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Introducere

Cine dorește să cunoască viața Bisericii Ortodoxe fără 
să participe la slujbele ei se află într-o mare dificultate, 
deoarece cultul este expresia cea mai elocventă a felului 
în care Dumnezeul Cel Adevărat este mărturisit. Știm că 
slujbele ortodoxe au avut dintotdeauna cele două dimen-
siuni: tipiconală, care ține de modul în care se desfășoară 
slujba, și imnografică, reprezentată de lecturile biblice, 
rugăciunile și cântările folosite. Aceasta din urmă repre-
zintă veșmântul liturgic-poetic pe care structura tipi-
conală a slujbelor îl primește, dar și un prețios izvor de 
cunoaștere duhovnicească. 

De ce? Pentru că, „în cult, cântarea, după textul ei, este 
tot o rugăciune, mai ales o rugăciune de laudă și de slăvire, 
dar exprimată în forma avântată a inspirației poetice, având 
de cele mai multe ori forma de poezie sau imn religios”1.

1 Pr. Ene Braniște, Liturgica generală, București, Ed. Basilica, 2015, 
p. 445.
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În prefața la ultima ediție a Liturghierului, Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel sublinia un adevăr esențial, 
care e valabil nu numai pentru Sfânta Liturghie, ci pentru 
toate rugăciunile și slujbele pe care le folosim în cult:

„Sfânta Liturghie nu e un simplu ritual sau o tra-
diție formală, ci ea este însăși viața Bisericii în legă-
tura ei vie cu Hristos Domnul, Care a spus: Iată, 
Eu Sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacu-
lui (Matei 28, 20). Sfânta Liturghie confirmă deci 
prezența iubitoare, sfințitoare și mântuitoare a Lui 
Hristos în viața Bisericii. Hristos Domnul este prin 
harul Său prezent în toată lumea, dar în modul cel 
mai intens, mai intim și mai activ este El prezent 
acolo unde e chemat mai des și iubit mai mult, adică 
în Biserica Sa, și mai ales în Sfânta și Dumnezeiasca 
Liturghie a Bisericii Sale, pe care a câștigat-o cu însuși 
Sângele Său (Fapte 20, 28)2.

În epoca apostolică, cele mai întâlnite cântări folosite 
în adunările de rugăciune erau cele ale psalmilor, îndeo-
sebi ale celor numiți „mesianici” (2, 16, 45 ș.a.), pentru 
că vesteau Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. De 
asemenea, anumite cântări din cărțile Vechiul Testa-
ment erau folosite, cum sunt Cântarea lui Moise după 

2 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Sfânta Liturghie – 
izvor de viață sfântă și lumină veșnică”, în: Liturghier, București, Ed. 
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2012, p. 8.



Cântările Ortodoxiei. Tâlcuiri liturgice și pastorale

7

trecerea prin Marea Roșie (cf. Ieșirea 15, 1-9) sau Cân-
tarea de mulțumire a Anei, mama lui Samuel (cf. 1 Regi  
2, 1-10). Și anumite pasaje din Noul Testament au 
pătruns foarte repede în structura rugăciunilor comu-
nitare ale primilor creștini: Cântarea Sfintei Fecioare 
Maria de la Buna-Vestire (cf. Luca 1, 46-54), Cântarea 
de mulțumire a lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Boteză-
torul, după nașterea acestuia și „dezlegarea” de muțenia 
în care căzuse (cf. Luca 1, 67-79) sau cuvintele de mul-
țumire și de eliberare pe care Dreptul Simeon le-a rostit 
la templul din Ierusalim când a primit în brațele sale pe 
Pruncul Iisus (cf. Luca 2, 29-32).

Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe coloseni: 

„Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu 
bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi, cu toată 
înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dum-
nezeu, mulțumindu-I, în psalmi, în laude și în cân-
tări duhovnicești” (Coloseni 3, 16). 

Așa au făcut creștinii din epoca apostolică, precum 
și cei care au împodobit cu viețile lor Biserica Mântuito-
rului Iisus Hristos după aceea, de-a lungul veacurilor. 
Unii dintre ei, pe care îi numim generic imnografi, ne-au 
lăsat nenumărate creații poetice care împodobesc slujbele3. 

3 Pentru amănunte, vezi: Pr. Petre Vintilescu, Despre poezia imno-
grafică în cărțile de ritual, București, Ed. Pace, 1937 și Galați, Ed. 
Partener, 22006.
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E important să știm că nu orice creație imnografică a fost 
acceptată de Biserică și introdusă în cult. Majoritatea celor 
care au scris cuvinte devenite imne bisericești sunt în pri-
mul rând Părinți ai Bisericii (Sf. Grigorie de Nazianz,  
Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ambrozie al Milanului, Sf. Andrei 
Cretanul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Teodor Studitul,  
Sf. Roman Melodul sau Sf. Simeon Noul Teolog). Despre 
aceștia, Părintele André Scrima scria că:

„Opera lor conține esențialmente o contemplatio a 
tainei mântuirii înfăptuite în Hristos și a tainei Bise-
ricii, așa cum se împlinește ea în timp și în istorie: 
epocile de criză, ereziile și răspunsurile ortodoxe, 
sensul dogmelor, lupta sfinților se găsesc înscrise 
aici. Tradiția liturgică oferă, prin urmare, un mate-
rial teologic nu numai de o amploare excepțională, 
dar articulat după ritmul unic și larg al Bisericii, și nu 
acela al gândirii individuale”4.

Înțelegem, așadar, că întreaga operă imnografică este 
considerată o creație a Bisericii Universale, parte a Sfintei 
Tradiții și un inepuizabil tezaur doctrinar. Între învăță-
tura de credință și cult trebuie să existe o simfonie per-
fectă. „De la început Biserica mărturisea cu tărie că legea 

4 Pr. André Scrima, „Eseu despre spiritualitatea liturgică a Bise-
ricii Ortodoxe de Răsărit”, în: Ortodoxia și încercarea comunismu-
lui, trad. de Vlad Alexandrescu, București, Ed. Humanitas, 2008,  
pp. 366-367.
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credinței (lex credendi) și legea rugăciunii (lex orandi) sunt 
nedespărțite și una servește de temelie celeilalte”5. 

Dacă este respectată această condiție esențială, referi-
toare la conținutul corect din punct de vedere dogmatic 
al imnografiei, ea devine parte a slujirii lui Dumnezeu, 
având în centru Sfânta Liturghie, „inima vieții spirituale 
a Bisericii”6. 

Având în vedere aceste lucruri, am considerat folositor 
să adun într-o singură carte cele 94 de articole pe care 
le-am publicat între lunile iunie și septembrie, în Ziarul 
Lumina, cotidianul Patriarhiei Române, în cadrul rubricii 
„Cântările Ortodoxiei”, care își propunea o tâlcuire a cân-
tărilor din cultul ortodox, pe înțelesul tuturor. A fost un 
efort deloc ușor, având în vedere că articolele au apărut în 
fiecare zi, de luni până vineri. 

Articolele conțin atât elemente de teologie liturgică, 
de explicare a istoricului sau a conținutului imnelor alese, 
cât și îndemnuri pastorale, folositoare pentru creștinii 
ortodocși, dar și pentru slujitorii sfintelor altare, în activi-
tatea lor catehetică și omiletică.

5 Pr. Alexander Schmemann, Euharistia, trad. de B. Răduleanu, 
București, Ed. Bonifaciu, 2003, p. 19. Vezi și analiza sintetică despre 
acest subiect la Pr. Lucian Farcașiu, Teologia imnografiei Praznicelor 
Împărătești din ciclul pascal – studiu liturgic-istoric, Arad, Ed. Universi-
tății Aurel Vlaicu, 2010, pp. 19-28.
6 † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Sfânta Litur-
ghie...”, p. 12.
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Le-am grupat tematic, prezentând tâlcuiri la cântări 
din Sfânta Liturghie, din rânduiala Tainelor Bisericii, 
dintre cele închinate Maicii Domnului, Sfintei Cruci sau 
unor sfinți. De asemenea, am propus scurte tâlcuiri și pe 
marginea unor cântări specifice fiecărei zi a săptămânii 
sau celor specifice Vecerniilor de sâmbătă seara, compuse 
de Sfântul Ioan Damaschinul și numite „Dogmatici”, toc-
mai pentru că sintetizează poetic învățătura de credință a 
Bisericii despre Nașterea din Fecioară a Mântuitorului și 
despre unirea ipostatică. Anumite cântări folosite la sluj-
bele pe care le numim Laude bisericești și la cele închi-
nate celor adormiți în Domnul încheie seria celor pe care 
am încercat să le explic sau în care am găsit anumite teme  
de reflecție.

Ceea ce constituie, într-un fel, caracteristica tuturor 
textelor analizate, este faptul că ele sunt cântate în cadrul 
cultului. Acest lucru este foarte important pentru viața 
Bisericii Ortodoxe, deoarece, așa cum scria Părintele 
Dumitru Stăniloae în clasicul său tratat de explicare a 
Sfintei Liturghii,

„Cântarea este modul cel mai propriu de a vorbi 
despre Dumnezeu, sau lui Dumnezeu, ca despre și 
Celui cu neputință de cuprins în noțiuni precise, 
limitate, și exprimat în cuvinte corespunzătoare 
acestor noțiuni. Dar ea e și modul cel mai propriu 
de a mulțumi din toată inima lui Dumnezeu, de a-L 
lăuda și de a I ne ruga. Prin cântare trăim taina lui 
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Dumnezeu, ne unim cu existența Lui negrăită, accen-
tuăm prin simțire marea dorință de a ne face parte de 
darurile Sale. Prin cântare spunem mai mult decât 
putem exprima prin indiferent care cuvinte. Prin ea 
dăm un coeficient nemărginit admirației, măreției 
Lui, bunătății Lui care întrece cuvintele noastre sim-
plu rostite, exprimând inexprimabilul, apofaticul, 
dar și mulțumirea nețărmurită față de El, pe care nu 
o putem exprima prin simple cuvinte”7.

Pr. Silviu Tudose

7 Pr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în Liturghia 
Ortodoxă, București, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 2004, p. 691.


