe de
altă parte disciplinei arcane dezvoltată acum de
Biserică, disciplină care avea menirea de a proteja
creştinismul de lumea păgână. Există totuşi un
document numit “Testamentum Domini” care datează
din secolele IV-V, dar care descrie ritualul Liturghiei
din secolul al III–lea.15 Potrivit acestui document
Liturghia din această perioadă are două părţi:
- o parte introductivă numită Liturghia catehumenilor,
- Liturghia propriu-zisă sau Liturghia credincioşilor.
Liturghia catehumenilor avea următoarea rânduială:
- Citirea de către lector din: Lege, Profeţi, Epistolele
Apostolilor şi Faptele Apostolilor;
- Citirea de către preot sau diacon din Evanghelie;
- Predica episcopului;
- Rugăciuni pentru catehumeni;
- Punerea mâinilor episcopului peste catehumeni;
- Concedierea catehumenilor şi a credincioşilor
nevrednici să participe la ritualul euharistic16.
Liturghia credincioşilor se desfăşura în continuarea
Liturghiei catehumenilor şi avea următorul ritual:
- Ectenie rostită de către diacon;
- Rugăciunea episcopului;
- Sărutarea păcii;
- Spălarea mâinilor de către clerici;
- Aducerea darurilor de diaconi;
- Anaforaua liturgică împărţită şi ea în două părţi
distincte:
- Rugăciunea Euharistică – o rugăciune de mulţumire
adresată Tatălui,
- Rugăciunea teologică – o rugăciune de prefacere
adresată întregii Sfintei Treimi.
- Împărtăşirea clerului şi a credincioşilor;
- Rugăciunea de mulţumire.17
O rânduială aproape identică a Liturghiei săvârşită în
această perioadă o regăsim şi în compilaţia cu titlul
“Constituţiile sau Aşezămintele Sfinţilor Apostoli”,
operă a unui compilator necunoscut, de origine siriană
şi care a trăit în secolul al IV-lea. În cartea a VIII-a
acestei opere este descris ritualul unei Liturghii de tip
sirian (antiohian) săvârşită cu prilejul hirotoniei unui
episcop. Liturghia aceasta este denumită de specialişti
Liturghia Clementină deoarece se spune că opera
“Constituţiile Apostolice” a fost dată de Sfinţii
Apostoli prin Clement. episcopul Romei18.
Odată cu libertatea care se dă creştinismului la
începutul secolului al IV–lea de către împăratul
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Constantin cel Mare şi cu amploarea pe care religia
creştină o ia după Edictul de la Milano din 313, se va
înregistra şi o dezvoltare a ritualului liturgic şi a
cultului creştin în general. Vor apărea primele locaşuri
de cult construite la vedere (după bisericile din
catacombe) şi de asemenea se vor dezvolta primele
patriarhate (biserici autocefale). Prin dezvoltarea
patriarhatelor se vor naşte mai multe rituri liturgice,
vor lua fiinţă mai multe liturghii. Această multitudine
de liturghii nu va şterge nicidecum schema celor
anterioare, ci această pluralitate rituală se va datora
apariţiei mai multor anaforale. Practic, fiecare
patriarhie îşi avea propria sa anaforauă. Astfel s-a
ajuns la naşterea unor aşa numite rituri liturgice –
surse din care mai apoi s-au dezvoltat alte rituri noi
prin adăugarea la ritul – sursă a unei noi anaforale.
( va urma )
Pr. Ioan Caputan

Despre rugaciunea „Tatăl nostru”
Dumnezeu ni s-a revelat in Sfânta Scriptura ca Treime
de Persoane : Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt. Ni s-a revelat
si modul de existenta al Sfintei Treimi : comuniunea
in iubire. Aceasta trăsătura definitorie a existentei
divine ne face sa vorbim despre un singur Dumnezeu
si nu trei, ca urmare a legăturii perfecte de iubire
dintre Persoanele Treimii. Omul, creat după chipul lui
Dumnezeu, poate experia, deşi parţial si deci
imperfect, acest adevăr in iubirea, de exemplu, dintre
un părinte si copilul sau : o legătura se creează intre ei
care depăşeşte starea de separare ca indivizi diferiţi.
Din aceasta comuniune omeneasca, mărginită, intuim
ceva din existenta tainica a Dumnezeirii.
La acest mod de existenţă propriu Sfintei Treimi, la
comuniunea cu Dumnezeu suntem chemaţi şi noi.
Acesta este adevărul ultim şi destinul fiinţei umane.
Pentru aceasta Dumnezeu Fiul S-a făcut om.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu este momentul decisiv
prin care omul are posibilitatea de a intra in
comuniune cu Dumnezeu, de a se împărtăşi de viata
Treimii. In rugăciunea Sa din gradina Getsimani, Iisus
se adresează Tatălui vorbind despre ucenici si despre
toţi creştinii : "Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine
Însumi, ca şi ei sa fie sfinţiţi intru adevăr. Dar nu
numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor
crede in Mine, prin cuvântul lor, ca toţi sa fie una,
după cum Tu, Părinte, intru Mine şi Eu intru Tine, aşa
si aceştia in Noi sa fie una, ca lumea sa creadă ca Tu
M-ai trimis. Si slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am
dat-o lor, ca sa fie una, precum Noi una suntem: Eu
intru ei şi Tu intru Mine, ca ei sa fie desăvârşiţi intru
mine, şi ca sa cunoască lumea ca Tu M-ai trimis şi ca
i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine" (Ioan 17,
17-23).
Aceasta cutremurătoare rugăciune ne pune in fata un
destin care face sa pălească toate proiectele noastre
pământeşti. Aflam ca Dumnezeu ne iubeşte aşa cum
Îşi iubeşte propriul Sau Fiu, pe Care L-a trimis sa ia

fiinţa noastră omeneasca pentru ca, prin El, sa
devenim si noi fii ai Tatălui Ceresc, sa ne împărtăşim
de viata fericita de comuniune intre Persoanele
Sfintei Treimi.
Reunind intru sine firea dumnezeiasca si cea
omeneasca, Mântuitorul « S-a sfinţit pentru noi » ca
om, deschizându-ne astfel accesul la modul de
existenta divin, devenind calea spre stabilirea legăturii
noastre de iubire cu Tatăl, ca fii împreuna cu El.
Împărtăşindu-ne cu Trupul si Sângele Mântuitorului in
Biserica, El vine in noi, aşa cum spune in rugăciunea
din gradina Ghetsimani, făcându-ne părtaşi relaţiei
Sale cu Tatăl. Aceasta relaţie personala transcede
diferenţa dintre divin si uman, dintre necreat si creat.
Deşi nu devenim de aceeaşi fire cu Dumnezeu, in
Biserica avem posibilitatea sa ne apropriem modul de
viata al lui Dumnezeu, sa fim iubiţi de Tatăl aşa cum
îl iubeşte pe Fiul si sa răspundem iubirii Lui aşa cum
Fiul o face.
Relaţia de afecţiune dintre un tată si un fiu se
împlineşte prin prezenta unei a treia persoane căreia
cei doi ii pot împărtăşi iubirea lor, unei a treia
persoane care iubindu-i pe amândoi se bucură de
iubirea dintre ei. In Sfânta Treime, aceasta realitate isi
găseşte forma desăvârşită prin persoana Duhului
Sfânt19. Aceasta realizare a perfectei comuniuni in
Duhul Sfânt se regăseşte si in existenta istorica a
Mântuitorului si a Bisericii. Sfânta Scriptura ne învaţă
ca întreaga existenta pământeasca a Mântuitorului este
condusa de Duhul Sfânt si ca tot Duhul Sfânt este Cel
ce constituie Biserica – Trup al lui Hristos. Ca
membrii ai Trupului lui Hristos, noi devenim, in
Duhul comuniunii, fii ai Tatălui Ceresc.
In contextul acestor adevăruri fundamentale, vom
încerca sa înţelegem mai bine rugăciunea pe care Iisus
a învăţat-o ucenicilor (Matei, 6 :9-13) si pe care
Biserica a adoptat-o încă din primele veacuri :
« Tatăl nostru ». In cele ce urmează, ne vom folosi de
tâlcuirea Sf. Maxim Mărturisitorul20, unul dintre cei
mai profunzi Părinţi ai Bisericii, pentru a explica
diferitele parţi ale rugăciunii.
« Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se
Numele Tău, vie împărăţia Ta »
Sf. Maxim ne arată ca adevărata rugăciune trebuie să
înceapă cu învăţătura despre Dumnezeu : « Prin
cuvintele rugăciunii e arătat "Tatăl", "Numele" Tatălui
si "împărăţia" Tatălui, ca să învăţăm de la început să
chemăm si să venerăm Treimea cea una. Căci
"Numele" lui Dumnezeu Tatăl care subzistă fiinţial este
însuşi Fiul cel Unul născut; iar "împărăţia" lui
Dumnezeu si Tatăl, care de asemenea subzistă fiintial,
este Duhul Sfânt. » Aici subzistenta fiinţială exprimă
existenta personala a Fiului si a Duhului, ca fiind de
aceeaşi fire cu Tatăl. Cerem ca Fiul să Se sfinţească in
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noi, prin venirea Duhului comuniunii Care ne uneşte cu
Hristos, prin Care dobândim acces la viata lui
Dumnezeu. Aceasta « îndumnezeire » – adevăratul
scop al existentei noastre pământeşti – ne este data
noua ca răspuns al curăţirii noastre de toate cele ce ne
ţin legaţi de cele pământeşti si care, adesea, devin
prioritare relaţiei noastre cu Dumnezeu. Eliberarea de
aceste legături (patimi) este modul in care ne arătam
hotărârea de a nu preţui nimic mai mult decât
comuniunea cu Dumnezeu. In acest sens, Sf. Maxim
completează interpretarea primei părţi a rugăciunii :
« Si sfinţim Numele Tatălui nostru cel după har, care
este in ceruri, omorând pofta pământeasca si curăţindune de patimile aducătoare de stricăciune. Căci sfinţirea
consta in desăvârşita oprire si omorâre a poftei din
simţire. Ajunşi la aceasta stare se domolesc lătrăturile
necuviincioase ale iuţimii, ne mai existând pofta care
sa o stârnească si sa o înduplece sa lupte pentru
plăcerile ei, odata ce a fost omorâtă prin starea de
sfinţenie a raţiunii. Căci iuţimea fiind avocatul poftei,
încetează sa se înfurie când pofta e omorâtă. » Iuţimea
(mânia) vine din dorinţa de a satisface poftele. Când
ne-am eliberat de jugul poftelor, mânia nu-şi mai
găseşte obiect.
« Iar după lepădarea iuţimii si a poftei, cu drept cuvânt
vine, cum zice rugăciunea, stăpânirea împărăţiei lui
Dumnezeu si Tatăl, in cei ce se învrednicesc să spună
după desfacerea de acelea: "vie împărăţia Ta", adică
Duhul Sfânt. "Peste cine, zice, mă voi odihni, daca nu
peste cel bun si smerit, care tremura de cuvintele
Mele?" (Is. 66 :1). De aici este vădit ca împărăţia lui
Dumnezeu si Tatăl este a celor smeriţi si blânzi.
Iar dacă dă stăpânirea netrecătoare a împărăţiei celor
smeriţi si blânzi, cine va fi atât de neiubitor si de
nedoritor al bunurilor dumnezeieşti, ca să nu dorească
la culme smerenia si blândeţea, spre a primi pecetea
împărăţiei dumnezeieşti, cat e cu putinţă omului,
purtând in duhul lui, prin har, forma neştirbită a Celui
ce este in mod firesc, după fiinţă, Marele Împărat
Hristos ? »
« Facă-se voia Ta, precum în cer si pe pământ »
Sf. Maxim ne explică că voia lui Dumnezeu este ca
raţiunea noastră să se elibereze de ispitirile poftei si ale
mâniei legate de cele pământeşti, pentru a se putea
ridica spre cele cereşti, aşa cum o fac îngerii : « Cel ce
aduce lui Dumnezeu închinare in chip tainic, numai
prin facultatea raţiunii, despărţită de pofta si de iuţime,
împlineşte pe pământ voia lui Dumnezeu, cum o fac in
cer cetele îngerilor. Acela prin toate s-a făcut împreună
slujitor si împreună vieţuitor cu îngerii, precum zice
marele Apostol: "Iar petrecerea noastră este in ceruri"
(Filip. 3:20). Căci în îngeri nu se afla pofta ce slăbeşte
vigoarea mintii prin plăcere, nici iuţimea ce se înfurie
si latră la cei înrudiţi fără cuviinţă, ci numai raţiunea
care duce in chip firesc spre prima Raţiune pe cei
raţionali. Numai de aceasta se bucura Dumnezeu si
numai pe ea o cere de la noi robii săi. Nimic nu are
Dumnezeu in cer, care sa I se aducă de sfinţii îngeri,

decât numai slujirea raţională. Pe aceasta cerând-o şi
de la noi, ne-a învăţat să zicem când ne rugăm: "Facăse voia Ta, precum in cer aşa şi pe pământ" ».
« Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă
astăzi »
Adevărata « fiinţare » a omului este cea in relaţie cu
Dumnezeu. Cei care gusta din aceasta fericire, chiar si
intr-o infimă măsură, cu mare întristare se întorc la cele
ale vietii pământeşti. Aşa cum am arătat mai înainte,
aceasta relaţie intre Creator si creatura nu se poate
realiza decât prin Cel Care a reunit in Persoana Sa firea
dumnezeiasca si omeneasca, Care a depăşit intru Sine
abisul dintre divin si uman. El a zis despre Sine : "Eu
sunt pâinea care s-a coborât din cer şi da viata lumii"
(Ioan 6:33). Hristos ne împărtăşeşte din Trupul Său
omenesc îndumnezeit, in chip minunat, in Sfânta
Euharistie. Iar „viaţa pe care o dă lumii” in acest fel
este viaţa dumnezeiască, modul de existentă in
comuniune al Sfintei Treimi.
Această viaţă dumnezeiască dăruită omului o mai
numeşte Sfânta Scriptura si împărăţia lui Dumnezeu. In
acest sens a poruncit Mântuitorul ucenicilor : "Nu va
grijiţi in sufletul vostru ce veţi mânca si veţi bea, nici
pentru trupul vostru, cu ce va veţi îmbrăca. Ca toate
acestea le caută neamurile lumii. Ci căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu si dreptatea Lui, si toate
acestea se vor adăuga vouă" (Mat. 6 :25,31). Nu pâinea
materiala este in primul rând vizată de aceasta
rugăciune, ci « pâinea Care S-a pogorât din cer si da
viata lumii ».
« Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri »
Păcatul este îndepărtarea de la destinul hărăzit nouă :
viaţa in comuniune cu Dumnezeu. Este preţuirea mai
mult a celor create decât a relaţiei cu Creatorul.
Sf. Maxim ne spune ca cel ce vrea sa se împărtăşească
de Pâinea vieţii « nu trebuie sa cunoască decât unica
plăcere a dobândirii celor dumnezeieşti, al căror dătător
este, după fire, Dumnezeu, iar păzitor, după voinţă,
hotărârea libera a celui ce le-a primit; si nu trebuie să
se teama decât de o singura durere: de pierderea
acestor daruri, fapt care se produce prin sfatul
diavolului si prin lucrarea însăşi a celui ce, obosit de
moleşeala voinţei, nu păzeşte darul cel de preţ prin
dispoziţia voinţei. El nu trebuie deci să aibă voinţa
înclinată spre nimic din cele văzute si prin urmare sa
nu se lase abătut de nici una din întâmplările dureroase
ce-i vin asupra trupului. Cel ce face aşa cu adevărat
iartă fără patima celor ce i-au păcătuit lui. Căci bunul
spre care se străduieşte dorinţa lui nu poate sa i-l
răpească nimeni, fiind socotit după fire cu neputinţă de
răpit. Acela se înfăţişează pe sine lui Dumnezeu pilda
de virtute - daca e îngăduit sa spunem aşa - cerând
Celui ce nu poate fi imitat sa-l imite pe el, zicând: "si
ne iartă noua greşelile noastre, precum si noi iertam
greşiţilor noştri". El roagă adică pe Dumnezeu ca
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precum a fost el oamenilor, aşa sa-i fie si lui,
Dumnezeu. Deci, dacă, precum a iertat el greşelile
celor ce i-au păcătuit lui, vrea sa i se ierte si lui din
partea lui Dumnezeu, e vădit că precum Dumnezeu
iartă fără patima pe cei ce-i iartă, la fel si el iartă celor
ce i-au greşit, arătându-se fără patimă fată de cele ce i
s-au întâmplat. El nu îngăduie nici unei amintiri
supărătoare sa se întipărească in minte, ca să nu fie
dovedit că sfâşie firea prin înclinarea (dispoziţia) voii,
dezbinându-se de vreun om, om fiind şi el ».
« Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de
cel rău »
Sfântul Maxim zice : « Scriptura arată prin acestea că
cel ce nu iartă desăvârşit celor ce i-au greşit si nu-si
înfăţişează lui Dumnezeu inima curată de orice
supărare, strălucind de lumina împăcării cu aproapele,
nu va dobândi darul celor cerute, si va fi predat ispitei
si celui rău, după o dreapta judecată, ca să înveţe că
numai aşa se curăţeşte de păcate, dacă scoate din el
supărările împotriva altora.
"Ispita" numeşte aici legea păcatului, pe care n-a avuto primul om când a venit la existentă; iar "cel rău" este
diavolul, care a amestecat in firea oamenilor aceasta
lege si a convins pe om, prin amăgire, sa-si mute
dorinţa sufletului de la ceea ce este îngăduit la ceea ce
este oprit si să se abată spre călcarea poruncii
dumnezeieşti, al cărei efect a fost pierderea
nestricăciunii dăruite lui după har.
Drept aceea si noi, ca sa înfăţişez din nou pe scurt
înţelesul celor spuse, dacă vrem să fim izbăviţi de cel
rău si să nu fim duşi in ispită, să credem lui Dumnezeu
si să iertăm greşelile celor ce ne-au greşit nouă. "Căci
de nu veţi ierta, zice, oamenilor păcatele lor, nici Tatăl
vostru cel din ceruri nu va ierta vouă" (Matei 6 :14).
Făcând aceasta, nu numai ca vom lua iertarea
greşelilor, ci vom birui si legea păcatului, nefiind
părăsiţi ca sa ajungem in ispita lui: iar pe şarpele cel
viclean, născătorul legii păcatului de care ne rugăm să
fim mântuiţi, îl vom călca in picioare. Căci însuşi
Hristos, care a biruit lumea, ne este nouă conducător in
această luptă si ne înarmează cu legile poruncilor.
El este cel ce prin lepădarea legiuită a patimilor leagă
firea cu ea însăşi prin iubire si mişcă dorinţa noastră
nesaturată spre El însuşi, care este pâinea vieţii, a
înţelepciunii, a cunoştinţei si a dreptăţii. El ne va face.
prin împlinirea voii Tatălui, împreuna slujitori cu
îngerii, pe noi cei ce prin purtarea noastră in viata neam arătat vrednici imitatori ai plăcutei vieţuiri cereşti.
Si de acolo iarăşi ne va ridica la cea mai înaltă treaptă a
celor dumnezeieşti, la Părintele luminilor, si ne va face
părtaşi ai firii dumnezeieşti, prin împărtăşirea de Duhul
după har, iar in temeiul acestui fapt vom fi fii ai lui
Dumnezeu, purtând in chip neprihănit întreg pe însuşi

pricinuitorul harului, pe Fiul după fire al Tatălui,
întreg, fără mărginire, pe Cel de la care, prin care si in
care avem si vom avea existenţa, mişcarea si viata.
Aceasta taină a îndumnezeirii să ne fie ţinta spre care
să privim in rugăciune, ca să cunoaştem ce am fost si
ce ne-a făcut pe noi coborârea (chenoza) prin trup a
Celui Unuia-născut, si de unde si unde ne-a ridicat prin
puterea dreptei Sale de oameni iubitoare, pe noi cei ce
ne aflam în locul cel mai de jos al lumii, la care ne
coborâse povara păcatelor. Si aşa să iubim şi mai mult
pe Cel ce ne-a gătit nouă, cu atâta înţelepciune, această
mântuire. Iar prin câte facem să arătam rugăciunea
împlinita si să ne dovedim propovăduitori ai lui
Dumnezeu, ai Celui ce ne este cu adevărat Tată după
har.
Căci după Scriptura, chipul ispitelor e îndoit: unul e
prin plăcere, altul prin durere. Cel dintâi e ales de
bunăvoie, iar celalalt fără voie. Cel dintâi este
născătorul păcatului si de el ni s-a poruncit sa ne ferim
după învăţătura Domnului, care zice: "Si nu ne duce pe
noi in ispita"; sau: "Privegheaţi si vă rugaţi, ca să nu
intraţi in ispită" (Mat. 26 :41). Iar celălalt este
pedepsitorul păcatului, chinuind prin dureri si necazuri
dispoziţia iubitoare de păcat. De va răbda cineva acest
fel de ispită, mai ales acela care nu e pironit de rău, va
auzi pe marele Iacob strigând: "Gândiţi-vă la toată
bucuria, fraţii mei, când veţi cădea in ispite felurite, că
încercarea credinţei voastre lucrează răbdare, iar
răbdarea dovedirea, iar dovedirea să-şi aibă lucrul
desăvârşit" (Iacob 1:2, Rom. 5:41). Dar amândouă
ispitele, pe cea de voie şi pe cea fără de voie, le
unelteşte cu vicleşug cel rău: pe cea dintâi, semănânduşi neghina si aţâţând sufletul prin plăcerile trupului, ca
să-l înduplece să-şi desfacă dorinţa de iubirea
dumnezeiască; iar pe cea de a doua o doreşte si o cere
cu viclenie, voind să strice firea prin durere, ca să
silească sufletul doborât de dureri să pună in mişcare
gândurile de ocara împotriva Făcătorului.
Dar cunoscând noi planurile vicleanului, să ne rugăm
să nu ne vină ispita de bunăvoie, ca să nu ne desfacem
dorinţa de iubirea de Dumnezeu; şi să răbdăm
bărbăteşte pe cea fără de voie, venită cu îngăduinţa lui
Dumnezeu, ca să ne arătăm punând mai presus decât
firea pe Făcătorul firii.
Deci fie ca toţi cei ce chemăm numele Domnului
nostru Iisus Hristos să ne izbăvim de dulceţile celui rău
si să ne slobozim de durerile viitoare, prin împărtăşirea
de ipostasul bunurilor viitoare, care ni se va arăta în
însuşi Hristos, Domnul nostru, Singurul slăvit,
împreuna cu Tatăl si cu Duhul Sfânt, de toata făptura.
Amin. »
Cristian Dascălu
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Programme des offices novembre-décembre 2009
Paroisse Orthodoxe Roumaine « Tous Saints » Grenoble
Eglise Saint Bernard, Saint Martin d’Hères

Date

Heure

Offices

9:15
10:15

Les Matines, 3ème Ton (Utrenia Invierii, glasul 3)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

1.11.2009

9:15
10:15

Les Matines, 4ème Ton (Utrenia Invierii, glasul 4)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

08.11.2009

9:15
10:15

Les Matines, 5ème Ton (Utrenia Invierii, glasul 5)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

15.11.2009

10:15

Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

21.11.2009

10:15

Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

22.11.2009

9:15
10:15

Les Matines, 7ème Ton (Utrenia Invierii, glasul 7)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

29.11.2009

9:15
10:15

Les Matines, 8ème Ton (Utrenia Invierii, glasul 8)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

30.11.2009

10:15

Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

06.12.2009

9:15
10:15

Les Matines, 1er Ton (Utrenia Invierii, glasul 1)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

13.12.2009

9:15
10:15

Les Matines, 2eme Ton (Utrenia Invierii, glasul 2)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

20.12.2009

9:15
10:15

Les Matines, 3eme Ton (Utrenia Invierii, glasul 3)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

25.12.2009

9:15
10:15
9:15
10:15

Nativité de Seigneur ( Nasterea Domnului )
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)
Synaxe de la Très Sainte Mère de Dieu ( Soborul Maicii Domnului )
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

9:15
10:15

Les Matines, 4eme Ton (Utrenia Invierii, glasul 4)
Liturgie de St. Jean Chrysostome (Liturghia Sf. Ioan)

25.10.2009

26.12.2009
27.12.2009

Paroisse „Tous Saints”. Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale
Eglise St. Bernard, 59 Avenue Potié, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France. Site web : http://toussaints.free.fr
Contact : Pr. Ioan Nicolae Caputan, tel : 0033(0)6.20.68.35.84, e-mail : pr.ioan_nicolae@yahoo.com
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