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Introducere 

  

 Prezentarea epicentrului vieţii duhovnicești a tuturor 

veacurilor în perioada atât de încărcată din punct de vedere liturgic 

prin care trecem, respectiv a Euharistiei și implicit, a ritalului 

sacramental pe care-l circumscrie, are, pe lângă statutul de 

incursiune în istoriografia și liturgica paleocreștină, o multiplă 

valenţă. Pe de-o parte, dat fiind faptul că ne aflăm în Postul Mare, 

ea reprezintă un îndemn la cunoașterea credinţei și la primenirea 

duhovnicească, iar pe de altă parte, este un mijloc de a face 

cunoscută publicului larg istoria Liturghiei, demers ce va avea, 

sperăm un impact mobilizator, atât în cunoașterea, cât și în 

practicarea Tainelor credinţei în viaţa de zi cu zi.  

 N-am dorit ca prezentarea noastră să se constituie într-o 

cercetare aridă, al cărei scop este prezentarea comparativă a mai 

multor versiuni ale anaforalei din perioada început a creștinismului 

în vederea observării felului cum s-a produs evoluţia din punct de 

vedere filologic sau din perspectiva conţinutului. N-am dorit nici o 

analiză în care să prezentăm părţile care au supravieţuit până astăzi 

în cele trei ritualuri de acest fel, consacrate în Biserica Răsăritului, 

aparţinând Sfinţilor Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, sau Grigore 
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Dialogul. De altfel, cititorul interesat va putea observa și singur 

aceste elemente, în urma unei cercetări atente.  

 Ne-am dorit însă ca cercetarea noastră să ofere cititorului o 

viziune asupra felului în care se desfășura ritualul liturgic în Biserica 

primară și asupra rugăciunilor care-l compuneau (care, lecturate cu 

atenţie, sunt adevărate monumente ale teologiei răsăritene, atât 

din perspectiva conţinutului, cât și din pesrpectiva elementelor de 

teologie pe care le cuprind). În vederea atingerii acestui ţel, am pus 

la dispoziţia lui un mic comentariu liturgic, în cadrul căruia am 

utilizat textele mai-sus pomenite, așa cum le-am găsit traduse în 

cadrul colecţiei Părinţi și Scriitori Bisericești, dar și diferite opinii 

avizate privitoare la conţinutul, structura și semnificaţia lor, 

aparţinând unor  teologi români avizaţi, precum regretatul părinte 

liturgist Petre Vintilescu, sau părintelui profesor Ioan Ică jr.  

 Nădăjduim ca această modestă prezentare să deschidă 

cititorilor apetitul înspre cunoașterea istoriei teologiei și asupra  

cercetării operelor patristice, care sunt, alături de Sfânta Scriptură, 

izvoarele Ortodoxiei. Totodată, sperăm că ea va contribui la zidirea 

lor în credinţă și că va fi un stimulent în trăirea cu maximă 

responsabilitate și fervoare a adevărurilor de credinţă.  
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 De asemenea, sperăm că acest studiu va constitui începutul 

unei serii în care vom aduce în faţa cititorilor cele mai importante 

pasaje patristice cu rol liturgic, și vom prezenta o scurtă istorie a 

cultului și a evoluţiei lui de-a lungul timpului. 

Autorul 
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Anaforaua euharistică în epoca apostolică și post-

apostolică 

 

 Încă de la întemeierea Bisericii, în centrul cultului s-a aflat 

Euharistia și deci, slujba în cadrul căreia ea avea loc, Liturghia. După 

cum știm, ea a fost instituită de către Mântuitorul Hristos la cina cea 

de Taină, când ela a frânt pâinea și a dat-o apostolilor, apoi le-a dat 

paharul cu vin, spunând celebrele cuvinte:  

 Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul 

Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea 

păcatelor... Beţi dintru acesta toţi, acesta 

este sângele Meu, care pentru voi și pentru 

mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. Apoi 

le-a spus, faceţi aceasta întru pomenirea 

Mea (Lc. 22, 19). 

 Frângerea pâinii a devenit apoi centrul cultului creștin, 

creștinii primelor veacuri adunându-se, iniţial în case particulare și 

mai târziu în Biserici, spre a împlini porunca pe care Mântuitorul al 

dat-o la cina cea de Taină.  
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 Euharistia a fost așadar, pentru Biserica primară, centrul 

cultului. Cum arăta ea și care au fost elementele care o constituiau 

și care compuneau ritualul în care ea a vea loc, care erau elementele 

cele mai importante din punct de vedere textual și gestual nu știm 

întru totul. În mod cert, la început, a avut o structură cu mult mai 

simplificată decât cea de astăzi, fiind formată dintr-o serie de 

rugăciuni scurte și împărtășanie. Cultul iudaic a constituit apodictic 

o un element care a influenţat structura Liturghiei primelor veacuri1, 

și pe cel viitor, dacă ne raportăm la faptul că lecturile din psalmi și 

din alte texte vetero-testamentare precum proorociile sau cărţile 

istorice erau și sunt prezente în structura cultului creștin din 

abundenţă.  

 Una dintre cele mai vechi și mai importante lucrări 

aparţinând perioadei post-apostolice este dea intitulată Didahia 

celor doisprezece apostoli, care are în compoziţia ei o cateheză 

liturgică2 cuprinde și câteva elemente legate de cultul euharistic din 

                                                             

1 Diac. Ioan Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului – 
integrala comentariilor liturgice bizantine – studii și texte,  Editura Deisis, 
Sibiu, 2011,  p. 11. 

2 Pr. prof. Ioan G. Coman, Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent, Dervent, 
1999, p. 12. 
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vremea în care a fost scrisă. Este vorba despre descrierea unei 

Liturghii în formă primară, constând din câteva rugăciuni și 

împărtășania propriu-zisă, precum și de câteva indicaţii tipiconale 

privitoare la acest subiect. Textul ei este deosebit de interesant atât 

ca vestigiu liturgic, cât și din punct de vedere al conţinutului și al 

profunzimii semnificaţiilor. Rezumăm în rândurile următoare partea 

cea mai importantă a conţinutului său:  

După ce v-aţi împă împărtășit, 

mulţumiţi așa:  

Îţi mulţumim Ţie, Părinte Sfinte, 

pentru sfânt numele Tău, pe care l-ai 

sălășluit în inimile noastre și pentru 

cunoștinţa, credinţa și nemurirea, pe care 

ne-ai făcut-o cunoscută prin Iisus Hristos, 

Fiul Tău. Ţie slava în veci. Tu, Stăpâne 

atotputernice, ai zidit toate pentru numele 

Tău. Mâncare și băutură ai dat oamenilor 

spre desfătare, ca să-Ţi mulţumească Ţie, 

iar nouă ne-ai dăruit, prin Fiul Tău, mâncare 

și băutură duhovnicească și viaţă veșnică. 

Înainte de toate, Îţi mulţumim, că ești 
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puternic. Ţie slava în veci. Adu-ţi aminte, 

Doamne de Biserica Ta, ca s-o izbăvești de 

tot răul și s-o desăvârșești în dragostea Ta și 

,adună din cele patru vânturi această 

biserică sfinţită întru împărăţia Ta, pe care 

ai pregătit-o. Că Ţie este puterea și slava în 

veci. Să vină harul și să treacă lumea 

aceasta! Osana Dumnezeului lui David! 

Dacă este cineva sfânt, să vină! Dacă nu 

este, să se pocăiască! Maran atha! Amin. 

profeţilor îngădui-ţi-le să mulţumească cât 

vor3.  

 Observăm atât bogăţia conţinutului, cât și abundenţa 

textelor biblice, cu precădere a celor doxologice. Mai observăm din 

analiza acestei descrieri, sau, mai precis a rugăciunii din cadrul ei, 

iminenţa eshatologiei. Altfel spus, creștinii așteptau a doua venire a 

Domnului și considerau că sosirea ei este un lucru foarte apropiat, îl 

                                                             

3 ***, ,,Învăţătură a celor doisprezece apostoli”, traducere pr. prof. 
Dumitru Fecioru,  în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, colecţia ,,Părinţi și 
Scriitori Bisericești”, vol. 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune, 
București, 1979, pp. 29-30. 
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așteptau ca pe un deznodământ iminent. Mai observăm de 

asemenea, prezenţa ierarhiei bisericești și prezenţa unei clase 

militante ce nu ţinea în mod absolut de preoţie, aceea a laicatului. 

 Analizând Liturghia din primele veacuri și oprinddu-se 

asupra felului în care se reflectă ea în rugăciunile din lucrarea la care 

ne referim, părintele profesor Petre Vintilescu, un mare teolog 

român al secolului trecut spunea:  

Alegeţi-vă episcopi și diaconi 

vrednici de Domnul, bărbaţi blânzi și 

neiubitori de argina, adevăraţi și încercaţi, 

căci ei vă îndeplinesc serviciul profeţilor și al 

învăţătorilor. Nu-i dispreţuiţi, căci ei trebuie 

cinstiţi de voi deopotrivă cu profeţii și 

învăţătorii”4. 

Precum se vede, persoanele din 

ierarhia bisericească prin hirotonie par a se 

deosebi de preoţi și de învăţători, dar toţi 

laolaltă au o atribuţie comună, și anume: 

                                                             

4 Ibidem,  p. 26. 
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oficierea liturghiei. Cine erau acești profeţi 

și învăţători și ce loc ocupau ei între 

persoanele de conducere? E greu de spus. 

Sfântul Apostol Pavel îi așează imediat după 

apostoli în următoarea enumerare:  

,,Pe unii i-a pus Dumnezeu în 

biserică întâi apostoli, al doilea prooroci, al 

treilea învăţători, apoi pe cei cu darul 

puterilor minunate, apoi pe cei cu darul 

tămăduirilor, milosteniilor, cârmuirii, 

felurimii limbilor (1 Cor. 12, 28)”. 

Între slujitorii bisericești se vorbește 

deci, de apostoli, de profeţi și învăţători, 

care, în ordinea autorităţii și consideraţiei în 

comunitatea creștină primitivă, trebuiau să 

conteze înaintea celorlalţi slujitori, care 

îndeplineau unele servicii interioare. 

Învăţătura celor doisprezece Apostoli, ca de 

altfel ca și epistolele pastorale ale Sfântului 

Apostol Pavel – un exclude totuși existenţa 

ierarhiei simultan cu funcţionarea acelor 
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slujitori enumeraţi mai-înainte. Știindu-se 

însă ca apostolii, profeţii și învăţătorii nu 

mai sunt menţionaţi între slujitorii 

bisericești de la jumătatea veacului al doilea 

înainte, am putea presupune că aceștia nu 

erau decât misionarii plini de zel și de 

inspiraţie – sfinţiţi, desigur prin punerea 

mâinilor5. 

 În alt loc, autorul revine asupra textului liturgic și aduce și o 

serie de prescripţii de natură formală, privitoare atât la contextul 

săvârșirii și la elementele sale definitorii, cât și la ţinuta celro care 

participă ca și celrici sau mireni la săvârșirea cultului sau la ziua 

săvârșirii și la alte elemente de natură gestuală sau simobolică ce se 

referea la cult: 

Când vă adunaţi în duminica 

Domnului, frângeţi pâinea și mulţumiţi, 

după ce mai întâi v-aţi mărturisit păcatele 

                                                             

5 Pr. prof. Petre Vintilescu, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Editura 
Nemira, București, 2001, p. 59. Cf. Teodor M. Popescu, Biserica și cultura, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
București, 1995, pp. 24-39. 
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voastre, ca jertfa voastră să fie curată. Tot 

cel care e certat cu tovarășul său să nu vină 

împreună cu voi până nu se împacă, pentru 

ca să nu se pângărească jertfa voastră. Ca 

aceasta este ce s-a zis de Domnul: ,,În orice 

loc și timp să-Mi aduceţi jertfă curată; că 

Împărat mare sunt, zice Domnul și numele 

meu este minunat între neamuri (Maleahi, 

1, 11-14)6. 

 Un alt autor important al epocii post-apostolice care 

vorbește despre importanţa Liturghiei și arată elemente privitoare 

la conţinutul ei este și Sfântul Clement Romanul. În a sa Epistolă 

către Corinteni, el vorbește despre importanţa ierarhiei în raport cu 

Tainele. De exemplu, cu privire la episcopat și euharistie, el spune 

următoarele, plasând continuitatea în raport cu Tainele și 

argumentându-o pe cea dintâi prin cea din urmă:  

Și Apostolii noștri au cunoscut, prin 

Domnul nostru Iisus Hristos, că va fi ceartă 

pentru dregătoria de episcop. Din această 

                                                             

6 ***, ,,Învăţătură a celor doisprezece apostoli”, op. cit., p. 31. 
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pricină, luând mai dintinat desăvârșită 

cunoștinţă, au pus episcopi pe cei de care 

am vorbit mai înainte și le-au dat lor în grijă, 

ca la moartea lor, să le continue slujirea alţi 

bărbaţi încercaţi. Socotim deci, că nu e 

drept să fie izgoniţi din slujirea lor cei ce au 

fost puși episcopi de Apostoli sau între timp 

de alţi bărbaţi vrednici, cu aprobarea 

întrgegii Biserici și care au slujit turmei lui 

Hristos fără prihanp, cu smerenie, în liniște, 

cu grijă, de care dau mărturie toţi de multă 

vreme. Că nu mic ne va fi păcatul, dacă 

îndepărtăm din dregătoria de episcop pe cei 

care au adus lui Dumnezeu fără prihană și 

cu cuvioșie darurile. Fericiţi sunt preoţii care 

au plecat mai înainte și au avut un sfârșit de 

roade și desăvârșit; ei n-au a se mai teme, c-

i va scoate cineva din locul rânduit lor. Căci 

vedem pe unii, care au o viaţă îmbunătăţită, 
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i-aţi izgonit din slujirea, pe care au cinstit-o 

fără prihană7.  

 Observăm din lectura acestui citat că Sfântul Clement pune 

în rândul activităţilor ce încununează misiunea preoţească și care 

are drept scop mântuirea credincioșilor și săvârșirea Euharistia, care 

nu se poate săvârși fără prezenţa preoţilor și a episcopilor și în lipsa 

exercitării acestei slujiri Biserica însă ar fi periclitată din punct de 

vedere al existenţei și continuităţii.  

 Acest citat, asemenea altora, face parte dinc eea ce numim 

eclesiologia apostolică, și arată apostolicitatea Bisericii drept 

caracteristică importantă. Analizând acest aspect al operei Sfântului, 

părintele Ștefan Alexe, spune într-un studiu al său următoarele: 

Când Sfântul Clement Romanul 

spune corintenilor că ,,Apostolii ne-au dat 

Evanghelia de la Domnul Hristos”, pe care 

au vestit-o în ţări și cetăţi, unde au așezat 

                                                             

7 Sfântul Clement Romanul, ,,Epistola către Corinteni”, trad. pr. prof. 
Dumitru Fecioru, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, colecţia ,,Părinţi și 
Scriitori Bisericești”, vol. 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune, 
București, 1979, pp. 68-69. 
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episcopi și diaconi pentru cei ce aveau să 

creadă, mărturisește că Biserica este 

întemeiată pe învăţătura Mântuitorului, 

propovăduită de Apostoli. Deci, Biserica este 

așezată pe temelia Apostolilor (Ef. 11, 20), 

este apostolică. Prin apostolicitate se 

înţelege faptul că Biserica se întemeiază pe 

învăţătura și lucrarea Apostolilor și în al 

doilea rând, că în Biserică s-a păstrat, prin 

ierarhie, succesiunea apostolică cu cele trei 

atribuţiuni ale sale: harică – sfinţitoare, 

învăţătorească și pastorală sau 

conducătoare. 

Părinţii apostolici mărturisesc 

apostolicitatea Bisericii când îndeamnă la 

unire pe credincioși. Ereticii se despart 

definitiv de Biserică, de viaţa cea adevărată, 

de Iisus Hristos8.   

                                                             

8 Magistrand Ștefan C. Alexe, ,,Eclesiologia Părinţilor Apostolici” în rev. 
Studii Teologice,  Seria a II-a, nr. 5-6, Anul VII, București, 1955, p. 373. 
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 În consonanţă cu el, Sfântul Ignatie Teoforul, vorbind despre 

Taine, arată și el că validitatea euharistiei, deci a elementului central 

al Liturghiei creștine este condiţionată de prezenţa săvârșitorului 

consacrat, a episcopului, și de slujirea lui, fundamentând pe aceasta 

necesitatea ascultării de episcop: 

 Cu toţii urmaţi pe episcop, după cum 

urmează Iisus Hristos pe Tatăl, iar pe preoţi 

ca pe Apostoli; pe diaconi respectaţii ca pe 

porunca lui Dumnezeu. Nimeni să nu facă 

fără episcop ceva din cele ce aparţin 

Bisericii. Acea Euharistie să fie socotită 

bună, care este făcută de episcop, sau de cel 

căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede 

episcopul, acolo să fie și mulţimea 

credincooșilor, după cum, unde este Iisus 

Hristos, acolo este și Biserica universală. 

Fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, 

nici a face agapă; că ce este bineplăcut lui 
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Dumnezeu, aceea aprobă episcopul, ca tot 

ce se săvârșește să fie sigur și întemeiat9.  

 El consideră de asemenea, că îndepărtarea de Dumnezeu se 

realizează și prin îndepărtarea de Euharistie și condamnă pe cei ce 

se fac vinovaţi de acest păcat, arătând că ereticii sunt cei dintâi care 

se înmdepărtează de ea și că această îndepărtare este un fapt 

eretic, făcut cu scopul de a se erija de la mărturisirea de credinţă 

cea adevărată:  

 De Euharistie și de rugăciune 

se îndepărtează, pentru a nu mărturisi că 

Euharistia este trupul Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos, trupul care a pătimit pentru 

păcatele noastre și pe care Tatăl, cu 

bunătatea Sa, l-a înviat. Așadar, cei care se 

împotrivesc darului lui Dumnezeu, mor 

datorită dăgadei lor. le-ar fi de folos să 

iubească, pentru ca să și învieze. Se cuvine 

                                                             

9 Sfântul Ignatie Teoforul, ,,Epistola către Smirneni”, trad. pr. prof. Dumitru 
Fecioru, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici, colecţia ,,Părinţi și Scriitori 
Bisericești”, vol. 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune, București, 1979, 
p. 184. 
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dar, să vă îndepărtaţi de unii ca aceștia și să 

nu vorbiţi cu ci nici în particular, nici în 

public; să ne ţinem strâns de profeţi și mai 

ales de Evanghelie, în care patimile ne sunt 

arătate, iar învierea se îndeplinește. Fugiţi 

de dezbinări, ele sunt începutul relelor10. 

 Observăm că îndepărtarea de Euhraisatie aduce între altele 

și dezbinarea, care este începutul tuturor relelor. Deloc 

surprinzătoare este în acest caz atitudinea fermă și combatantă a 

Sfântului, care cere creștinilor să se îndepărteze de astfel de oameni 

datorită consecinţelor pe care le-ar putea avea o apropeire de ei, 

care ar aduce multă sminteală.  

 Din punct de vedere eclesiologic, ereticii sunt, în viziunea 

Sfântului Ignatie, cei care se despart de Hristos și care se 

îndepărtează astfel și de euharistie, generând și ei sminteală. 

Cuvintele lui cu privire la aceștia sunt foarte dure și foarte 

puternice, după cum ne arată și teologul Ștefan Alexe: 

                                                             

10 Ibidem,  p. 184. 
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Ei (ereticii, n. n.) sunt, după Sfântul 

Ignatie, fiare cu chip omenesc, care nu mai 

fac parte din Biserică odată ce s-au 

îndepărtat de învăţătura ei. ,,Cine tîlcuiește 

greșit cuvintele Domnului, după poftele sale, 

spune Sfântul Policarp11și zice că nu este 

înviere și judecată, acela este întâiul născut 

al lui Satan. ,,De aceea, lăsând la o parte și 

învăţăturile cele false, să ne întoarcem la 

învăţătura care ni s-s predat de la 

început”12. Părinţii apostolici aveau 

conștiinţa că Biserica se întemeiază pe 

învăţătura Apostolilor: de aceea, Papia are 

mai multă încredere în tradiţia orală decât 

în scrieri. Succesiunea apostolică este 

atestată de părinţii apostolici prin dovezile 

de existenţă ale ierarhiei cu cele trei trepte: 

                                                             

11 ***, Actele martirice, trad., pr. prof. Ioan Rămureanu, colecţia ,,Părinţi și 
Scriitori Bisericești”, vol. 12, Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1982,  p. 43. 

12 Sfântul Ignatie Teoforul, ,,Epistola către Smirneni”, op. cit., p. 182. 
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episcopatul, preoţia și diaconia, fără de care 

nu se poate numi Biserică”13. 

 Analizând operele părinţilor apostolici care vorbesc despre 

Euharistie în acea vreme și despre ritualul Liturghiei din timpurile 

primare, observăm o mulţime de elemente interseante în lucrările 

lor. 

 Pe de-o parte, ele ne oferă formule ale anaforalei din 

perioada post-apostolică, ne oferă informaţii despre cum se 

săvârșea Liturghia âîn timpul lor, spre a ne putea face o imagine 

despre elementele care s-au mai păstrat până astăzi și despre cele 

care, în decursul timpului, s-au pierdut sau au fost scoase sau 

alterate cu alte influenţe. 

  Pe de altă parte, ele oferă elemente ce ţin de teologia 

euharistică, arătând importanţa euharistiei în cadrul cultului și a 

vieţii creștine, și ne aduc crâmpeie din imaginea pre-teologiei, dacă 

o putem numi așa, sau a teologiei Bisericii primare, pe care o aflăm 

în lucrările lor ca avâtn un pronunţat caracter hristocentric, 

manifestat prin euharistie, dar și un pronunţat caracter eshatologic, 

                                                             

13 Magistrand Ștefan C. Alexe, op. cit.,  373-374. 
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lucru ce reiese adât din importanţa care i se oferă pocăinţei, cât și 

din iminenţa parusiei, despre acre acești Sfinţi Părinţi vorbesc 

adesea în scrierile lor cu toată seriozitatea, și care constituie un 

deziderat foarte important al vieţii creștine dintotdeauna, dar care 

atunci avea un suflu proaspăt și o altă conotaţie, contribuind la 

menţinerea stării de trezvie și la conturarea unei efervescenţe 

aparte a vieţii  duhovnicești. 
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Concluzii 

 

 Având în vedere cele prezentate, nu putem decât să 

observăm frumuseţea cultului creștin încă de la începutul Bisericii. 

În centrul lui se afla, precum am arătat Euharistia, împărtășirea cu 

trupul și sângele Domnului, care avea un rol multiplu, ea fiind atât 

cea prin care creștinii se păstrau în comuniune cu Mântuitorul, cât și 

elementul care-i pregătea pentru Parusie și întâlnirea finală și 

deplină cu el, a cărei iminenţă a fost o constantă a perioadei 

apostolice și a celei post-apostolice.  

 Dată fiind importanţa Euharistiei, frumuseţea rugăciunilor 

care se făceau în cadrul ritualului în care avea loc prefacerea pâinii și 

vinului jertfite în Trupul și Sângele Mântultorului și densitatea lor 

teologică, apare ca un lucru firesc. Ea este o dovadă a zelului pe care 

îl aveau creștinii atunci, dar și un argument în susţinerea 

importanţei cultului eclesiastic.  

 Anaforalele euharistice ale primelor veacuri ne oferă de 

asemenea, în referirile tangenţiale regăsite în textele lor, și 

informaţii cu privire la dinamica vieţii bisericești din primele secole. 

Astfel, ele ne pun la dispoziţie informaţii cu privire la existenţa 
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ierarhiei bisericești în primele veacuri, la ritualul pocăinţei și la alte 

chestiuni ce ţin de trăirea ortopraxiei în primele veacuri.  

 Observăm așadar, importanţa anaforalelor primelor veacuri 

pentru viaţa bisericescă de atunci și pentru teologia acelor vremuri 

și a celor următoare, până astăzi.  
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