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 DUMNEZEIASCA EUHARISTIE, CA VIRTUTE ÎN VIAȚA 
CREDINCIOȘILOR ȘI ÎN MISIUNEA BISERICII

Preot prof. univ. dr. Sorin Cosma 

Apreciind după cuviință valorile spiritualității promovate de-a lungul vremii 
de către Răsăritul creștin, mai mulți reprezentanți oficiali ai Bisericii Luterane 
au evidențiat faptul că „Biserica Ortodoxă trăiește în Liturghia sa pe care o 
numește «divină». Liturghia îi este totul. Ea este închinare și preamărire, rugă-
ciune și mărturisire, propovăduire și învățătură, catehumenat și viață comunitară”. 1 
Iar esența și punctul culminant al Sfintei Liturghii este Dumnezeiasca Euharistie, 
care, după cum bine s-a observat, „exprimă palpabil că comuniunea credincioșilor 
cu Dumnezeu se face în comuniunea lor cu jertfa lui Hristos”. 2

Într-adevăr, Biserica Ortodoxă „a trăit dogmele în slujbele bisericești și 
dogmatica obișnuită a fost Sfânta Liturghie – această dogmatică în acțiune” 3. 
Astfel se poate spune că pentru Biserica Ortodoxă învățătura despre 
Dumnezeiasca Euharistie este o dogmă. „Nimănui nu i-ar trece măcar prin 
gând să facă deosebire, ca autoritate, între învățătura despre Dumnezeiasca 
Euharistie, denumită curent «Dogma euharistică» și una din dogmele formulate 
la un sinod ecumenic, deși ea n-a fost vreodată obiectul unei definiții din partea 
organului autoritativ al Bisericii” 4.

În acest context, înțelegem fără prea mare greutate că Biserica Ortodoxă pune 
în centrul vieții duhovnicești a credincioșilor Dumnezeiasca Euharistie, ca posi-
bilitate concretă și eficientă de unire cu Iisus Hristos și de colaborare a firii cu 
harul divin în actele morale creștine, spre a realiza ceea ce am putea numi 
„teandrism euharistic”, înțelegând sinergismul moral-duhovnicesc de neîntre-
ruptă renaștere spirituală (Ioan 3, 3) prin continua creștere în virtutea care este 
viața lui Hristos întruchipată în viața fiecărui creștin, ce permanent se străduiește 
să ajungă la „statura de bărbat desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui 

1 Remarca aparţine lui D. Wilm, pe când era preşedintele Bisericii Luterane din Westfalia, şi a 
fost făcută cu prilejul vizitei efectuate cu mai bine de o jumătate de secol în urmă la Biserica Ortodoxă 
Rusă – vezi Opferdienst und Wachteramt, Atena, 1958, p. 373

2  Dr. Hildegard Schaeder, Ibidem.
3  Prof. Nicolae Chiţescu, Condiţiile însuşirii mântuirii, în rev. „Studii Teologice”, nr. 1-2/1950, p. 17.
4  Prof. Nicolae Chiţescu, Noţiunea de dogmă în teologia ortodoxă contemporană, în rev. 

„Ortodoxia”, nr. 3/1951, p. 358.
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Hristos” (Efeseni 4, 13), prin „omorârea omului vechi” (II Corinteni 5, 17) 
întipărit în firea ce poartă în sine rănile păcatului, și învierea omului nou, „cel 
zidit după Dumnezeu întru dreptate și întru sfințenia adevărului” (Efeseni 4, 24; 
Coloseni 3, 10), știut fiind că „ne-am îngropat prin botez împreună cu Hristos 
în moarte, pentru ca așa cum Hristos s-a sculat din morți spre mărirea Tatălui, 
așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 4).

În cadrul acestui teandrism sau sinergism, Dumnezeiasca Euharistie se afirmă 
dinamic ca virtute creștină spre desăvârșirea vieții duhovnicești în comuniunea 
ecclesială și cosmică pătrunsă de lucrarea harului Duhului Sfânt. Dar, ca virtute, 
Dumnezeiasca Euharistie impune ca la împărtășirea din Izvorul harului (adică 
din Hristos cel mort, înviat și înălțat în slavă) să adăugăm strădania noastră 
constantă de a face mereu vie și activă mulțumirea și recunoștința adusă lui 
Dumnezeu pentru marele Dar al răscumpărării oferită nouă ca Jertfă și Înviere 
permanentă în comuniunea veșnică a Sfintei Treimi. În felul acesta putem defini, 
aborda și adânci sensul virtuții euharistiei în viața credincioșilor și în misiunea 
Bisericii, acela de restabilire a vieții lui Dumnezeu în lumea păcatului.

1. Determinarea virtuții Euharistiei
Este cunoscut faptul că, în gândirea antică precreștină, virtutea, adică ἀρετή, 

definea excelența, înțelegând strădania de continuă perfecționare sau desăvârșire 
a naturii umane. Spre deosebire de acest mod de abordare a virtuții, în creștinism 
virtutea se realizează printr-o neîntreruptă conducere a firii cu harul divin dat 
nouă prin Hristos ca lucrare a Sfântului Duh spre continua ridicare a naturii 
umane la asemănarea cu Dumnezeu.

Asemenea razelor de soare, care căzând pe o suprafață prismatică, sau pe 
lupă, sau pe oglindă, dezvoltă un focar luminos spre a le răspândi în jurul său, 
ca și cum ar deveni el însuși un alt soare, tot astfel și razele harului, revărsându-
se asupra sufletului, îl luminează, dându-i putere de a cultiva virtutea ca ple-
nitudine a chipului duhovnicesc al lui Hristos de care ne împărtășim prin Taina 
Dumnezeieștii Euharistii.

Pe de altă parte, dat fiind faptul că de la Dumnezeu avem viața, darurile și 
toate bunurile necesare bunei împliniri a vieții, virtutea creștină se definește 
cel mai bine prin εὐχαριστία sau gratitudine, ambii termeni incluzând pe χάρις 
(sau gratia), ca mijloc definitoriu și indispensabil realizării ei în viața creștină. 
Și aceasta pentru că „toate binefacerile lui Dumnezeu, întreaga lume – din 
veac până în veac – aparțin domeniului și manifestărilor harului” 5. Mai mult 
însă, virtutea specific creștină este o iluminare specială a harului divin, după 
cum arată Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Puterile de căutare și de cercetare 

5  N. Glubokovski, Întrebuinţarea şi aplicarea expresiei χάρις la părinţii greci, până la Sfântul 
Ioan Damaschin, trad. rom. Dimitrie Preotul, în rev. „Glasul Bisericii”, nr. 10/1956, p. 525.
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a lucrurilor dumnezeiești sunt sădite în firea oamenilor, ființial, de către 
Făcător, prin însăși aducerea ei la existență. Iar descoperirile lucrurilor 
dumnezeiești le împărtășește prin har puterea Preasfântului Duh” 6.

Pentru a determina mai îndeaproape sensul propriu al euharistiei ca mulțumire 
sau recunoștință adresată lui Dumnezeu, în sens de virtute specific creștină, vom 
urmări felul în care a fost sintetizată unitatea virtuții de către Sfântul Ignatie 
Teoforul (+ 107), ca un deschizător de drumuri în această direcție. El spune că 
începutul (ἀρχή) virtuții creștine îl are credința (πίστις), iar desăvârșirea (τέλος) 
o realizează dragostea (ἀγάπη). „Când aceste două sunt unite, este Dumnezeu, 
iar toate celelalte virtuți, care decurg din ele, duc la frumusețea morală” 7.

În acest context se include și recunoștința, alături de celelalte virtuți. Și 
astfel putem spune că credința generează recunoștința ca formă de cunoaștere 
a prezenței lui Dumnezeu în lume și în viața noastră prin darurile Sale. Concret 
vorbind, este recunoașterea că „orice dare bună și orice dar desăvârșit de sus 
este, coborându-se de la Părintele luminilor, la care nu este schimbare nici 
umbră de mutare” (Iacob 1, 17). 

Desigur, cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului este cel al vieții. 
Dat fiind însă faptul că păcatul ruinează acest dar, degradându-l spre moarte, 
din iubire Dumnezeu salvează darul Său, oferindu-ne darul vieții Fiului Său, 
pentru ca „tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 
16). Iar dacă Hristos este Darul salvării vieții noastre, înseamnă că euharistia 
noastră față de Dumnezeu reprezintă o iubire-răspuns iubirii Lui milostive. De 
aceea, „noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit mai întâi” (I Ioan 4, 19), 
„și a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre” (I Ioan 4, 10). În 
felul acesta, euharistia noastră devine recunoștință, adică mulțumire. Nu fiindcă 
Dumnezeu ne-ar cere aceasta, ci fiindcă El este acela care ni se oferă ca dar în 
favorul nostru, după cuvântul Apostolului: „Sunteți mântuiți din har prin credință, 
și aceasta nu de la voi, a lui Dumnezeu este darul” (Efeseni 2, 8). Nu vom înțelege 
că Dumnezeu are nevoie de mulțumirea noastră ca de o recompensă, ci ca de o 
recunoaștere din partea noastră că avem nevoie de binefacerile Lui atât în prezent, 
cât și în viitor. Dacă ar lipsi această recunoaștere, binefacerea lui Dumnezeu 
s-ar consuma în prezent. Euharistia noastră face din ea un prezent continuu, 
stabilind o comuniune de iubire ce nu se stinge niciodată… E dorința arzătoare 
din partea noastră de a ne afla neîntrerupt ca beneficiarii darului lui Dumnezeu, 
permanent actualizat în Jertfa Euharistică, unde Hristos-Mântuitorul nostru este 
„Cel ce o aduce Tatălui” ca mulțumire veșnică și, în același timp, El „se aduce 
pentru noi”, iar noi, recunoscând Dăruitorul în darul Său, Îi aducem euharistic 
(cu mulțumire) viața noastră, ca dar primit din partea Lui, spre continua ei 

6  Răspuns către Talasie, în Filocalia, vol. 3, Sibiu, 1948, p. 310.
7  Epistola către Efeseni, XIV, 1, PSB, 1, p. 162.
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desăvârșire, prin strădania noastră de a face mereu vie, în tot ceea ce săvârșim, 
viața lui Hristos ca lucrare a Duhului Sfânt.

Referindu-se, în continuare, la credință, ca virtute, sau început al virtuții și 
vieții creștine, Sfântul Ignatie Teoforul atrage atenția că nu este suficientă simpla 
ei mărturisire, ci se cuvine să urmărim totdeauna rodirea ei: „Se cunoaște pomul 
după roada lui” (Matei 12, 33), tot așa cei care mărturisesc că sunt ai lui Hristos, 
se vor arăta prin cele ce fac. Că acum nu-i vorba de o simplă mărturisire a 
credinței, ci de a fi găsit până la sfârșit cu o credință puternică” 8. Virtutea credinței 
are un caracter dinamic și creator, în urma faptului că permanent „se exersează 
în evlavia” (I Timotei 4, 6-8) care implică lucrarea harului divin, devenind 
roditoare prin fapte (Iacob 2, 17-26) și, împlinindu-se în dragoste, primește 
aureola „credinței care lucrează în dragoste” (Galateni 5, 6).

Fermentul care animă și impulsionează lucrarea credinței în dragoste este 
conștiința dependenței noastre față de Dumnezeu, ca recunoaștere smerită că 
toate ale vieții noastre le avem de la El: „…Și ce ai pe care să nu-l fi primit? 
Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit?” (I Corinteni 4, 7).

Prin smerenie, noi recunoaștem cu mulțumire că Dumnezeu este „Tatăl 
atotțiitorul, făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute”, adică, este Creatorul 
vieții, a tot ce există, precum și Părintele nostru de la care ne vin toate darurile, 
și care poartă grijă vieții noastre prin dragostea, bunătatea și milostivirea Sa. 
Altfel spus, recunoaștem că așa „cum miluiește un tată pe copiii Săi, așa 
milostivește Dumnezeu pe cei ce se tem de El” (Psalmul 102, 13); „că toate 
de la Tine așteaptă să le dai hrană la vreme. Dacă le-o dai, ele o primesc; de-ți 
deschizi mâna Ta, toate se umplu de bunătăți, iar de-ți întorci Tu fața, se ofi-
lesc; de le iei duhul, mor și se prefac în țărână… Când trimiți Tu însă Duhul 
Tău, toate iarăși se zidesc și înnoiesc fața pământului” (Psalmul 103, 28-31). 

La fel, noi recunoaștem prin smerenie și aducem mulțumire lui Dumnezeu 
că numai prin harul Lui ne învrednicim de lucrarea virtuții, după cuvântul 
Apostolului: „Cu harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, și harul care este în 
mine nu a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci 
harul lui Dumnezeu care este cu mine” (I Corinteni 15, 10), motiv pentru care 
lui Dumnezeu i se cuvine în primul rând mulțumirea (euharistia) noastră. 
Sfântul Clement Romanul, evidențiind acest aspect al virtuții, îndeamnă ca 
„… cel curat cu trupul să nu se mândrească, știind că altul este Cel ce i-a dat 
înfrânarea. Să ne gândim, dar, fraților, din ce materie am fost făcuți, cum eram 
și ce eram când am venit pe lume; din ce mormânt și întunerec ne-a adus în 
lumea Lui Cel ce ne-a plăsmuit și ne-a creat, gătindu-ne nouă binefacerile Lui, 
înainte de a ne naște, dar toate acestea fiind de la El, se cuvine să-I mulțumim 
pentru toate, Căruia este slava în vecii vecilor” 9.

8  Idem, XIV, 2, PSB 1, p. 162.
9  Epistola I către Corinteni, XXXVIII, 2-4, PSB 1, p. 66.
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Dacă virtutea, adică ἀρετή exprimă, după cum am văzut, ideea de excelență 
și se constituie prin drumul care duce la perfecțiunea firii, virtutea creștină are 
menirea să desăvârșească firea prin har și se întemeiază pe adâncul smereniei, 
ca „zdrobire a inimii” 10, ceea ce înseamnă că cu cât săpăm mai adânc pământul 
smereniei, cu atât mai mult rodește harul ce animă credința lucrătoare în dra-
goste. Și cu cât dragostea față de Dumnezeu este mai mare, cu atât încrederea 
în El este mai desăvârșită, și mai desăvârșită este și mulțumirea, sau recunoștința 
(euharistia) noastră față de darurile Sale. 

Conștientizând că avem darurile lui Dumnezeu ca o „comoară în vase de 
lut”, recunoaștem că „puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la 
noi” (II Corinteni 4, 7), „că nu suntem vrednici să cugetăm în noi înșine ceva 
de la noi, ci vrednicia noastră este de la Dumnezeu” (II Corinteni 3, 5). Astfel 
euharistia ca virtute se definește ca fiind o lucrare sinergică, de conlucrare 
liberă a voinței noastre cu harul divin, care începe și desăvârșește viața creștină. 
Această realitate sinergică, specifică virtuții creștine, este cel mai bine ilustrată 
de imaginea Mântuitorului, care bate la ușa sufletului cerând încuviințarea de 
a fi primit, pentru ca împreună să trăim bucuria comuniunii dată de prezența 
Lui (Apocalipsa 3, 20). Vedem că inițiativa o are harul divin, fără a anula însă 
libertatea noastră ca disponibilitate de a-l primi spre împreună lucrare a virtuții 
menită să desăvârșească firea, tot prin lucrarea lui.

Abordând virtutea euharistiei ca lucrare a harului roditor prin smerenie, în 
dinamismul creator al credinței lucrătoare în dragoste, vom spune că aceasta 
se definește ca fiind capacitatea de recunoaștere a Dăruitorului nostru, de la 
care avem viața și toate bunurile necesare existenței noastre, animată de dorința 
și de strădania de a înmulți talanții sau darurile primite din partea Lui, spre a 
ne putea legitima fiii Părintelui nostru, care săvârșim în lume lucrarea Lui de 
Dăruitor, devenind și noi, cei ce purtăm chipul Său, darnici, asemenea Lui, 
împlinind astfel porunca Mântuitorului de „a fi milostivi, precum și Tatăl 
nostru este milostiv” (Luca 6, 36).

Prin urmare, caracterul hristocentric, specific euharistiei ca virtute creștină, 
o definește ca mulțumire răspuns iubirii milostive a Tatălui, primită de noi ca 
dar prin jertfa lui Hristos, rămânând o constantă a vieții și comportamentului 
nostru moral-spiritual, menit să facă mereu activă în lume dragostea lui 
Dumnezeu arătată în Hristos.

Pentru Sfântul Apostol Pavel, euharistia este laitmotivul încrederii noastre 
iubitoare în bunătatea lui Dumnezeu arătată în Hristos. Astfel înțeleasă, ea a 
devenit normativă în Biserica apostolică și în spiritualitatea creștină de-a lungul 
vremii, conform îndemnului: „De nimic să nu vă îngrijorați, ci cererile voastre 
să fie aduse la cunoștința lui Dumnezeu în toată rugăciunea și cererea, cu 

10  Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, trad. rom., Bacău, 1997, p. 343.
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mulțumire (μετὰ εὐχαριστίας). Și pacea lui Dumnezeu, care depășește toată 
mintea, va păzi inimile și cugetele voastre în Hristos Iisus” (Filipeni 4, 5-7). 

„Mulțumirea întru toate”, la care se referea Apostolul, reprezintă lucrarea 
tainică prin har a iubirii lui Hristos, care generează pacea Sa ca rod al Duhului 
Sfânt, spre a crea disponibilitatea ca toate „cele ce ți se întâmplă să le primești 
ca bune, știind că nimic nu se face fără Dumnezeu” 11, sau încrederea că „toate 
se lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8, 29).

În detaliu, Apostolul arată că virtutea euharistiei se formează din credința pe 
care harul o fortifică în sufletele celor „înrădăcinați și zidiți în Hristos” (Coloseni 
2, 8). Ea se aduce în numele lui Hristos: „Mulțumind totdeauna pentru toate întru 
numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu (și) Tatăl” (Efeseni 5, 20; 
Coloseni 3, 17). Și prin El: „orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le 
faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu-Tatăl” 
(Coloseni 3, 17), spre a împlini voia lui Dumnezeu: „Dați mulțumire pentru toate, 
căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi” (I Tesaloniceni 
5, 18). De aceea, virtutea euharistiei, fiind o constantă a vieții, trebuie cultivată în 
toate împrejurările și situațiile (Coloseni 3, 17; Efeseni 5, 20; I Tesaloniceni 5, 
18), deoarece se referă la întreaga activitate pe care o intreprindem: „Orice ați face 
cu cuvântul sau cu lucrul”, să fie săvârșit cu mulțumire – Coloseni 3, 17). Pentru 
aceea, spune Apostolul, referindu-se concret la euharistia noastră adresată lui 
Dumnezeu ca libertate morală, „… cel ce ține ziua, Domnului o ține; și cel ce nu 
ține ziua, Domnului nu o ține. Și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă pentru 
că mulțumește lui Dumnezeu (εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ); și cel ce nu mănâncă, 
pentru Domnul nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu… Căci dacă trăim 
pentru Domnul trăim, și dacă murim pentru Domnul murim; deci, și dacă trăim 
și dacă murim, ai Domnului suntem” (Romani 14 6-8).

Fiind trăsătură specifică evlaviei creștine, virtutea euharistiei trebuie mereu 
cultivată prin „stăruința în rugăciune și priveghere”: „Stăruiți în rugăciune, 
priveghind în ea cu mulțumire” (Coloseni 4, 2).

Trăitorii acestui lăsământ apostolic au arătat că nimic nu-i oferă omului 
mai deplină satisfacție și împlinire, decât atunci când pentru toate poate fi 
recunoscător lui Dumnezeu. Venind bunătatea, și mulțumind lui Dumnezeu, 
aceasta va fi mai puternică. Când a venit nenorocirea, aceeași mulțumire către 
Dumnezeu a curmat-o. De aceea, trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu când 
El ne dă bunurile Sale și să nu pierdem răbdarea când El nu-și revarsă îndurarea 
Sa prin ele, fiindcă nu-i cu putință a sluji lui Dumnezeu cu recunoștință, dacă 
nu-i mulțumim pentru toate; deopotrivă pentru încercări și pentru viața liniștită. 12 
Numai așa putem înțelege că euharistia ca virtute creștină este mai mult decât 

11  Didahia 3, 10, PSB 1, p. 27.
12  Se poate vedea în acest sens Omilia IV „Despre mulțumire”, aparținând Sfântului Vasile cel 

Mare, PSB 1/2009, p. 84-96.
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un simplu răspuns dat unei binefaceri primite în trecut sau în prezent. Ea poartă 
în sine taina proniei divine și a încrederii noastre depline în ea, realizându-se 
ca dăruire totală lui Dumnezeu întru răbdare și nădejde. E vorba de μακροθυμία 
– îndelunga răbdare ca rod al Duhului (Galateni 5, 22), care nu este resemnare 
oarbă, apăsătoare și pasivă, cum abordau stoicii răbdarea ca rod al curajului 
inimii, ci este συνεχῶς εὐχαριστία, înțelegând o neîntreruptă (continuă) 
mulțumire, exprimată printr-o acceptare iubitoare a voinței lui Dumnezeu, 
într-o recunoaștere a slavei Sale, cum este, de pildă, cazul Sfântului Ioan Gură 
de Aur, care, prin spasmele sufocante ale suferințelor, aduce la sfârșit, cu 
bucurie, „slavă lui Dumnezeu pentru toate”…

Noi însă nu ne dăm totdeauna seama și nu putem înțelege lucrarea tainică a 
lui Dumnezeu în viața noastră. Judecăm de multe ori lucrurile doar în prezent, 
asemenea bolnavului care acuză numai amărăciunea leacului sau durerea rănii 
pe care medicul i-a creat-o, fără a privi în viitor și a-și da seama că acestea 
constituie tocmai salvarea lui… De aceea, cu cât întârzie mai mult împlinirea 
cererii, cu atât se cuvine să ne rugăm mai încrezători și mai recunoscători, fără 
nici un fel de îndoială în suflet, și atunci vom dobândi liniștea și pacea. Nu 
fiindcă Dumnezeu nu știe de ce avem nevoie, sau că nu vrea să ne dea darul Său, 
ci pentru că stăruința noastră în rugăciune ne apropie și ne leagă tot mai mult 
de dragostea milostivă a Părintelui nostru. Numai așa vom înțelege că a fi recu-
noscător totdeauna lui Dumnezeu pentru toate cele primite și a aștepta în tăcere 
și liniște totul ca din partea Lui, „cu mulțumire întru toate” (Filipeni 4, 6), 
reprezintă caracterul de jertfă și taină a euharistiei ca virtute creștină. Iar prin 
„pacea care depășește toată mintea” (Filipeni 4, 7), ca har al Duhului, întreaga 
viață creștină devine o bucurie euharistică (de mulțumire, de recunoștință) dăruită 
lui Dumnezeu: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție îți aducem de toate și pentru toate!”.

Pentru a înțelege mai bine această realitate duhovnicească, experimentată 
de sfinți, ca adânc trăitori ai virtuții euharistice, sunt edificatoare îndemnurile 
de încurajare ale Sfântului Ioan Gură de Aur adresate diaconiței Olimpiada 
din Constantinopol, aflată în situația disperată de a-și pierde nădejdea, datorită 
răutății oamenilor, care îi apăsa sufletul până la insuportabil: „Nimic din cele 
ce ți se întâmplă în viață să nu te tulbure… roagă necontenit pe Iisus, căruia-i 
slujești, să facă un semn numai; și toate se vor limpezi într-o clipită. Iar dacă 
L-ai rugat și nu ți s-a împlinit ruga, află că așa a rânduit Dumnezeu; El nu 
pune capăt de la început relelor, ci când răul a crescut, când s-a mărit, când 
dușmanilor noștri nu le-a mai rămas aproape nici un rău de săvârșit, atunci 
dintr-o dată Dumnezeu preface totul în liniște și dă dezlegări neașteptate lucru-
rilor. Da, Dumnezeu poate să dea nu numai atâtea bunătăți câte așteptăm și 
nădăjduim, ci chiar cu mult mai multe și nesfârșit de mari. De aceea și Pavel 
spunea: „Iar Celui ce poate să facă pe toate mai cu prisos decât cele pe care 
le cerem sau le gândim” (Efeseni 3, 20)… Sfântul Ioan Gură de Aur folosește, 
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în continuare, cazul biruinței celor trei tineri din cuptorul de foc, spre a-și 
încuraja fiica și ucenica sa, spunând: „… Cuptorul a ajuns biserică, izvor și 
rouă și mai de preț decât curțile împărătești. Părul capetelor lor a fost mai tare 
decât focul, care înghite totul, care biruie și fierul și pietrele, care subjugă 
orice materie. S-a alcătuit acolo un cor armonios, corul acelor sfinți, care 
chemau la această cântare minunată și firea cea văzută și firea nevăzută. Cântau, 
înălțând imnuri de mulțumire, pentru că au fost legați, pentru că au fost dați 
focului, atât cât depindea de dușmani, pentru că au pierdut țara, pentru că au 
ajuns fără patrie, fără casă, niște surghiuniți, pentru că trăiau într-un pământ 
străin și barbar. Așa face un suflet recunoscător. După ce răutatea dușmanilor 
a mers până la sfârșit… și după ce atleții au împlinit totul, după ce a fost 
împletită cununa, după ce au fost adunate răsplătirile lor și nimic nu mai lipsea 
spre slava lor, atunci relele au luat sfârșit. Iar cel ce a aprins cuptorul, cel ce 
i-a supus pe tineri la o pedeapsă atât de mare, chiar el îi lăuda minunat pe 
sfinții aceia și ajunge crainicul minunii lui Dumnezeu… Ai văzut măiestria 
lui Dumnezeu? Ai văzut înțelepciunea Lui? Ai văzut minunea Lui? Ai văzut 
iubirea Lui de oameni și purtarea Lui de grijă? Nu te tulbura, dar, nu te neliniști, 
ci continuă să mulțumești mereu lui Dumnezeu pentru toate, să-L slăvești, 
să-L rogi, să-I ceri. De se năpustesc asupra-ți mii de tulburări și mii de necazuri, 
de vin în fața ta furtuni, nimic să nu te tulbure. Dumnezeu iese în întâmpinarea 
noastră chiar când totul ne duce la pieire…” 13.

În felul acesta, trăitorii virtuții euharistiei îndeplinesc misiunea spirituală a 
Bisericii în lume, oferind exemplul prezenței lui Dumnezeu și a proniei Sale în 
viața oamenilor, odată cu îndemnul plin de încredere de a depăși angoasa 
existențială: „De nimic să nu vă îngrijorați, ci cererile voastre să fie arătate lui 
Dumnezeu cu mulțumire întru toate…” (Filipeni 4, 6); sau: „Smeriți-vă sub mâna 
cea tare a lui Dumnezeu, ca să vă înalțe la timpul cuvenit. Lăsați-i Lui toată grija 
voastră, căci El are grijă de voi” (I Petru 5, 6-7); sau: „Încredințează Domnului 
căile tale. Nădăjduiește în el și el te va călăuzi” (Psalmul 36, 5); „Înfățișează 
Domnului lucrările tale și gândurile tale vor izbuti” (Pilde 16, 3) etc.

2. Caracterul comunitar al virtuții Euharistiei și misiunea Bisericii
Prin lucrarea harului divin, euharistia ca virtute primește un caracter comu-

nitar, știut fiind că harul lucrează harismele, ca daruri ale Duhului, menite să 
înfăptuiască în Biserică și în lume viața lui Hristos. Deși Duhul realizează 
diferit harismele (Romani 12, 6; I Corinteni 7, 7; I Petru 4, 10), euharistia ca 
virtute le împlinește în comuniunea reciprocității dintre dăruitor și primitor, 
prin credința și iubirea care îi unește în aceeași viețuire eclesială, devenind 
comuniune euharistică și diaconală. 

13  Op. cit., XXXVIII, 1-2, PSB 1, p. 66.
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Acest fapt evidențiază încă o dată că virtutea euharistiei are un caracter 
propriu și specific, raportându-se cu prioritate la darurile lui Dumnezeu, care 
o definesc organic și funcțional. Ea se încadrează în unitatea virtuții creștine 
ca viață în Hristos, realizată ca „rod al Duhului” (καρπὸς τοῦ πνεύματος – 
Galateni 5, 22), în multitudinea darurilor Sale. Sunt convingătoare în acest 
sens cuvintele Sfântului Clement Romanul, care evidențiază caracterul euha-
ristic al reciprocității darurilor în Biserica apostolică: „… Să se mărturisească, 
dar, întreg trupul nostru (adică Biserica) în Hristos Iisus și fiecare să se supună 
semenului său (Romani 12, 4-5; I Corinteni 12, 12-13), așa cum a fost rânduit 
în harisma lui: cel tare să se îngrijească de cel slab, iar cel slab să respecte pe 
cel tare; bogatul să ajute pe cel sărac, iar săracul să mulțumească lui Dumnezeu 
că i-a dat să-și împlinească prin cel bogat lipsurile” 14.

În acest context putem spune că atât de mult valorează în fața lui Dumnezeu 
iubirea noastră milostivă, concretizată în darul binefacerii, încât El însuși se 
raportează la ea, deopotrivă ca beneficiar și răsplătitor al ei: „Cel ce are milă 
de sărman împrumută pe Dumnezeu, și El va răsplăti fapta lui cea bună” (Pilde 
19, 17). Întrucât și iubirea noastră milostivă e darul lui Dumnezeu, El vrea ca 
aceasta să fie mereu activă și dinamică, exersându-se ca act de comuniune cu 
El, și în același timp de frățietate cu semenii noștri, fiii Săi. Aceasta demon-
strează că numai comunitar iubirea milostivă a lui Dumnezeu își aduce pe 
deplin roadele sale. Dacă ofer darul meu aproapelui aflat în nevoi, fără a aștepta 
darul lui întors, fiindcă nu are posibilitatea să mi-l ofere, este ca și cum l-aș fi 
oferit lui Dumnezeu, care nu mă va lăsa păgubit, ci cu harul Său va plini toate 
cele materiale și spirituale, fiindcă El le are pe toate… Hrana materială dată 
celui lipsit se va preface în hrană spirituală din partea Dăruitorului Dumnezeu, 
care le va împlini pe toate…

În comuniunea darurilor, lucrarea Duhului rodește totdeauna euharistic prin 
aceea că bucuria primirii darurilor din partea lui Dumnezeu se împărtășește filan-
tropic și caritativ cu bucuria dăruirii de „bunăvoie” (II Corinteni 9, 7). Această 
libertate este specifică lucrării Duhului (II Corinteni 3, 17), deoarece El face rodi-
toare credința în dragoste (Galateni 5, 6), generând capacitatea de înțelegere că 
„mai bine este a da, decât a lua” (Fapte 20, 35), și de a acționa, ca atare, cu bucuria 
ce reprezintă, de asemenea, „darul Duhului” (Galateni 5, 22). În felul acesta, 
libertatea dăruirii altora nu este altceva decât recunoașterea cu mulțumire a faptului 
că darurile cu care Dumnezeu te-a înzestrat, sau bunurile pe care Dumnezeu te-a 
învrednicit să le acumulezi, reprezintă în cele din urmă darul lui Dumnezeu revărsat 
asupra vieții și acțiunilor tale… Iar această recunoaștere cu mulțumire a Dăruitorului 
prin împărtășirea cu El în cadrul Liturghiei euharistice convertește egoismul în 
generozitate. Când Zacheu s-a apropiat cu credință și cu dragoste de Iisus, și când 
Hristos a fost „primit cu bucurie” în casa lui (Luca 19, 6), această bucurie a 

14  Op. cit., XXXVIII, 1-2, PSB 1, p. 66
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comuniunii cu Mântuitorul s-a dovedit rodnică, transformând egoismul vameșului, 
avar și zgârcit, în generozitatea dăruirii dezinteresate: „Iată, jumătate din avuția 
mea, Doamne, o dau săracilor, și de am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc 
împătrit” (Luca 19,8).

Această iubire-răspuns (euharistie – mulțumire – recunoștință) iubirii bine-
făcătoare a lui Dumnezeu arătată în Hristos, ca lucrare a Duhului Sfânt, s-a 
generalizat ca filantropie, concretizată în lucrarea caritativă a Bisericii, prin 
instituirea, încă din perioada apostolică, a Liturghiei diaconale, urmând 
Liturghiei euharistice. 

Sfântul Apostol Pavel arată lămurit că în Biserica apostolică liturghia ca 
slujire publică are două aspecte bine definite (II Corinteni 9, 11-13). În primul 
rând, Liturghia ca rugăciune de mulțumire, adusă de întreaga comunitate lui 
Dumnezeu, având în centrul ei taina mulțumirii (εὐχαριστία) ca actualizare a 
jertfei de mulțumire adusă de Mântuitorul la Cina cea de Taină. În al doilea 
rând este liturghia diaconală ( – II Corinteni 9, 12), reprezentând, de asemenea, 
mulțumirea (εὐχαριστία) adusă lui Dumnezeu prin dăruirea acordată comunității, 
spre a împlini nevoile ei (τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων – lipsurile sfinților – II 
Corinteni 9, 12), aducând astfel „slavă lui Dumnezeu prin ascultarea și măr-
turisirea Evangheliei lui Hristos (II Corinteni 9, 13) 15. 

Opera caritativă a Bisericii, ca liturghie diaconală, reprezentând un lăsământ 
apostolic, s-a statornicit ca o regulă de viață creștină, spre a împlini porunca 
Mântuitorului că „mai fericit este a da decât a lua” (Faptele Apostolilor 20, 
35). Iată și mărturia unui document din secolul II privind modul concret în 
care caritatea creștină era organizată și practicată ca diaconie liturgică: „… 
Încetând rugăciunile, noi ne îmbrățișăm unii pe alții cu sărutarea păcii. Apoi, 
se aduce celui ce prezidează adunarea fraților pâine și un pahar de vin ames-
tecat cu apă, pe care acesta luându-le, înalță laudă și slavă Părintelui tuturor, 
în numele Fiului și al Duhului Sfânt și rostește o lungă rugăciune de mulțumire, 
pentru ca acestea să fie primite de El… După ce întâistătătorul a terminat 
euharistia și tot poporul a rostit „Amin”, slujitorii aceia care la noi sunt numiți 
„diaconi”, dau fiecăruia dintre cei ce se găsesc de față să se împărtășească din 
pâinea și vinul care s-au transformat în euharistie…” 16. „Cei ce se găsesc cu 
dare de mână și voiesc, dau fiecare ceea ce voiește, după intenția lui, iar ceea 
ce se adună se depune la întâistătător, iar el se îngrijește și ajută pe orfani și 
pe văduve, pe cei lipsiți dintr-o astfel de cauză, pe cei ce se găsesc în închisori, 
pe străinii care se găsesc în trecere, și într-un singur cuvânt, el devine purtătorul 
de grijă al tuturor celor ce se găsesc în nevoi” 17.

Din cele până aici tratate vedem că euharistia ca virtute creștină se împlinește 
ca misiune prin harul lui Dumnezeu care naște și dezvoltă în suflet bucuria 

15  Pr. Prof. Ion Bria, Eclesiologia pastorală, în rev. Studii Teologice, nr. 1-4/1979, p. 316-323.
16  Sfântul Justin Martirul, Apologia I, LXV, PSB 2, p. 70.
17  Idem, cap. LXVII, p. 71.
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recunoașterii și a mulțumirii față de iubirea lui Dumnezeu arătată în Hristos, 
precum și dispoziția de a acționa, prin lucrarea Sfântului Duh, făcând părtași 
de darurile noastre pe cei aflați în nevoi, spre a eterniza împărăția lui Dumnezeu 
în lume, spre mântuirea ei.

În acest context se cuvine să arătăm că liturghia euharistică nu se termină în 
locașul sfințit de cult, ci se continuă ca misiune. Această realitate o evidențiază 
„rugăciunea amvonului”, de la sfârșitul Sfintei Liturghii, când preotul spune: „Cu 
pace să ieșim”, înțelegând să ieșim în lume pentru a-i transmite roadele împărăției 
lui Dumnezeu de care noi ne-am împărtășit. Răspunsul credincioșilor: „În numele 
Domnului”, exprimă tocmai adeziunea la acest angajament misionar.

Din cele până aici expuse, putem conchide că abordarea euharistiei (recunoștinței, 
mulțumirii) ca virtute se evidențiază prin aceea că Dăruitorul se află în darul Său, 
stabilind o relație de reciprocitate cu primitorul darului, spre a dovedi că în comu-
niunea euharistică darul nu se ofilește niciodată… Întru atât a rodit harul Duhului 
„prin dăruirea adusă ca mulțumire (euharistie) lui Dumnezeu” (II Corinteni 9, 11), 
încât „prisosul de bucurie” (II Corinteni 8, 2) a generat entuziasmul de a dărui 
dezinteresat și jertfelnic, adică nu numai din surplus, ci și din necesar (II Corinteni 
8, 2-3), simțind chiar un har (favor) în posibilitatea de a participa la opera caritativă 
a Bisericii (II Corinteni 8, 4), dovedind astfel că „cine iubește pe Dumnezeu, 
iubește și pe fratele său” (I Ioan 4, 21); și „nu numai cu cuvântul, ci cu fapta și cu 
adevărul” (I Ioan 3, 18; Iacob 2, 14-16). 

Iubirea milostivă a Dăruitorului Dumnezeu a devenit o realitate vie în misi-
unea Bisericii în lume, ca un lăsământ apostolic. Bunăoară, când oamenii înstăriți 
au devenit mărturisitorii noii credințe, știind că „împărăția lui Dumnezeu nu stă 
în vorbe, ci în puterea faptelor” (I Corinteni 4, 20), și-au schimbat mentalitatea 
de altă dată, dovedindu-se darnici prin lucrarea credinței în dragoste, făcând 
mereu vie prezența Dăruitorului Dumnezeu în lume. Sfântul Apostol Pavel 
îndeamnă pe Timotei „să poruncească celor bogați să nu se semețească, nici să 
nu nădăjduiască în nestatornicia bogăției, ci în Dumnezeu cel viu care dă toate 
din belșug spre folosință, să săvârșească binele și să se îmbogățească în fapte 
bune, să fie darnici cu inimă largă” (I Timotei 6, 17-18). Și astfel, transformând 
bunurile acestei vieți trecătoare în bunuri spirituale veșnice, mulți creștini filan-
tropi și-au înscris numele în calendarul sfințeniei creștine.

Prin unitatea dintre Liturghia euharistică și cea diaconală realizăm virtutea 
euharistiei în comuniunea darurilor, în sensul că noi, primind pe Hristos ca 
dar al iubirii lui Dumnezeu, îl oferim sub forma darurilor noastre semenilor 
cu care El se identifică, spre a împlini cuvintele Sale, ca pe o normă de viață 
creștină: „întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, Mie mi-ați 
făcut” (Matei 25, 40). Sfântul Ioan Gură de Aur, supranumit „doctor euharis-
ticus” și „ambasador al săracilor”, evidențiază responsabilitatea noastră față 
de Hristos, prezent printre noi atât sub forma darului euharistic, cât și a fratelui 
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aflat în dificultatea vieții, spunând: „Vrei să cinstești Trupul lui Hristos? Nu-L 
trece cu vederea când El este gol. Nu-L cinsti doar în biserică, prin haine de 
mătase, în timp ce afară îl lași gol, tremurând de frig. Cel ce a spus: „Acesta 
este Trupul Meu” și a împlinit cuvântul acesta prin lucrare, tot Acela a spus: 
„Întrucât n-ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici Mie nu mi-ați făcut!”… 
Cinstește-L, deci, împărțind averea ta cu cei săraci, căci lui Dumnezeu nu-I 
trebuie potire de aur, ci suflete de aur” 18.

3. Aspectul ascetic, ecclesial-sacramental și eshatologic al virtuții 
euharistiei

Identificarea lui Hristos – căruia îi datorăm totul pentru darul jertfei Sale 
pe care ne-o oferă – cu semenul aflat în dificultăți și în nevoi, dezvoltă senti-
mentul firesc al milei în iubirea milostivă a comuniunii frățești, pe măsură să 
ofere și ea darul binefacerii sale, ridicat la rangul de jertfă. Un exemplu concret 
în acest sens îl relevă dărnicia comunității creștine primare, despre care un 
document al vremii dă mărturie, arătând că „dacă la ei era cineva nevoiaș și 
sărac, și ceilalți nu aveau bucate prisositoare, atunci postesc două sau trei zile 
ca să împlinească nevoia de hrană a săracilor” 19.

Acest caz al ascezei caritabile, specific vieții creștine, exclude orice formă de 
interes, deoarece este mai presus de orice normă morală a datoriei… Fiind deasupra 
sentimentului firesc al milei, el se constituie în actul iubirii lui Hristos. Este o 
formă de actualizare a jertfei lui Hristos, ca lucrare a harului, pornită din lepădarea 
de sine și orientată „spre zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4, 12). Mai precis, 
această îndătinată formă a practicării postului reprezintă aspectul ascetic al virtuții 
euharistice, îndreptată spre viața semenului aflat în nevoi, căruia îi ofer jertfa vieții 
mele, dacă darul pe care aș dori să-l ofer îmi lipsește și mie… Postul interpretat 
ca jertfă în numele lui Hristos și pentru Hristos devine euharistie închinată lui 
Dumnezeu, adică act de cult, după îndemnul Apostolului: „Vă îndemn, fraților, 
pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, 
sfântă și bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră duhovnicească (Romani 
12, 1). Ca act de cult, postul reprezintă jertfa noastră euharistică, drept răspuns 
iubirii jertfelnice dăruită de Hristos nouă. De aceea, postul este implicat și în 
liturghia euharistică, constituind modul vrednic de împărtășire de roadele ei, con-
form rânduielii apostolice: „Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul 
Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Să se 
cerceteze însă omul pe sine, și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci 
cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, își mănâncă și își bea osândă, nesocotind 
trupul Domnului. Pentru aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și 
mulți au murit. Căci de ne-am judeca noi singuri, nu am mai fi judecați; dar fiind 

18  Omilia L, III la Evanghelia după Matei, PSB 23, p. 584.
19  Apologia lui Aristide, XV, 9, trad. Pr. Prof. D. Fecioru, în rev. Mitropolia Banatului, nr. 

7-8/1983, p. 432-433.
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judecați de Domnul, suntem pedepsiți” (I Corinteni 11, 27-32). Acordând importanța 
cuvenită aspectului ascetic al virtuții euharistice, Biserica a rânduit ca alături de 
cercetarea conștiinței prin Sfânta Taină a Spovedaniei, credincioșii să se apropie 
curați duhovnicește, deopotrivă cu sufletul și cu trupul, de Sfintele Daruri, reco-
mandând, pe lângă canonul rugăciunii, și exercițiul postului, ca abținere de la 
mâncare și băutură pe timp limitat, precum și de la alte îndătinate obiceiuri firești, 
care ar putea duce la păcat…

Îngemănat cu aspectul sacramental, aspectul ascetic al virtuții creștine, în 
general, se corelează organic și funcțional cu perspectiva ei eshatologică. 
Bunăoară, părinții filocalici și asceții creștini au arătat că virtutea postirii „desem-
nează (în trup) prin frumusețea sa o icoană a vieții nemuritoare; purtarea pe care 
el o implică sugerează starea veacului celui nou și ne învață ce hrană duhovni-
cească vom primi la înviere. În această perspectivă eshatologică și în strânsă 
relație cu rugăciunea, postul apare legat în chip esențial de viața îngerească”. 20

La fel, caracterul eshatologic al virtuții euharistice este dat de faptul că 
Biserica celebrează primirea lui Hristos cel mort și înviat pentru noi, ca lucrare 
a Duhului, întru nădejdea bucuriei veșnice a comuniunii cu El: „Căci de câte 
ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, vestiți moartea 
Domnului până va veni El” (I Corinteni 11, 26). 

Numită fiind „leacul nemuririi și doctorie pentru a nu muri ci a trăi veșnic 
cu Iisus Hristos” 21, euharistia confirmă că – prin rugăciunea de consacrare a 
Bisericii – elementele sale materiale sunt transformate în Trupul și Sângele 
lui Hristos, fiind astfel purtătoare de viață veșnică, spre a deschide perspectiva 
eshatologică a vieții celor ce s-au împărtășit de sfințenia darurilor euharistice: 
„Dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine, mai cu adevărat în ziua cea neînserată 
a împărăției Tale”, confirmând astfel că împărăția lui Dumnezeu este deja 
trăită, dar nu încă împlinită… 

Mai departe, se cuvine să arătăm că această corelare dintre ascetic și eshatologic 
în promovarea virtuții euharistiei se desfășoară deopotrivă eclezial și sacramental, 
fiindcă modul de existență al Bisericii se realizează prin trupul euharistic. Sunt 
convingătoare în acest sens considerațiile unui reputat teolog ortodox privind 
caracterul ascetic și eshatologic al Tainei Căsătoriei realizată „în Hristos și în 
Biserică” (Efeseni 5, 32), prin corelarea sacramentală și eclezială a acesteia cu 
Taina Euharistiei. Astfel, Christos Yannaras arată că Taina Căsătoriei realizată în 
trupul euharistic anticipează eshatologic împărăția lui Dumnezeu ce va să vină 
sub formă ascetică dată de faptul că „fiii învierii nu se însoară și nici nu se mărită 
și nici să moară nu pot, căci sunt asemenea cu îngerii și fii ai lui Dumnezeu sunt, 
fiind fii ai învierii” (Luca 20, 34-36). Prin participarea la viața sacramentală a 
Bisericii, fiii împărăției anticipează eshatologic viața îngerească sub formă ascetică 

20  Tomas Spidlik, Spiritualitatea Răsăritului Creștin, vol. I, Manual sistematic, trad. Diac. Ioan 
I. Ică jr., Sibiu, 1997, p. 264.

21  Sfântul Ignatie Teoforul, Epistola către Efeseni XX, 2, PSB 1, p. 164.
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și pe plan familial, spre a arăta că „omul îi aduce Bisericii viața lui naturală ca să-i 
fie altoită pe modul de existență eclezial, modul care imortalizează natura. Prin 
această taină, căsătoria nu mai este pur și simplu un eveniment de relație și de 
cunoaștere reciprocă, limitat la „puterea iubitoare” a naturii. Relația și cunoașterea 
dintre soți devin un eveniment eclezial, ele au loc nu numai în interiorul naturii ci 
și al Bisericii. Ele sunt o experiență de participare la comuniunea sfinților: bărbatul 
întâlnește și cunoaște femeia, aceasta întâlnește și cunoaște bărbatul, nu numai 
simplu, în cadrul relațiilor naturale ale „eros”-ului și familiei, ci în cadrul relațiilor 
care fac din Biserică o imagine a Modului treimic. Asta nu înseamnă devalorizarea 
relației naturale, ci transformarea dinamică a impulsului erotic, care devine eve-
niment de comuniune personală, imitând felul în care Biserica săvârșește comu-
niunea: ca un har – o harismă de alteritate și de libertate personală. Astfel căsătoria 
nu mai perpetuează exclusiv natura. Ea se transfigurează în relație personală de 
perihoreză iubitoare, relație între persoane care au primit ipostasul lor existențial 
participând la unitatea și comuniunea euharistică a Bisericii”. 22 În această formă, 
„taina căsătoriei face ca iubirea naturală să devină asemănătoare iubirii lui Hristos, 
acelei iubiri care a luat forma crucii, și să împlinească minunea crucii lui Hristos”. 23 
Un astfel de ipostas, spune cunoscutul teolog Ioannis Zizioulas, „primește natura 
biologică, dar vrea s-o ipostazieze nebiologic, s-o facă a fi cu adevărat, să-i dea o 
ontologie veritabilă, adică o viață veșnică. De aceea trebuie să nu se renunțe nici 
la eros nici la trup, ci să fie ipostaziate după «modul de existență» al realității – al 
ipostazului – ecleziocentric. Caracterul ascetic al persoanei, ivit din forma euha-
ristică a ipostazului ecleziocentric, exprimă persoana veritabilă, tocmai atunci când 
ea nu refuză, ci ipostaziază ecleziocentric «eros»-ul și trupul” 24. Ipostaziind  eclezi-
ologic «eros»-ul și trupul, căsătoria „transfigurează legătura trupească făcând din 
ea o unitate de libertate și de iubire a persoanelor în raportul lor cu Hristos în 
Euharistie. Chiar rămânând o amară experiere a despărțirii, moartea nu poate 
șterge, nici aboli, această unitate care se desăvârșește de fiecare dată în Potirul 
Euharistiei, ca să se sfârșească definitiv în timpul din urmă al împărăției. Realitatea 
ecleziologică a unității naturale a soților, care se împlinește în Taina Căsătoriei, 
învinge moartea, fiindcă depășește împărtășirea individualităților biologice: ea 
este împărtășirea cu carnea și sângele lui Hristos care le unifică viața. În relația 
naturală a căsătoriei, cei doi sunt uniți „într-un singur trup”, iar în relația euharistică 
a Tainei Căsătoriei, acest unic trup – viața comună a celor două persoane – devine 
nestricăcioasă și se înveșnicește” 25.

În altă ordine de idei, privind virtutea euharistiei în devenirea ei eshatologică, 
s-a remarcat faptul că la judecata din urmă vor fi prezenți cei care s-au bucurat 

22  Christos Yannaras, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2004, 
p. 167-168.

23  Ibidem, p. 172.
24  Ibidem, p. 170.
25  Ibidem.
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în această viață de faptele bune ale altora, pentru a le aduce mulțumirea (euha-
ristia) lor. Acest act de mulțumire (euharistie) face parte din „răsplata pregătirii 
celor drepți. De aceea, judecata nu este ziua răzbunării, ci ziua răsplătirii, când 
fiecare va da seama de lucrul care i s-a încredințat (Marcu 13, 34). Pentru unii, 
judecata va fi un act de binecuvântare și de mulțumire; pentru alții va fi un act 
de separare și de izolare, precum cel din pilda Mântuitorului, care neavând haină 
de nuntă a fost dat afară, spunându-i-se: „Prietene, cum ai intrat aici fără haină 
de nuntă?… Legați-l și aruncați-l în întunerecul cel din afară” (Matei 22, 12-13) 26.

4. Virtutea Euharistiei și darul creației
Prin raportarea euharistiei la darul creației analizăm și definim misiunea 

ecologică a Bisericii în lume. Euharistia reprezintă mulțumirea și recunoștința 
noastră față de iubirea milostivă a lui Dumnezeu, prin care avem darurile 
creației, menite să ne asigure existența și buna desfășurare a vieții, și față de 
care se cuvine să adoptăm o atitudine responsabilă.

Faptul că recunoștința ca virtute se definește prin euharistia (mulțumirea) 
noastră față de darul lui Dumnezeu, înseamnă a re-cunoaște întru smerenie și 
credință lucrătoare în dragoste că „în El trăim, ne mișcăm și existăm” (Fapte 
17, 28), de unde și „încrederea pururea în Domnul, căci Domnul Dumnezeu 
este stânca veacurilor” (Isaia 26, 4). Iar când conștientizăm că „prin îndurarea 
Sa se bucură omul de viață și prin ea avem suflare” (Isaia 38, 16), ochiul 
sufletului se îndreaptă spre Dumnezeu cu mulțumire, având încredințarea că 
„toate lucrurile noastre pentru noi le-a făcut” (Isaia 26, 12). 

Pe de altă parte, Dumnezeu, fiind prezent și activ prin energiile Sale în creația 
Sa, în înțelepciunea Sa a binevoit să stabilească încă dintru început o coexistență 
ontologică între om și creație, potrivit căreia omul este pus de Dumnezeu ca 
stăpân al creației, de care însă depinde însăși existența sa. Astfel, „în primele 
pagini ale Sfintei Scripturi citim că Dumnezeu a binecuvântat bunurile materiale 
ale pământului și i le-a dat omului „spre hrană”. Hrana, care ne face să introdu-
cem în noi direct lumea, care face din om și din realitatea lumii un singur trup, 
care transformă roadele pământului în carnea și viața noastră, este totuna cu 
binecuvântarea de către Dumnezeu a omului. Este o relație reală între om și 
Dumnezeu. Comuniunea omului cu Dumnezeu dinainte de cădere lega realmente 
viața de actul mâncatului și băutului, prin participarea totală a trupului la bine-
cuvântarea dată, și nu prin moduri fragmentare, intelectuale, etice sau religioase. 
Etica și religia apar când s-a risipit și pierdut relația vie, organică și directă a 
omului cu Dumnezeu; ele se străduiesc să înlocuiască lipsa relației prin acte 
individuale de ispășire și de merit. Etica și religia sunt rezultatul căderii omului, 
al refuzului sau neputinței lui de a face din relația cu lumea o „euharistie”, o 

26  Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999, p. 206.
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acțiune de mulțumire către Dumnezeu, de a face să devină euharistie însăși viața 
lui, și tot euharistie să-i fie hrana și băutura care îi fondează viața cosmică” 27.

4.1. Euharistia ca virtute în cadrul liturghiei cosmice
Am văzut că euharistia reprezintă comunicarea interpersonală a iubirii noastre 

primită de la Dumnezeu și, prin extindere, comunicarea iubirii milostive a lui 
Dumnezeu întregii creații, pe baza recunoașterii ei ca dar al lui Dumnezeu. Sfințirea 
vieții noastre, prin sfințirea darului pe care ni-l oferă Dumnezeu, ne înfrățește cu 
creația într-o comuniune euharistică de mulțumire și de recunoștință față de Dăruitor, 
spre a putea împreuna liturghia euharistică și cea diaconală, cu liturghia cosmică. 

Potrivit Tradiției patristice, lumea reprezintă darul lui Dumnezeu. „Creația 
înțeleasă ca dar nu ne oprește privirea la lucrurile vizibile, la obiectele perce-
pute în mod sensibil, ci ne trimite la Arhetipul și Subiectul acestor lucruri. 
Caracterul iconic al creației se reflectă în relația dinamică dintre Dăruitor și 
dar, prin care se concretizează dialogul învăluit de iubire dintre Dumnezeu și 
creație. Lucrul redus la sine însuși, închis în propria lui imanență, un obiect 
care nu e înțeles ca dar, opacizează relația dintre om și Dumnezeu. În felul 
acesta, creația nu mai este o icoană către Dumnezeu, ci devine un idol… Numai 
iubirea adevărată ne ajută să-L contemplăm pe Dumnezeu ca pe o realitate 
transcendentă și totuși prezentă în creație, pentru că Dăruitorul este prezent 
în darul Său. Creștinismul, prin perceperea iconică a lui Dumnezeu și a creației, 
depășește egoismul idolatru și permite dialogul dintre Dumnezeu înțeles ca 
Dăruitor, Care se întâlnește cu lumea percepută ca dar în atmosfera autentică 
a unei iubiri învăluitoare… Creația ca mijloc de dialog între Dumnezeu și om 
nu presupune darul exclusiv din partea lui Dumnezeu. Orice dar implică o 
reciprocitate. Omul primește cosmosul ca dar dumnezeiesc, dar, pe măsura 
conștientizării acestui lucru și a înduhovnicirii lui, el va resimți nevoia să 
întoarcă acest dar lui Dumnezeu, sporindu-l cu eforturile lui asupra creației” 28.

Pe de altă parte, precum mântuirea adusă nouă de către Fiul lui Dumnezeu se 
referă la restabilirea întregii creații, tot așa și Jertfa euharistică are o adresare și o 
desfășurare cosmică. După cum remarcă un Părinte al Bisericii, „în jertfă facem 
amintire de cer, de pământ, de mare, de soare, de lună și de toată creația” 29. În același 
timp, „prin sfințirea elementelor naturii, universul se transformă într-un templu al 
prezenței și acțiunii lui Dumnezeu. Totul e pus în legătură cu Dumnezeu, se referă 
la El, creștinul fiind astfel conștient că el trăiește, se mișcă și acționează nu într-o 
lume ostilă, ci într-o lume a lui Dumnezeu, pătrunsă de puterea și iubirea Lui” 30. 

27  Christos Yannaras, Libertatea moralei, p. 88-89.
28  Lect. univ. dr. Adrian Lemeni, Perspectiva transfigurării cosmosului în Hristos  – o şansă de 

depăşire a unei concepţii consumiste despre lume, în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, 
Alba Iulia, 2007, p. 52-53.

29  Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze mistagogice, V, 6, trad. Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2003, p. 361.
30  Paul Evdokimov, Présence de l’Esprit Saint dans la tradition ortodoxe, Paris, 1977, p. 109.
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S-a remarcat în acest sens că „elementul sacramental al Euharistiei nu este 
jertfa, ci oferirea către Dumnezeu a propriei Sale creații” 31. Pe lângă caracterul de 
comemorare a Jertfei lui Hristos și cel de hrană duhovnicească pentru suflet, 
„Euharistia este o binecuvântare a lumii materiale, a roadelor naturii și o raportare 
a tuturor cu recunoștință și evlavie la Creator” 32. Această pertinentă constatare ne 
duce cu gândul la jertfa lui Abel, văzută în toată strălucirea ei ca o „călăuză spre 
Hristos” (Galateni 3, 24), sau ca „umbră a celor viitoare” (Coloseni 2, 17), menită 
să confirme că euharistia noastră este o iubire-răspuns milostivirii Dăruitorului, 
„Ziditorul a toată făptura” (Evrei 3, 4). În viziunea acestei „cosmologii euharistice” 33, 
se recunoaște împreună-lucrarea dintre Dumnezeu, om și lume, într-o desfășurare 
liturgică, pe măsură să evidențieze dimensiunea euharistică a întregii existențe, 
precum și vocația sacerdotală a omului în raport cu creația lui Dumnezeu, după 
cum bine remarcă un teolog: „Dacă seva se urcă de la pământ, dacă apa descrie 
în univers un ciclu roditor, dacă cerul și pământul se sărută în soare și în ploaie, 
dacă omul muncește, seamănă, ară și culege, dacă floarea tresare și este încărcată 
de parfum, dacă sămânța de grâu moare în pământ și răsare din nou spicul încărcat 
de semințe, este pentru ca să apară hrana necesară vieții, este pentru ca, în sfârșit, 
omul să facă din potirul pământului un potir oferit lui Dumnezeu… Hristos a 
slobozit cosmosul de zeitățile păgâne și asupririle magice ale acestora asupra vieții 
omenești. Întruparea Sa a distrus dualismul care făcea din trup un mormânt pentru 
suflet și din pământ un exil. El a înviat cu trup adevărat, transfigurat, și s-a arătat 
Apostolilor în «carne» și «oase». Învierea Sa a desființat lumea ca mormânt și a 
descoperit-o ca euharistie” 34. Aceasta înseamnă că „creația desfigurată de păcat 
devine, prin restituirea lui Hristos cel înviat în Euharistie, un cosmos liturgic, care 
celebrează continuu”, iar liturghia este însăși Biserica în actul ei de mulțumire 
comună, încât liturghia cosmică definește starea de slujire în care se află universul 
transfigurat și recapitulat de Hristos cel înviat 35. Astfel, „creștinul este preot al 
creației potrivit restaurării lui în Hristos. El respectă cosmosul din două motive: 
întâi că universul a devenit purtătorul unei prezențe divine, „sacralitatea euharis-
tică”, descoperindu-l drept un templu al Dumnezeului celui viu, dar și pentru că 
omul a ajuns să fie veriga de legătură între Dumnezeu și creație… Omul aduce 
ofrandă lui Dumnezeu darurile creației, recunoscând prin aceasta că făptura nu 
aparține omului, ci lui Dumnezeu, singurul stăpân absolut. Oferită lui Dumnezeu, 
creația se eliberează de limitele naturale… Tocmai pentru că le-am oferit, ele nu 
mai aparțin morții, ci vieții…” 36.

31  Ioannis Zizioulas, Creaţia ca euharistie, trad. Caliope Papacioc, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1999, p. 44.
32  Idem, p. 39-40.
33  Ibidem, p. 36.
34  Olivier Clément, Questions sur l’homme, Paris, 1972, pp. 159-163.
35  Conf. dr. Mihaela Palade, Podoaba exterioară a bisericilor ortodoxe, simbol al cosmosului 

restaurat, în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 424.
36  Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Dimensiunea euharistică a ecologiei formative…, în vol. Cosmosul, 

între frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 295.
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Lumea este transfigurată și devine sacrament în Sfânta Liturghie, care este 
în mod esențial celebrare comunitară. Sfântul Maxim Mărturisitorul înțelegea 
universul ca pe o vastă „liturghie cosmică” în care cerul și pământul se unesc 
în doxologie. Omul are misiunea de a fi microcosmos și mediator în această 
liturghie cosmică, adică de a fi preotul creației, ceea ce înseamnă că mântuirea 
omului nu poate fi separată de transfigurarea cosmosului, atât timp cât el este 
legat prin natura sa în mod indisolubil de lumea vizibilă 37.

Credincioșii oferă darurile creației (pâinea și vinul) lui Dumnezeu prin mâna 
preotului, săvârșindu-se, prin sfințirea lor în Sfânta Euharistie, sfințirea lumii. 
„Lumea care se revarsă în spațiul liturgic este lumea aceasta stricăcioasă, iar 
prin primirea ei înăuntrul Bisericii se săvârșește o afirmare a ei… Liturghia este 
«leacul nemuritor» tocmai pentru că, prin acceptarea și afirmarea lumii, refu-
zându-i stricăciunea, o sfințește și o oferă Creatorului drept creatură autentică: 
„Ale Tale dintru ale Tale, Ție îți aducem de toate și pentru toate” 38. Prin urmare, 
„prin actul euharistic omul percepe lumea ca dar al său adus lui Dumnezeu” 39.

Armonizând întreaga creație, Sfânta Liturghie este pregustarea „plinirii 
eshatologice din Împărăția lui Dumnezeu. În Sfânta Liturghie Mântuitorul 
Hristos trăiește anticipat cu Biserica Sa viața și lumina zilei a opta. La Liturghia 
Bisericii participă întregul cosmos, bucurându-se de înnoirea prin ea. Liturghia 
capătă dimensiuni universale, iar Biserica, prin Sfânta Liturghie, îmbrățișează 
cosmosul întreg și toată omenirea” 40.

S-a subliniat că „abordată euharistic, lumea este ceva ce a fost făcut să fie 
primit, dăruit și împărtășit. Prin om, lumea intră în circuitul euharistic: Dumnezeu, 
preotul, lumea (Mitropolit Kallistos Ware). Învățătura patristică și trăirea duhov-
nicească pun mereu în evidență faptul că natura nu este un obiect sau un lucru, 
ci este o ființă care cooperează cu altă natură, care este omul 41. Iar pentru a depăși 
criza ecologică, omul trebuie să devină o ființă liturgică. „Superioritatea omului 
în comparație cu restul creației nu rezidă în rațiunea pe care o posedă, ci în 
posibilitatea lui de a comunica, adică de a crea relații de așa natură încât fiecare 
ființă în parte să fie eliberată de egoismul și de limitele ei și să se raporteze la 
ceva dincolo de sinele propriu, la ceva de dincolo – la Dumnezeu” 42. Această 
oferire, prin comunicare cu Dumnezeu, cu semenii și cu întreaga creație se 
realizează desăvârșit în Sfânta Liturghie, ca și în celelalte slujbe ale Bisericii. 

37  Dr. Daniel Munteanu, Criterii dogmatice ale ecoteologiei ortodoxe, în vol. Cosmosul, între 
frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 517.

38 Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 15.
39  Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, O perspectivă filocalică asupra problemei ecologice, 

în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 168.
40  Ieromonah Mihail Stanciu, Sensul creaţiei, actualitatea cosmologiei Sfântului Maxim 

Mărturisitorul, Slobozia, 2000, p. 94.
41  Pr. lect. dr. Dan Sandu, Al Domnului este pământul şi plinirea lui, în vol. Cosmosul, între 

frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 593-595.
42  Ioannis Zizioulas, op. cit., p. 33.
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Prin Dumnezeiasca Euharistie în care este prezent Mântuitorul Hristos, Dumnezeu 
adevărat și om adevărat, se restabilește armonia firii umane și a cosmosului 
întreg. Euharistia este antidotul crizei ecologice, „este fărâma de drojdie care 
face să dospească mistic frământătura moartă a lumii… Ea transformă lumea în 
eveniment de comuniune divino-umană… Ea dă vieții și existenței rațiunea și 
sensul lor divin… Euharistia se prelungește dinamic în toată viața credincioșilor, 
în fiecare fază de folosire a lumii, ea o transformă pe aceasta într-un prezent 
continuu de comuniune și relație care salvează și revelează alteritatea și libertatea 
persoanei dincolo de spațiu-timp și de necesitate. Astfel, Euharistia definește o 
nouă morală umană. Efortul etic al credinciosului este prelungirea personală a 
Euharistiei în fiece fază a vieții. Meseria, economia, familia, arta, tehnica, poli-
tica, civilizația sunt situate în relația euharistică a omului cu Dumnezeu” 43. 
Concluzia practică ce se desprinde din dorința depășirii crizei ecologice privește 
viața omului care participă la Sfânta Liturghie, să devină ea însăși o Liturghie, 
adică o dăruire totală lui Hristos și a tuturor lucrurilor, lui Dumnezeu, pentru a 
le primi pe toate înapoi sfințite, îndumnezeite și pline de viață divină 44.

4.2. Împlinirea virtuții Euharistiei prin înfrățirea cu creația
Îndreptând atenția către Dumnezeu, omul se îndreaptă spre darul creației într-o 

formă euharistică prin înfrățirea cu ea, și nu prin dominarea ei despotică, abuzivă.
Faptul că la temelia comuniunii euharistice stă lucrarea harului divin, înfrățirea 

cu creația se constituie în aceeași lucrare. Prin har noi dobândim o inimă milos-
tivă, care se deschide cu iubire față de darul creației oferit nouă de Dumnezeu. 
„Și ce este inima milostivă?” se întreabă Sfântul Isaac Sirul. Este „o inimă care 
arde pentru întreaga zidire, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace și 
pentru orice făptură. Și când își aduce aminte de ele, sau când le vede, lacrimi 
izvorăsc din ochii (celui milostiv). Din mila cea multă și mare, care îi stăpânește 
inima, și din suferința cea multă, inima omului se mânie și nu poate răbda, sau 
auzi, sau vedea că vreo făptură este păgubită sau mâhnită. Și din pricina aceasta, 
se înalță rugăciune și lacrimi, și pentru dobitoace și pentru vrăjmașii adevărului, 
și pentru cei ce-l necăjesc în tot ceasul, asemenea și pentru făpturile cele târâtoare, 
se roagă el, din mare și nemăsurată milă, a lui, care curge din inima sa, după 
asemănarea lui Dumnezeu. El se roagă să fie păzită și iertată” 45.

Înfrățirea euharistică cu darul creației lui Dumnezeu sensibilizează inima omului 
și, printr-un elan de admirație, iubirea lui se dilată mereu spre a cuprinde întregul 
cosmos. Sunt convingătoare, în acest sens, cuvintele starețului Zosima din romanul 
Frații Karamazov de F.M. Dostoievski, când constată că „taina lui Dumnezeu este 
întreg universul… Toate mărturisesc despre taina lui Dumnezeu…” De aici 

43  Christos Yannaras, op. cit., p. 91-92.
44  Pr. lect. dr. Gheorghe Istodor, Criza ecologică, în vol. Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, 

Alba Iulia, 2007, p. 582-585.
45  Cuvinte despre nevoinţă, LXXXI, cit. pag. 343-344.
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îndemnul: „Iubește creatura lui Dumnezeu, iubește întreg universul, ca și fiecare 
firicel de nisip. Iubește orice frunză, orice rază a lui Dumnezeu. Iubește animalele, 
iubește plantele, iubește orice lucru… dacă vei iubi orice lucru, ți se va descoperi 
în fiecare taina lui Dumnezeu. Cerul e limpede, aerul curat. Ce gingașă e iarba! 
Ce frumoasă și curată este natura! Numai noi nu înțelegem că viața este un paradis. 
Dacă am vrea să înțelegem acest lucru, pământul în toată frumusețea lui ar deveni 
un paradis și ne-am îmbrățișa unul pe altul și am plânge de bucurie…”. Și, într-
adevăr, un om înduhovnicit, pătruns de harul rugăciunii lui Iisus, a simțit în prea-
plinul sufletului său această realitate, mărturisind-o cu multă admirație și adevărată 
evlavie față de creația lui Dumnezeu: „Și când mă rugam în reculegerea intimă a 
inimii mele, tot ceea ce mă înconjura îmi apăru fermecător și miraculos: arborii, 
iarba, păsările, pământul, aerul, lumina păreau că-mi spun că totul a fost creat 
pentru om, că totul dovedea dragostea lui Dumnezeu pentru om, că totul se ruga 
lui Dumnezeu și toate îi aduceau laude și adorare. Atunci pricepui eu semnificația 
cuvintelor din Filocalie: înțelegerea graiului tuturor făpturilor și văzui că de acum 
încolo pot să vorbesc cu toate și să mă fac înțeles de ele” 46. La temelia acestei 
realități stă faptul că natura ca și creație a lui Dumnezeu este pentru omul credincios 
o carte deschisă în care poate descifra tainele lui Dumnezeu. „Misterul divin e 
dezvăluit prin frumusețea și diversitatea naturii. Lumina soarelui strălucitor oferă 
experiența de neînlocuit prin care exprimăm metaforic iluminarea care vine din 
partea elementului divin. La fel, prospețimea aerului și a vântului reprezintă baza 
fizică a ideii noastre despre Duh. Efectul de curățare a apei curgătoare limpezi e 
un simbol al experienței profunde de reînnoire pe care o poate produce o întâlnire 
cu sacrul. Iar fertilitatea solului și a vieții, împreună cu înnoirea anotimpurilor, 
sunt indispensabile pentru speranța religioasă în înviere” 47.

Pe de altă parte, „natura înconjurătoare nu este o structură închisă în sine și 
izolată. Lumea vegetală, animală și cea umană sunt într-o strânsă legătură, ca o 
casă în care omul nu este stăpân, ci administrator, și un templu în care el este 
preotul care slujește Creatorului” 48. Această abordare a creației conduce la înfrățirea 
omului cu ea. Sfântul Francisc de Assisi face din această înfrățire un imn de slavă 
adus Creatorului cu recunoștință pentru creația Sa atât de folositoare omului: 
„Lăudat fii, Domnul meu, cu toate ale Tale făpturi, / Și mai presus de toate pentru 
fratele soare, Cel ce face ziua și ne luminează… / Lăudat fii, Domnul meu, pentru 
sora lună și pentru stele… / Lăudat fii, Domnul meu, pentru fratele vânt, pentru 
aer și nori, senin și orice vreme, prin care Tu porți de grijă făpturilor Tale. / Lăudat 
fii, Domnul meu, pentru sora apă, ce-i prea de trebuință și umilă… /  Lăudat fii, 
Domnul meu, pentru fratele foc… care-i frumos și voios și puternic și tare / Lăudat 

46  Nichifor Crainic, Sfinţenia – împlinirea umanului, Iaşi, 1993, p. 162.
47  John F. Haught, Ştiinţă şi religie de la conflict la dialog, Bucureşti, 2002, p. 268.
48  Pr. lect. dr. Gheorghe Istodor, op. cit., p. 582.
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fii, Domnul meu, pentru sora noastră țărână mamă, care ne hrănește și ne poartă 
de grijă / și ne dă tot felul de roade și flori colorate și iarba…” 49.

Raportarea euharistică la darurile creației lui Dumnezeu se evidențiază sub 
forma reciprocității dintre binefacere și recunoștință, mai ales în relațiile omului 
cu animalele și cu păsările. Prima formă se referă la domesticirea lor, creându-se, 
prin oblăduirea necuvântătoarelor de către om, o adevărată prietenie cu acestea. 
A doua formă este recunoștința animalelor față de binefacerea ce le-a fost acordată 
de către om. Din multitudinea unor asemenea cazuri relatate în Viețile Sfinților, 
ne vom referi la unul mai cunoscut, devenit de referință în acest sens. Se spune că 
un leu a fost vindecat de o rană ce o avea la picior de către Sfântul Gherasim, 
trăitor în secolul V, ca anahoret într-o peșteră întemeiată de el pe malul Iordanului. 
De atunci, leul i-a rămas recunoscător, slujind cu fidelitate sfântului, care îl hrănea. 
După moartea bătrânului anahoret, leul a rămas neclintit la mormântul acestuia, 
mugind și izbindu-și capul de pământ, până a murit și el 50. Reflectând asupra 
acestui caz, se apreciază că „aceasta s-a întâmplat nu pentru că leul avea suflet 
cugetător, ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate pe cei care îl slăvesc pe El, nu 
numai în timpul vieții lor, ci și după moarte, și să arate cât de supuse erau lui Adam 
animalele înainte de călcarea poruncii și alungarea din desfătarea raiului” 51. 

Nimic mai potrivit în acest sens decât constatarea Sfântului Maxim 
Mărturisitorul că omul poate transforma pământul în paradis, dacă are raiul 
în sufletul său. În lumina acestei idei, comentariul lui Nichifor Crainic este 
edificator: „După dispoziția lăuntrică a sufletului omenesc se modifică natura 
lucrurilor. Și dacă, în stare de păcat, omul vede toate lucrurile din jurul lui 
otrăvite de suferință, suspinând după mântuire – din pricina sfărâmării acor-
dului dintre el și ele – omul, ridicat din nou la starea desăvârșirii, va avea cu 
totul altă perspectivă asupra lumii; perspectiva acordului restabilit între el și 
ea… Lui Adam lucrurile i se supuneau fiindcă el însuși era subordonat legii 
dumnezeiești a universalei armonii. Un om ridicat din nou la desăvârșire 
retrăiește față de lume sentimentul de înfrățire paradisiacă a lui Adam. Ochiul 
lui vede acum lucrurile din perspectivă divină…” 52.

La sfârșitul acestei expuneri, se cuvine să formulăm o concluzie practică. Și 
anume, vom spune că criza ecologică și economică, pe care cu greu o străbatem, 
este determinată de criza morală și spirituală în care ne adâncim tot mai mult… 
Aceasta rezidă în antropocentrismul secularizat al lumii moderne și postmoderne, 
care dizolvă triada euharistică: Dumnezeu – om – creație, prin excluderea fac-
torului primordial determinant și decisiv, adică pe Dumnezeu, rămânând domi-
nant omul care se raportează arbitrar la creație. Iar această criză pornește din 

49  Trad. Alexandrina Mititelu, în rev. „Floarea Darurilor”, nr. 6 / 1934, p. 156-157.
50  Ioan Moshu, Limonariu sau livada duhovnicească, trad., note şi comentarii de Pr. T. Bodogae 

şi Pr. D. Fecioru, Alba Iulia, 1991, p. 109.
51  Idem, p. 30.
52  Op. cit., p. 164-165.
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interiorul sufletului omenesc dominat de egoism. Mântuitorul ne învață că în 
inima omului se zămislește virtutea și păcatul, afirmarea și desăvârșirea vieții, 
sau prăbușirea ei (Marcu 7, 18-23)… În fond, criza ecologică și cea economică 
au la bază nesăbuita și insațiabila dorință de dominație a omului asupra creației, 
în scopul acumulării nelimitate a bunurilor materiale, spre satisfacerea bunăstării 
și confortului, ca bază a declanșării nelimitate a plăcerii sub multiplele ei forme. 
Din nefericire însă, tocmai de aici rezultă tragicul existențial al vieții omului și 
al creației, fiindcă „cel ce vrea să-și câștige viața o va pierde…” (Matei 16, 25). 
Această realitate dovedește că vitalismul hedonist, antrenând tot mai mult instinc-
tul de proprietate, duce la dereglarea lui, iar această dereglare generează patima 
înrobitoare, fiindcă patima, după ingenioasa definiție a lui Nicolae Paulescu, nu 
este altceva decât dereglarea instinctelor omenești determinate de plăcere, care 
din mijloc devine scop în sine… 53 În cazul de față, patima care-l înrobește pe 
om în detrimentul creației, pe măsură să răstoarne tabla de valori, rezidă în 
distonia dintre „a fi” și „a avea”, adică dintre existență și posesie…

În cadrul acestui vitalism neopăgân, vocația euharistică a omului se dizolvă, 
transformându-se în idolatrie „care schimbă adevărul lui Dumnezeu în min-
ciună și cinstește făptura și îi slujește ei în locul Creatorului, care este bine-
cuvântat în veci” (Romani 1, 25). Această idolatrie stă sub imperiul iraționalității 
exacerbate a instinctelor și afectelor, desfășurându-se pe fondul libertății auto-
permisive, lipsită de responsabilitate…

După cum s-a arătat la cea de a șaptea Adunare Generală a CEB de la Canberra 
(1991), „faptul de a înțelege că întreg universul este creația lui Dumnezeu trebuie 
să transforme comportamentul nostru față de ea. Noi nu o contemplăm din 
exterior, ci căutăm noi forme de relație cu ea, într-o atitudine de respect plină 
de atenție. Noțiunea ortodoxă de „theosis” – modul trăirii în Hristos cel înviat 
care are ca scop transfigurarea umanității și a creației – vestește înnoirea vieții 
umane și a creației. Spiritualitatea noastră trebuie trăită în serviciul scopului 
răscumpărător și transformator al lui Dumnezeu care îmbrățișează întreaga 
creație” (Rapport du Secretaire general, p. 3.). Scriptura ne reamintește că opera 
de răscumpărare înfăptuită de Domnul Iisus Hristos a reînnoit nu numai viața 
umană, ci întregul cosmos” (Rapport Section, I, p. 3).

5. Virtutea Euharistiei și păcatul ingratitudinii în viața comunitară
În comunitatea eclesială, pe lângă cei care au cultivat euharistia caritativă prin 

hărnicie și dărnicie, înscriind cea mai înălțătoare pagină de generozitate din istoria 
omenirii, s-a ivit, din nefericire, și ingratitudinea celor care nu s-au apropiat „cu 
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste” de Darul vieții celei adevărate, de 
Hristos cel mort și înviat pentru mântuirea noastră… S-au ivit profitorii necinstiți, 
care în nesăbuita lor ingratitudine, ca pierdere a simțului moral, și-au propus să 

53  Instincte, patimi şi conflicte, Editura Anastasia, 1995, p. 100.



46 Altarul Banatului

ducă o viață parazitară, beneficiind abuziv de iubirea frățească plină de ospitalitate 
ce se cultiva în comunitatea creștină. Își dovedesc astfel împlinirea cuvintele 
Scripturii că „prietenii celui bogat sunt fără număr” (Pilde 14, 20); sau că „mulți 
sunt cei care lingușesc pe un om darnic și toți sunt prieteni ai celui ce dă daruri” 
(Pilde 19, 6). Pe unii ca aceștia, Apostolul neamurilor îi include în categoria celor 
care au făcut din „evlavie un mijloc de câștig”, stigmatizându-i ca fiind „stricați 
la minte și lipsiți de adevăr” (I Timotei 6,5), iar Biserica, luând pe mai departe 
atitudine fermă față de ingratitudinea profitorilor parazitari, a stabilit discernămân-
tul, ca judecată de valoare, în cultivarea euharistică a carității și ospitalității creștine. 
Cartea numită Didahia sau Învățătura celor 12 Apostoli 54 indică precis și concert 
atitudinea ce trebuie adoptată față de comportamentul abuziv și ingrat al celor pe 
care îi numește: „traficanți de Hristos”: „… Dacă cel ce vine la voi este un drumeț, 
ajutați-l cât puteți; dar să nu rămână la voi decât două sau trei zile, dacă e nevoie. 
Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și să mănânce; dar dacă 
nu are vreo meserie, socotiți-vă după priceperea voastră, ca să nu trăiască împreună 
cu voi un creștin trândav. Iar dacă nu vrea să facă așa, atunci face neguțătorie cu 
Hristos. Fiți cu luare aminte cu unii ca aceștia (cap. XII, 2-4); „Orice apostol, care 
vine la voi, să fie primit ca Domnul; dar să nu rămână decât o zi; iar dacă e nevoie 
și a doua zi; dar dacă rămâne trei zile, este profet fals. Apostolul, când pleacă, să 
nu ia nimic decât pâine, până ce găsește alt sălaș; dar dacă cere bani, este profet 
fals” (cap. XI, 4-7); Discernământul în săvârșirea faptei de binefacere impune 
totdeauna prudența, ca „mamă a înțelepciunii”, de unde rezultă îndemnul: „Să 
asude milostenia ta în mâinile tale, până cunoști cui o dai” (cap. I, 5). Punând 
stavilă abuzurilor, nu oprim la nici un caz opera caritativă, ci punem rânduială în 
relațiile noastre, nelăsând ca generozitatea să devină dezordonată. Bunăoară, deși 
Sfântul Ioan Gură de Aur consideră milostenia ca fiind βασιλίδα τῶν ἀρετῶν 
(regina virtuților) 55, nu ezită să combată pe διασκορπίζειν (a risipi miluind fără 
discernământ) – identificat la Olimpiada. Acesta face ca iubirea sau generozitatea, 
devenind slăbiciune, să întrețină trândăvia, parazitismul și abuzurile de tot felul, 
știut fiind că deviza apostolică este ca „cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce” 
(II Tesaloniceni 3, 10).

Pentru a înlătura neajunsurile abuzive și ingrate, începând cu secolul al 
IV-lea, după încetarea persecuțiilor, opera caritativă a Bisericii a fost organizată 
instituțional, și dezvoltată în această formă de-a lungul vremii.

În altă ordine de idei, considerăm potrivit să prezentăm și alte aspecte ale 
ingratitudinii întâlnite în relațiile interpersonale. Înainte însă vom preciza că 
situațiile de ingratitudine reprezintă o încălcare a normalității relației de recipro-
citate dintre dăruitor și beneficiar, precum și o disociere a dăruitorului de darul 

54  PSB 1, trad. Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1979.
55  Omilia III, 1, „Despre penitență”, PG 49, 293.
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său, înfrângând regula că dăruitorul se află totdeauna în darul său, încât atitudinea 
față de darul primit se răsfrânge negativ asupra persoanei dăruitorului.

Situațiile de ingratitudine au o gamă foarte largă, variată și contradictorie 
de manifestare în relațiile interpersonale, în funcție de conștiința, credința, 
caracterul, și mai ales de interesele fiecăruia.

Concret vorbind, sunt, de pildă, situații când dăruitorul nu poate continua sau 
repeta binefacerea așteptată. Pentru unii recunoștința se menține ca memorie 
activă… Pentru alții recunoștința se stinge, transformând entuziasmul de altă 
dată în uitare… Pentru alții, însă, locul recunoștinței îl ia revolta nesăbuită… În 
fond, această ultimă atitudine nu este altceva decât autodemascarea interesului 
egoist și camuflat de ipocrizia și lașitatea ce poartă stigmatul ingratitudinii.

Ne putem referi tot la falsificarea virtuții euharistiei și atunci când hipocrizia, 
sub masca mulțumirii plină de gratitudine, ascunde dorința de a obține binefaceri 
și mai mari… Dăruitorul va realiza înșelarea atunci când, aflându-se în situații 
dificile, beneficiarul lingușitor și ingrat îl părăsește, deși l-ar putea ajuta… Dar 
ingratitudinea poate deveni de-a dreptul violentă atunci când binefacerile mult 
râvnite sunt „recompensate” cu invidie, ură, clevetire, defăimare, sau chiar cu 
acțiuni potrivnice și dușmănoase. La astfel de situații, reacțiile sunt variate. Unii 
pot depăși situația afectivă și trec mai ușor, chiar cu indiferență, peste nedreptățile 
ce se abat asupra lor… Alții însă se simt profund lezați de nedreptatea ingrati-
tudinii, care, devenind obsesie, îi angajează în acțiune adversativă… Și când nu 
poate fi depășită «legea talionului» ca lege a dreptății intransigente, atunci amorul 
propriu frustrat vine prin instinctul său de compensare cu replica răzbunării, 
generatoare a tot felul de animozități personale și conflicte sociale…

În abordarea aceluiași raport dintre binefacere și recunoștință ne putem 
referi și la aspectul în care accentul cade pe refuzul darului oferit cu afecțiune, 
bunăvoință și generozitate. Dacă Apostolul ne îndeamnă să ne „bucurăm cu 
cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng” (Romani 12, 15), înseamnă că 
se cuvine să participăm și la bucuriile vieții semenului, întrucât nu numai 
dificultățile vieții, ci și bucuriile se doresc a fi comunicate cu același elan al 
iubirii. Refuzul darului pe care semenul ni-l oferă din afecțiune produce tot-
deauna mâhnire, fiindcă iubirea neîmpărtășită este dureroasă și lasă un gol în 
suflet prin decompensarea ei. Dar bucuria darului primit este deplină atunci 
când generozitatea oferită ca dar primește răspuns printr-un dar restituit bene-
ficiarului cu aceiași afecțiune sinceră. În acest caz, primitorul devine la rândul 
său dăruitor sau binefăcător, și astfel bucuria comuniunii se amplifică, primind 
aureola de lumină a iubirii dezinteresate care a generat-o.

Privind mulțumirea reciprocă dintre dăruitor și beneficiar, vom remarca 
faptul că este un drept natural, firesc, ca dăruitorul să se bucure în urma darului 
oferit, primind cel puțin și numai răspunsul de mulțumire din partea primito-
rului. Dar bucuria dăruitorului este deplină numai dacă vede rodirea darului 
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său. De aici rezultă responsabilitatea celui ce primește darul de a-l înmulți, 
precum este evidențiat acest lucru în cunoscuta pildă a talanților, în care vedem 
că Dăruitorul Dumnezeu cere socoteală și pedepsește pe cei leneși care nu au 
fructificat darurile Sale…

În relațiile interumane, acest aspect îl întâlnim în situațiile în care dăruitorul, 
nerealizând scopul binefacerii sale, trăiește apăsătoarea dezamăgire a eșecului, 
mai ales atunci când darul oferit a fost obținut prin trudă… E cazul părinților 
care investind capital și nădejdi entuziaste în viitorul fiilor lor, nu realizează 
obiectivul și scopul acțiunii întreprinse… Cu voie sau fără voie, acest eșec 
poartă în sine gustul amar al neîmplinirii, și pe undeva al nerecunoștinței…

În replică la aceste atitudini de ingratitudine, recunoștința își poate arăta fața 
luminoasă a iubirii dezinteresate, chiar în lipsa binefacerii. Un caz poate fi acela 
al fiilor generoși, care pot fi recunoscători față de părinții lor aflați în nevoi și 
în dificultăți, fără a-i judeca dacă aceștia i-au neglijat, sau chiar i-au părăsit în 
viață. Aici e vorba de recunoștința impulsionată de puterea iubirii care depășește 
și uită nedreptatea, spre a rămâne, în final, biruitoare. Acest aspect moral poate 
fi întâlnit însă și invers, când părinții oferă darurile lor copiilor care, prin atitu-
dinile și comportamentul lor, dovedesc că nu-l merită. E ceva asemănător cu 
tatăl fiului risipitor din Evanghelie, care primește în brațele iubirii iertătoare și 
se bucură de venirea fiului care i-a cheltuit averea… Faptul că tatăl își recunoaște 
cu maximă afecțiune fiul care de-a dreptul l-a sfidat prin faptele sale, apropie 
această iubire de iubirea față de vrăjmași. E „iubirea crucificată”, ce poartă în 
sine suspinul sfânt al răbdării, revărsând binefacerile sale fără a primi nimic în 
schimb… Și într-un caz și în altul e vorba de generozitatea sufletelor mari, ce 
pot depăși ingratitudinea pornită din egoismul iresponsabil al nepăsării… E ceva 
ce parcă depășește firescul uman, de aceea spunem că este lucrarea harului lui 
Dumnezeu, pe măsură să le anime în suflet credința ce rodește totdeauna pacea 
și bucuria, spre a prisosi nădejdea (Romani 15, 13), care niciodată nu moare, ci 
mereu încurajează binefacerea… Unii ca aceștia primesc aureola binecuvântării 
lui Dumnezeu, dovedind prin lumina faptei lor a fi „fiii Celui Preaînalt, care este 
bun cu cei nemulțumitori (ἀχαρίστοι – ingrati) și răi (Luca 6, 35) 56.

6. Cultivarea virtuții Euharistiei în viața creștină
Pe baza reciprocității dintre dăruitor și beneficiar, se cuvine să precizăm 

că numai binefacerea dezinteresată poate pretinde ca și recunoștința să fie la 
fel: sinceră și dezinteresată. În acest caz, binefacerea trebuie făcută „din suflet, 
ca pentru Domnul (ἐκ ψυχῆς, ὡς τῷ κυρίω), nu ca pentru oameni… știind că 

56  Aprofundând acest aspect, vom spune că în acest caz e vorba de μακροθυμία (îndelunga 
răbdare), ca rod al Duhului (Galateni 5, 22), care împărtăşeşte iubirea lui Dumnezeu (I Corinteni 
13, 4). Ea nu poate fi însă înţeleasă decât printr-o „judecată duhovnicească” (πνευματικῶς ἀνακρίνεται 
– spiritualiter examinatur – I Corinteni 2, 14), care în fond şi în fapt reprezintă „gândul lui Hristos” 
(νοῦς Χριστοῦ – I Corinteni 2, 15). Altfel spus, cel ce are gândul lui Hristos, este cel care, orice 
lucrare ar face, o săvârşeşte „în numele Domnului Iisus, mulţumind (εὐχαριστοῦντες – gratias 
agentes) prin El lui Dumnezeu şi Tatălui” (Coloseni 3, 17).
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de la Domnul veți lua răsplata… iar cel ce face nedreptate va lua nedreptatea 
ce a făcut” (Coloseni 3, 23-25).

Adesea pot fi auziți mulți oameni exprimând doleanța față de ingratitudinea 
celor din jur, fără însă a-și analiza propriile fapte… Mântuitorul ne-a învățat ca 
totdeauna judecata să o începem cu noi înșine, adică cu judecata faptelor proprii: 
„Nu judecați ca să nu fiți judecați…” (Matei 7, 1). Pentru acest motiv, se cuvine 
să premergem cu exemplul faptei noastre de binefacere și de recunoștință. Ca 
oricare altă faptă morală chemată să îndeplinească un rol bine determinat în edu-
carea caracterului, tot astfel și virtutea euharistiei (recunoștinței) se cuvine a fi 
predicată altora prin exemplul personal. „Exempla trahunt” este deviza care atrage 
și convinge să urmezi îndemnul ce ți se adresează, fiindcă numai învățătura trăită 
se oferă model de încredere și de imitație. Adevărul care convinge este în primul 
rând verificat prin trăirea lui efectivă, deoarece felul transpunerii lui în viață oferă 
modelul concret de acțiune. Evanghelia lui Hristos a convins și a schimbat chipul 
lumii, fiindcă cei care încă de la început au propovăduit-o, au confirmat, prin trăirea 
lor, viabilitatea învățăturii transmise. Sfântul Apostol Pavel, bunăoară, poate cere 
credincioșilor să-i „fie următori” (I Corinteni 4, 16), deoarece și el este „următorul 
lui Hristos” (I Corinteni 11, 1). Același îndemn îl poate da Apostolul Pavel și lui 
Timotei, fiindcă acesta „știe de la cine a învățat” (II Timotei 3, 14); și prin el, nouă 
tuturor (II Timotei 2, 2): „fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu 
dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția” (I Timotei 5, 12). Și am putea continua 
„și cu recunoștința”, deoarece și ea se regăsește și se împlinește în această multi-
tudine de daruri ca unic „rod al Duhului” (Galateni 5, 22).

În relațiile interpersonale virtutea recunoștinței a fost și poate fi cultivată 
în ambianța ospitalității. Iubirea de străini sau ospitalitatea (I Timotei 3, 2; Tit 
1, 8) devenise o regulă de comportament creștin încă din perioada apostolică, 
ca o concretizare a iubirii frățești. Bucuria comuniunii frățești cuprindea pe 
toți cei ce mărturiseau aceiași credință și se împărtășeau din roadele aceluiași 
har dumnezeiesc, fie de aproape, fie de departe, după cum mărturisește un 
document al primelor veacuri creștine: „… Se iubesc unii pe alții… Cel ce are 
dă fără invidie celui care n-are. Dacă văd un străin, îl duc sub acoperișul lor 
și se bucură de el ca de un frate adevărat, că ei nu se numesc frați după trup, 
ci în duh și în Dumnezeu” 57. Această bucurie ospitalieră se actualizează și se 
concretizează mereu prin darul oaspetelui, precum și printr-un dar-răspuns din 
partea celui care îl primise, încât reciprocitatea darului oferit și primit păstrează 
vie amintirea comuniunii euharistice frățești. Și astfel „dar din dar se face har”, 
ceea ce înseamnă că harul creează bucuria comuniunii, iar darul amplifică 
lucrarea harului spre bucuria vieții duhovnicești a fiecăruia. 

Pentru a deveni deprindere și trăsătură de caracter, virtutea recunoștinței se 
cuvine a fi cultivată mai întâi în familie, de la vârsta cea mai fragedă a copilăriei, 
prin dezvoltarea simțului de reciprocitate dintre dăruitor și beneficiar, menit să 
anime generozitatea sufletească. Întrucât copiii sunt „ochii părinților”, un rol de 
prim ordin în educația săvârșită în cadrul familiei o au părinții, atât prin îndem-
nurile date, cât mai ales prin exemplul comportamentului lor. Este locul să 

57  Apologia lui Aristide, XV, 7, trad. Pr. D. Fecioru, rev. Mitropolia Banatului, 7-8/1983, p. 432.
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semnalăm că greșesc acei părinți care din prea multă iubire față de odraslele lor 
le satisfac acestora toate dorințele, cele mai multe lipsite de motivații obiective, 
fără a-și da seama că prin lipsa de discernământ capriciile închid viața sufletească 
a copilului, dezvoltând egoismul. De aceea, părinții care nu cultivă spiritul de 
generozitate, prin crearea la copiii lor a deprinderii, nu numai de a primi, ci și 
de a oferi chiar din puținul lor, sau din darul primit, vor deveni victimele ego-
ismului propriilor copii lipsiți de gratitudine, pe care îl vor constata poate la 
bătrânețe, când va fi prea târziu…

Pe lângă familie, alți factori ai educației sunt Școala și Biserica. Școala cultivă 
virtutea recunoștinței atât prin ora de religie și programul aferent de educație religi-
oasă, cât și prin orele de educație civică și literară, iar Biserica cultivă virtutea euha-
ristiei mai ales prin comuniunea liturgică, după cum îndeamnă Sfântul Ignatie 
Teoforul: „Sârguiți-vă să vă adunați cât mai des pentru a aduce lui Dumnezeu 
mulțumire (euharistie – recunoștință) spre slava Lui. Când vă adunați des, sunt 
nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței noastre se pregătește prăpădul lui” 58.

S-a remarcat în acest sens că „participarea comună la Liturghie presupune 
o educație a participanților în sens spiritual, moral și ecologic cu privire la 
natură, ca materie oferită spre sfințire și dăruire omului… Omul pătrunde 
sensul duhovnicesc al creației și este conștient de obligația de a respecta viața 
sub toate aspectele ei ca dar al lui Dumnezeu, și caută să ajungă la comuniunea 
cu Dumnezeu, cu sine și cu semenii. În Liturghie, întâlnirea cu alți oameni, 
închinarea, ascultarea cuvântului evanghelic creează un sens al sacralității 
materiei. Educația pentru Euharistie poate fi alternativa viabilă față de tentațiile 
lumii moderne marcată de violență, indiferență comunitară și hedonism” 59.

Pentru ca virtutea euharistiei să fie mereu vie în sufletul credincioșilor, ca 
realitate activă și constantă a recunoștinței noastre față de binefacerile de care 
ne-am bucurat din partea semenilor noștri, Biserica a rânduit o rugăciune 
specială în acest sens, spre a ne ajuta și îndruma cum să cerem lui Dumnezeu 
ca mulțumirea noastră față de semeni să fie desăvârșită prin harul și binecu-
vântarea Sa: „Dumnezeule al dragostei, Ție își sunt dator a-ți mulțumi pentru 
dulcele simțământ al dragostei și ocrotirii, de care mă bucur. O, Cela ce ești 
izvorul tuturor bunătăților revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale peste 
robul Tău (numele). Apără-l de toate primejdiile ce înconjoară viața muritorilor 
de pe pământ. Fă să răsară asupra lui totdeauna un soare strălucitor, ca să 
risipească norii grijilor și suferințelor. Umple inima lui de bucuria mântuirii 
Tale… nu-l lăsa ca apăsătoarele suferințe să-i înnoureze fruntea și să-i amărască 
inima… Fă ca fiecare din zilele lui să se asemene unui râu limpede și lin, ce 
curge prin grădini înverzite și printre flori… Ori în ce parte va merge și se va 
afla, umbrește-l cu bunătatea Ta… Îngerul Tău cel bun să-l însoțească și să-l 
păzească în toată viața lui; iar după o viață lungă, plină de bine faceri și fapte 
bune, să se învrednicească a dobândi bunătățile Tale cele fără de sfârșit, gătite 
pentru toți cei ce lucrează virtutea”.

58  Epistola către Efeseni 13, 1-2, PSB 1, p. 161.
59  Pr. lect. dr. Dan Sandu, „Al Domnului este pământul şi plinirea lui” – Psalmul 23, 1, în vol. 

Cosmosul, între frumos şi apocaliptic, Alba Iulia, 2007, p. 597.


