LITURGHIA DARURILOR ÎNAINTESFINȚITE
A APOSTOLULUI MARCU
ÎN MANUSCRISUL SINAI AR. 237 (sec. XIII):
TEXT ȘI COMENTARIU*
Ramez Mikhail
Practica rezervării euharistice, prin care o parte din elementele euharistice consacrate la o
anumită slujire a Dumnezeieștii Liturghii este păstrată pentru o utilizare ulterioară, are o istorie lungă
și bine atestată în tradițiile Răsăritului și Apusului. Această practică a fost instituționalizată mai târziu
în diferite tradiții creștine în ritul Liturghiei Darurilor Înaintesfințite (în continuare – PRES). Acest rit a
fost studiat de diverși cercetători, cel mai recent fiind Stefanos Alexopoulos în importanta și actuala sa
analiză asupra istoriei acestui rit în tradiția bizantină.1 Deși dovezi ale unei PRES există în aproape
toate tradițiile orientale, până în prezent, un text liturgic complet al unei PRES alexandrine nu a fost
publicat sau făcut cunoscut. Acest studiu va publica și analiza singurul text cunoscut până acum în
tradiția liturgică alexandrină, Liturghia Darurilor Înaintesfințite a lui Marcu (în continuare: MkPRES)
din codexul Sinai ar. 237 din secolul al XIII-lea. Textul MkPRES apare în 3 foi (fol. 256r-258v) din acest
codex arab și pare a fi în mod clar o Liturghie a Darurilor Înaintesfințite bazată pe Liturghia Sfântului
Marcu în revizuirea sa melchită (în continuare: MARK melchit).

1 Manuscrisul
Conform cu descrierea lui Aziz Atiya, Sinai ar. 237 (sec. XIII) este un codex cu 384 foi scris în
secolul al XIII-lea. Foile au dimensiunile 16 x 11,5 cm, cu scriere 13 x 10 cm. Atiya descrie scrierea de
mâna a codexului ca fiind „veche și măruntă, de o calitate slabă. Titlurile și capitolele sunt în cerneală
roșie.”2 Mai departe Atiya oferă titlul codexului, „Liturghia (rugăciunile – troparele – psaltirea –
theotokia – anaforalele)” urmat de o descriere analitică a conținutului codexului.3 Al treisprezecelea
element din lista de cuprins este enumerat drept „Tâlcuiri și explicații ale unor anaforale și lecturi din
Evanghelii: Tâlcuirea anaforalei Sfântului Marcu (fol. 256v)”.4 Descrierea lui Atiya pare să fi fost bazată
pe descrierile ulterioare ale acestui codex important de către cercetătorii ulteriori, cum ar fi Joseph
Nasrallah în studiul său de început despre liturghiile din patriarhiile melchite.5
Totuși inspectarea personală a imaginilor de înaltă calitate ale acestui codex au confirmat
recent că textul de pe fol. 256r-258v este nimic altceva decât o mărturie a PRES atribuită Apostolului
Marcu. Titlul acestei secțiuni din codex în cerneală roșie se citește astfel:

* Acest studiu a făcut parte din teza de master, prezentată în 2015 la Facultatea Casei de Studii Antiohiene, în îndeplinirea
parțială a Masterului de arte, Universitatea Balamand, Patriarhia Ortodoxă din Antiohia. Aș dori să le mulțumesc cititorilor
tezei mele de la programul de master de la Casa de Studii Antiohiene, părintelui Edward Hughes și părintelui Dr. David
Hester. Aș dori, de asemenea, să-i mulțumesc arhidiaconului Dr. Roshdi Dous pentru că mi-a adus în atenție acest text și
arhimandritului Justin Sinaitul pentru că mi-a pus la dispoziție codexul în imagini de foarte bună calitate.
Pentru o bibliografie detaliată pe subiect, a se vedea Stefanos Alexopoulos, The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite: A
Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components, Leuven 2009.
2 Aziz S. Atiya, Al-Fahāris al-Taḥlīliyah le-Makhţūţāt Tūr Sīnā al-‘Arabīyah, Alexandria, 1970, 446.
3 Ibid., 446-451.
4 Ibid., 450.
5 Joseph Nasrallah, “La Liturgie des Patriarcats melchites de 969 à 1300,” OC 71 (1987), 156-181, aici 177.
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„Cu ajutorul Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos începem a scrie
tălmăcirea a Proēgiasmena [Liturghia Darurilor Înaintesfințite] a lui Marcu”
Se pare că motivul pentru care această slujbă a rămas necunoscută până acum rezidă în
interpretarea deficitară a cuvântului arab „ ”ﺗﻔﺴﯿﺮdin titlu. În timp ce Atiya pare să fi înțeles acest
cuvânt în sensul unei expuneri sau unui comentariu despre liturghia sfântului Marcu, este clar din
conținutul textului că aici „ ”ﺗﻔﺴﯿﺮimplică traducerea din greacă în arabă. Date fiind dimensiunile mici
ale codexului (11,5 x 16 cm), fiind probabil destinat unui uz personal al cuiva nefamiliarizat cu
rugăciunile grecești. În orice caz, chiar și o privire superficială la foile cu pricina, în conjuncție cu
rubricile în roșu, dezvăluie clar că textul dat nu este nici pe departe un comentariu, ci un text al unei
slujbe liturgice nepublicate până acum. Mai jos se găsește cuprinsul MkPRES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Epicleza
Rugăciunea tămâierii
Prima rugăciune a dimineții
Rugăciunea intrării
Lecturi veterotestamentare
Synapte/ ectenia mare
Trei rugăciuni (pace, ierarhi, adunare)
Intrarea mare
Rugăciunea imnului heruvic
Rugăciunea de la rugăciunea domnească
Rugăciunea după rugăciunea domnească
Rugăciunea plecării capetelor
Ridicarea
Împărtășirea
Mulțumirea după împărtășire
Rugăciunea de la prothesis
Concedierea

Mai jos se găsește prima ediție și traducere a textului Liturghiei Darurilor Înaintesfințite a lui
Marcu din manuscrisul Sinai ar. 237 (sec. XIII), urmată de un comentariu și o analiză a unităților sale
liturgice. Pentru a păstra cursivitatea, întâi este prezentat integral textul arab, după care traducerea în
engleză. Toate titlurile rugăciunilor sunt adăugate aici pentru clarificare și nu se găsesc în manuscrisul
original. Toate traducerile din limbile originale – fie din textul principal, fie din alte texte în comentariu
– sunt exclusiv ale mele dacă nu se specifică altfel. În final, următoarele sigle sunt adoptate de-a lungul
textului:
[...] cuvinte adăugate în traducere pentru claritate
(...) cuvinte ilizibile din cauza deteriorării sau a scrisului de mână
{…} cuvinte adăugate de traducătorul român
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2 Textul

2.1 Epicleză

2.2 Rugăciunea tămâierii

2.3 Prima rugăciune a dimineții
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2.4 Rugăciunea intrării

2.5 Lectura din Vechiul Testament

2.6 Synapte/ Ectenia mare
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2.6 Cele trei rugăciuni

2.8 Intrarea mare

2.9 Rugăciunea imnului heruvic
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2.10 Rugăciunea de la rugăciunea domnească

2.11 Rugăciunea după rugăciunea domnească6

2.12 Rugăciunea plecării capetelor

Într-un rând pe marginea din dreapta a acestei rugăciuni este scris: „ – اﺟﺳﺎدﻧﺎ ﻛﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﯿﮫ ﻣﺮﺿﯿﮫ ﻟﻚ ﯾﺎ اﻻھﻨﺎ و ﻧﻘﻲCa trăind jertfele
primite de Tine, Dumnezeul nostru, și să ne curățim inimile.” Poate că dorea să corecteze sau să indice o variantă la rândul din
rugăciune: „jertfă preoțească pentru ignoranța poporului. Ridică-ne trupurile” - ﺟﮭﺎﻟﮫ ﺷﻌﺒﻚ اﻗﯿﻢ اﺟﺴﺎدﻧﺎ ﺿﺤﯿﮫ ﻛﮭﻨﻮﺗﯿﮫ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ.
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2.13 Ridicarea

2.14 Împărtășirea

2.15 Mulțumirea după împărtășire7

2.16 Rugăciunea prothesisului/ puneri înainte

2.17 Concedierea

Într-un rând pe marginea dreaptă a textului este scris „Îți mulțumim, Hristoase Dumnezeule, că ne-ai învrednicit să ne facem
părtași curatului Trup al iconomiei Tale și cinstitului Tău Sânge, Aliluia” اﻧﺎ ﻟك اﯾھﺎ اﻟﻣسﯿﯿح اﻻﻟﮫ ﺷﺎﻛرﯾن ﻻﻧك اھﻠﺗﻧﺎ ان ﻧﺎﺧد ﻣن
 ﺟﺳم سﯿاﺳﺗك اﻟطﺎھر و دﻣك اﻟﻛرﯾم اﻟلﯿﻟوﯾا.
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3 Traducerea
256r.| Cu ajutorul Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos începem a scrie
tălmăcirea a Proēgiasmena [Liturghia Darurilor Înaintesfințite] a lui Marcu
3.1 Epicleza
Preotul începe să pună ofranda adusă Duminica și spune această rugăciune asupra potirului:
Fiule Unule-Născut al Tatălui, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care pentru noi Te-ai
întrupat fără schimbare, Cuvântule al lui Dumnezeu, care de bunăvoie ai pătimit în trup
(carne), rămânând nepătimitor ca Dumnezeu; Tu cel ce din nepângărită coasta Ta ne-ai dăruit
nouă un izvor pentru viața noastră. Cerem și ne rugăm Ție, Iubitorule de oameni, trimite Duhul
Tău cel Sfânt peste noi și peste acest potir amestecat, și fă-l Sieți Sfântul Sânge pentru Trupul
Tău cel de viață dătător, a cărui sfințire și desăvârșire a fost deja împlinită, ca oricine se
împărtășește din el să se sfințească în suflet și trup și să dobândească iertarea păcatelor, să
slăvească preacinstitul Tău nume, cu al Tatălui și al Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii
vecilor; Amin.
3.2 Rugăciunea tămâierii
Diaconul zice επιπρος [ridicați-vă pentru rugăciune]. Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi
răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Domnului să ne rugăm. Preotul zice rugăciunea tămâierii: Cel
ce ai devenit marele preot după rânduiala lui Melchisedec, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce
aduci și Cel de Te aduci, care primești jertfele. Primește, Doamne, din mâinile mele, ale celui
păcătos, această tămâie, dulcea mireasmă a sfințeniei și iertarea păcatelor pentru tot poporul
Tău, că binecuvântat ești și Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor; Amin.
3.3 Prima rugăciune a dimineții
Diaconul zice: Sculați-vă și vă rugați. Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului
tău. Diaconul zice: Domnului să ne rugăm. Preotul zice deasupra Diakonikonului: Îți mulțumim,
Doamne, pentru toate, cu toate și întru toate. Pentru că Tu ne-ai acoperit, ne-ai ajutat și ai avut
milă 256v.| cu noi până întru acest ceas. Cerem de la Tine și Te rugăm, Iubitorule de oameni, Cel
căruia i se cuvine tot ce-i bun în această sfântă zi și în toate zilele vieții noastre, păzește-ne în
pace, și depărtează de la noi toată înșelăciunea, toată persecuția celui rău, și toată ispita și tot
sfatul omului rău. Depărtează-le de la noi și din acest loc sfânt, Dumnezeule al tuturor
lucrurilor bune și chivernisitorul lor. Insuflă viețile noastre cu dreptate și orice am greșit cu
cuvântul, cu știință sau neștiință, iartă-ne, Doamne, căci nu le putem suferi, ci ne izbăvește de
cel rău, cu darul și cu mila Ta, Iubitorule de oameni, și a unuia născut Fiului Tău, și a Duhului
Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor; Amin. Ecfonis: Că a Ta este slava și puterea, a bunului și
atotsfântului Tău Fiu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Îi răspund:
Amin.
3.4 Rugăciune intrării
Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Rugați-vă. Poporul
zice: Doamne miluiește de trei ori. Și preotul zice această rugăciune a intrării: Stăpâne, Iisuse
Hristoase, Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, unicul Fiu, Tu, Doamne, care Te-ai
pogorât printre noi pentru mântuirea neamului nostru și ai trimis pe ucenicii Tăi și pe cinstiții
Tăi apostoli în toate locurile, ca să facă ucenici și să predice împărăția și să evanghelizeze
lumea întreagă, și să tămăduiască orice boală și orice suferință în popor. Tot așa, Doamne,
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trimite lumina Ta și dreptatea Ta, și luminează ochii și gândurile noastre, și deschide urechile
inimilor noastre, și ne învrednicește să auzim curata Ta bunăvestire, și să nu fim doar
ascultătorii ei, ci şi făptuitorii ei, ca să ne învrednicim de cereasca Ta împărăție. Preotul își ridică
capul și zice: Pomenește Doamne (...), și poporul zice: Doamne miluiește de trei ori.

3.5 Lecturile veterotestamentare
Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Înțelepciune! Se
citește profeția și apoi versetele cunoscute.

3.6 Synapte/ Ectenia mare
Diaconul zice: Sculați-vă (....). Preotul zice: Pace tuturor. 257r.| Îi răspund: Şi duhului tău. Și se
apleacă și spune taina celor cinci {cereri}, care este în acord cu rânduiala lui Marcu. Prima: Rugați-vă
pentru bolnavi. Rugați-vă pentru străini. Rugați-vă pentru împărat. Rugați-vă și stați drepți. Și
preotul se roagă așa: Vindecă, Doamne, boala poporului Tău, și cu mila și îndurarea Ta vindecă și
alungă de la noi toată durerea și boala. Și slăbiciunea duhului, alung-o de la noi și de la ei. Pe
călătorii dintre frații noștii către toate locurile, întărește-i în calea lor, și păzește-i cu pace.
Trimite ploaia Ta cea bună în toate locurile care au nevoie. Păzește, Doamne, împărăția robului
Tău pe care l-ai ales și l-ai făcut să stăpânească. Soldaților săi dăruiește-le biruință, și sprijină-l
pe el, Doamne. Păzește, Doamne, acest sărac, slab și vrednic de milă oraș al nostru, și toate
orașele și mânăstirile și satele, cu milă miruiește-le și cu îndurarea Ta îndură-te de ele.
Salvează-le, Doamne, în ziua cea rea, [de] prigonire, molimă, foamete, și de ridicarea asupra
noastră a altor neamuri, precum ai izbăvit cetatea Ninivei, căci milostiv și îndurător ești, și nu
îți aduci aminte de cele rele ale omului. Căci Tu ai zis în Isaia: apăra-voi cetatea aceasta şi o voi
scăpa pentru Mine şi pentru David, sluga Mea. Asemenea îți cerem și Te rugăm, Iubitorule de
oameni întru tot bun, ai milă de orașul acesta pentru martirul Tău Marcu evanghelistul, care
ne-a arătat calea mântuirii. Ecfonis: Că Ție se cuvine slava și închinarea, Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor; Amin.

3.7 Trei rugăciuni
Diaconul zice: Rugați-vă pentru pace. Aceștia îi răspund: Doamne miluiește. El zice: Rugați-vă
pentru părintele nostru, patriarhul N. Ei îi răspund: Doamne miluiește. Diaconul zice: Rugați-vă.
Între timp, preotul zice în taină: Trimite peste noi pacea cea din ceruri în inimile noastre. Fă ca
veacul acesta al nostru să treacă în pace. Și pe părintele nostru, arhipăstorul și patriarhul N, și
pe mitropolit păzește-l. Păzește-i, Doamne, și lungește-le viețile și anii lor în pace, pentru a plini
sfântă și cinstită slujirea Ta după vrerea Ta, și să cultive cuvântul adevărului Tău în adunarea
noastră. Binecuvântează-i, Doamne, și dă-le lor neîmpiedicat să se sârguiască în voia Ta cea
sfântă. Scoală-Te, Doamne și risipește toți vrăjmașii Tăi, și toți cei care urăsc numele Tău cel
sfânt să fugă înapoi. Iar pe credinciosul Tău popor, binecuvântează-l 257v.| {făcându-l} mii de
mii și miriade de miriade, săvârșind vrerea Ta, prin darul și îndurarea iubitului Tău Fiu, și
Duhul sfințeniei tale, acum și pururea și în vecii vecilor; Amin. Căci Ție se cuvine slava și
închinarea cu Duhul sfințeniei Tale, acum și pururi; Amin.

3.8 Intrarea mare
Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Vedeți ca nimeni
dintre mărturisitori să nu fie aici. Poporul zice această cântare: Acum toate puterile cerești
nevăzut cu noi slujesc, că iată împăratul intră, și iată jertfa tainică și săvârșită este străjuită. Cu
credință și cu frică să ne aducem ca părtași cu el să ne facem în viața veacurilor. Aliluia.
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3.9 Rugăciunea imnului heruvic
Și în timp ce ei cântă, preotul zice tainic: Stăpâne, marele nostru Dumnezeu, Cel înfricoșător,
drept și slăvit, iubitul Fiu al Domnului, mirul revărsat, al cărui nume este slăvit în tot locul. Ție
îți aducem tămâiere revărsată numelui Tău. Și pentru curatele noastre jertfe. [Primește]
Doamne cererile noastre, și fă ca rugăciunea noastră să se ridice ca tămâia înaintea Ta.
Primește din mâinile noastre jertfele de seară, căci Tu ești Jertfa de seară, care însuți Te-ai suit
pe cruce (...) pentru păcatele noastre la vremea serii după voia Tatălui Tău și a Duhului
sfințeniei Tale. Învrednicește-ne, Doamne, să devenim părtași scumpei Tale taine, ca să-ți
aducem slăvire, acum și pururi; Amin.

3.10 Rugăciunea de la rugăciunea domnească
Altă rugăciune: Stăpâne, Dumnezeul nostru atotputernic, Tatăl Domnului și Dumnezeului
nostru Iisus Hristos primește această jertfă sfințită, pe care am pus-o înaintea înfricoșătorului
altar al sfințeniei Tale care este slăvit prin mântuirea Unuia-Născut Fiului Tău, Domnul și
Dumnezeul nostru, și pe care o ai primit, binecuvântat, sfințit și desăvârșit prin darul
Hristosului Tău, și prin pogorârea Duhului sfințeniei Tale, și care a fost schimbată din cele
trupești în cele duhovnicești, cu adevărat în Sfântul Trup și Scumpul Sânge al Unuia-Născut
Fiului Tău, Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Căci noi, Stăpâne Iubitorule
de oameni, nu [dorim să Te măgulim] cu această jertfă, pe care o aducem Ție, ci cerem de la
Tine și ne rugăm ca pentru bunătatea și îndurarea Ta să ne sfințești pe noi, și să ne
învrednicești acum și în toată vremea. Curățește-ne sufletele, trupurile și duhurile de toată
pângărirea. Și ne dă nouă, Stăpâne Iubitorule de oameni, cu îndrăznire, neosândit să cutezăm
cu inimă curată și [...] suflet, și cu duh tainic, 258r.| și cu buze sfinte, să Te chemăm pe Tine,
Dumnezeule, și să zicem Tatăl nostru care ești în ceruri.

3.11 Rugăciunea după rugăciunea domnească8
Și preotul zice această [rugăciune] în taină: Împărate al împăraților și Doamne al domnilor,
împărăția Ta este veșnică și stăpânirea Ta din neam în neam. Ție îți aducem în toată vremea
jertfa curată, după cum se cuvine, Tu cel ce primești de la noi această sfântă ofrandă, jertfă
preoțească pentru ignoranța poporului. Ridică-ne trupurile și sufletele noastre din toată
pângărirea, căci a Ta este stăpânirea și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în
vecii vecilor amin.

3.12 Rugăciunea plecării capetelor
Și el zice: Pace tuturor. Și ei îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Capetele noastre
Domnului să le plecăm. Ei îi răspund: Ție, Doamne. Preotul își pleacă capul și zice în taină: Cel ce neai iubit pe noi, Dumnezeul nostru, și ne-ai dăruit înfierea, ca să devenim fii ai lui Dumnezeu,
[chemați] la moștenirea Tatălui, părtași la moștenirea Hristosului Tău. Tot așa ne rugăm și
cerem de la Tine să ne asculți cererile, și să îndreptezi omul lăuntric după cunoștința Ta, cu
harul Unuia-Născut Fiului Tău Iisus Hristos, cu Care suntem primiți. Depărtează de la noi,
Doamne, Iubitorule de oameni, tot adulterul și pângărirea și [vorbirea spurcată] și mândria și
trufia și bârfa și gândurile rele și toată ignoranța și toate faptele rele, pentru ca să fim curați
[și] să primim curatele Tale taine, ca să ne curățim sufletele și trupurile noastre, și să devenim
părtași în Hristosul Tău. Și umple gurile și buzele noastre cu slăvirea și lăudarea Ta, cu darul și
cu îndurarea Unuia-Născut Fiului Tău, Iubitorul de oameni, Cel care este sfințit cu Tatăl și cu
Duhul Sfânt, acum și pururea amin, căci a Ta este slava și [...] acum și pururi; Amin.
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Vezi nota 7.
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3.13 Ridicarea
[Apoi] preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul zice: Cu frica lui
Dumnezeu, apropiați-vă! Iar preotul ridică Agnețul zicând: Sfintele Sfinților. Poporul îi răspunde,
Unul sfânt unul Domn Iisus Hristos (...) Tatăl și Duhul Sfânt; Amin.

3.14 Împărtășirea
Și el se împărtășește împreună cu diaconii, apoi diaconul ridică discul și zice: Cu frica lui
Dumnezeu, apropiați-vă. Poporul îi răspunde zicând: Binecuvântat este cel ce vine întru numele
Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Apoi ei cântă ce se cuvine. Și dacă s-a sfârșit
împărtășirea, preotul zice: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta.

3.15 Mulțumirea după împărtășire9
258v. | Apoi el intră în altar și zice la altar în taină: Îți mulțumim Ție, Părinte Sfinte, făcătorul
și ziditorul tuturor, Cel care ne-ai dat nemuritoarele Tale taine pe această masă. [Dă]-ne,
Doamne, pregătire și să trăim pașnic, și dăruiește-ne lucrurile cerești de sus în locul lucrurilor
pământești, și dăruiește-ne darurile duhovnicești și veșnicele Tale bunătăți, cu darul și
îndurările Unuia-Născut Fiului Tău, Căruia îi este slava totdeauna; Amin. Ecfonis: Că Ție se
cuvine slava și […] acum și pururea și în toți vecii; Amin.

3.16 Rugăciunea la prothesis
Și el se întoarce cu ofranda la altarul mic iar diaconul zice επιπρος [sculați-vă pentru rugăciune].
Ei îi răspund: Doamne miluiește. Preotul zice: Pace tuturor. Ei îi răspund: Şi duhului tău. Diaconul
zice: Capetele noastre să le plecăm. Poporul zice: Ție Doamne. Preotul zice: Nădejdea tuturor
marginilor pământului, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce cu postirea de patruzeci de zile și
cu [înfrânare] i-ai dăruit prietenului Tău Moise tablele legii pentru [...] poporului lui Israel, și
pentru rugăciunile noastre în această zi sfântă și pentru înfrânarea noastră și pentru ridicarea
rugăciunilor noastre ne-ai făcut părtași în taina de viață dătătorului Tău Hristos. Dăruiește-ne
cele bune la a doua venire, pe care le-ai pregătit celor ce te iubesc pe Tine, Doamne, cu darul
unuia iubit Fiu al Tău, căruia I se cuvine slava în vecii vecilor; Amin (... ... ...), ca să putem fugi la
Tine [și de la Tine], și de Tine să fim sfințiți, și Ție mulțumire și slăvire să-ți aducem, Hristoase,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh; Amin.

3.17 Concedierea
Preotul zice: Pace tuturor. Aceștia îi răspund: Şi duhului tău. El zice această rugăciune:
Binecuvântat fie Dumnezeul cel sfânt, care ne păzește viețile noastre, ca să ne împărtășim de
tainele Sale de viață dătătoare, acum și pururea și în vecii vecilor. [Liturghia Darurilor]
Înaintesfințite a lui Marcu s-a săvârșit cu ajutorul lui Hristos.
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4 Comentariu
4.1 Epicleza
Ritualul începe cu această rugăciune asupra potirului, cerându-se consacrarea sa prin pogorârea
Sfântului Duh peste el. Ni se spune explicit că acest rit are loc în contextul unei slujbe de seară, deși
putem presupune aceasta pe baza caracterului bizantin pe care îl are textul în general. O rugăciune
similară asupra potirului apare în ritul cop într-o slujbă numită Liturghia umplerii potirului, care
apare în tradiția coptă cel puțin din secolul al XIII-lea în Vatican copt 17 (1288).10 Un alt text similar
apare în Evhologhionul arab-sirian de secol XV, Berlin syr. 317 (Sachau 58).11 Mai jos este o comparație
a celor trei texte, împărțite în secțiuni:
Umplerea potirului, copt,

MkPRES din Sinai ar. 237

(sec. XIV)12

(sec. XIII)

Berlin syr. 317 (Sachau
58) (sec. XV)13

Stăpâne Doamne Iisuse 1 Unule-Născut al Tatălui, 1 Unule-Născut al Tatălui,
Hristoase, Fiule Unule-Născut Iisuse Hristoase, Dumnezeul Iisuse Hristoase, Dumnezeul
și Cuvântul lui Dumnezeu Tată nostru,
nostru,
1

care pentru noi fără 2 care de bunăvoie ai pătimit 2 care de bunăvoie ai pătimit
schimbare ai luat trup şi cu în trup, rămânând nepătimitor în trup, rămânând nepătimitor
voia Ta ai pătimit în trup, ca Dumnezeu.
ca Dumnezeu.
rămânând nepătimitor ca
Dumnezeu
2

şi ne-ai dat izvorul vieții din 3 Tu cel ce din nepângărită 3 Tu cel ce ne-ai dăruit nouă
curată coasta Ta.
coasta Ta ne-ai dăruit nouă un un neam nepângărit pentru
izvor pentru viața noastră.
viața noastră.
3

cerem
și
implorăm
bunătatea Ta, Iubitorule de
oameni,
pentru
acest
amestec care este în potir:
binecuvântează-l, sfințește-l
și arată-l sfântul Sânge al Tău
prin {unirea cu} sfântul și de
viață dătătorul Tău Trup, care
mai înainte a fost curățit și
4

Cerem și ne rugăm Ție,
Iubitorule de oameni, trimite
pe Duhul Tău cel Sfânt peste
noi și peste acest potir
amestecat, și fă-l Sieți Sfântul
Sânge pentru Trupul Tău cel
de viață dătător, a cărui
sfințire și desăvârșire a fost
deja împlinită,

4

Cerem și ne rugăm Ție,
Iubitorule de oameni, trimite
pe Duhul Tău cel Sfânt peste
noi și peste acest potir
amestecat, și fă-l Sieți Sfântul
Sânge pentru Trupul Tău cel
de viață dătător, a cărui
sfințire și desăvârșire a fost
deja împlinită,

4

Acest rit există în tradiția coptă, deși rareori este celebrat. Este prescris ca măsură corectivă în caz de accidente care pot
apărea cu potirul. În momentul împărtășirii, dacă se descoperă că potirul a fost deteriorat fizic și că conținutul său sfințit a
fost vărsat, se săvârșește un ritual în care un nou potir este sfințit cu Trupul înaintesfințit, sfințit la aceeași liturghie.
Pentru mai multe informații despre acest rit, cu publicarea textului copt/arab și cu traducerea în engleză, cf. Iris Habib alMasri, “The Rite of the Filling of the Chalice,” Bulletin de la Société d’archeologie Copte 6 (1940) 77- 90. În acord cu cea mai
veche mărturie a sa, Vatican copt. 17 (1288), fol. 129r, practica era folosită mai des ca un mod de a face disponibilă
euharistia în zilele aliturgice, nu doar în caz de urgență precum este acum cazul. Aș dori să-i mulțumesc lui Rafik Adel
(Alexandria School Foundation for Christian Studies) pentru că a evidențiat acest lucru în recentul ei articol. Această
referință este citată direct din articolul lui Adel, din pricina calității scăzute a scanării manuscrisului disponibil mie. Cf.
Misael a-Baramūsī and Rafik Adel, “Ḥifẓ al-Qurbā n al-Muqaddas wa Ţaqs Ta‘mīr al-Ka’s [Rezervarea ofrandei consacrate
și ritul umplerii potirului],” Alexandria School Journal 21.2 (2016) 123-145, aici 140, nota 48.
11 Georg Graf, “Konsekration ausserhalb der Messe: Ein arabisches Gebetsformular mitgeteilt und liturgiegeschichtliche
erläutert,” OC n.s. 6 (1916) 44-48.
12 Vatican copt. 25 (14th c.), fol. 199r.-201r.
13 Graf, “Konsekration ausserhalb der Messe,” 44. Graf oferă textul arab și traducerea germană.
10

12

desăvârșit, ca acesta să fie una
cu el.
Ca tot cel ce va lua din el să-i 5 ca oricine se împărtășește 5 ca oricine se împărtășește
fie curățit sufletul, trupul și din el să se sfințească în suflet din el să se sfințească în suflet
duhul său, și să fie făcut și trup și să dobândească și trup și să dobândească
vrednic de iertarea păcatelor iertarea păcatelor,
iertarea păcatelor,
lui,
5

lăudând sfânt numele Tău,
și al bunului Tău Părinte și al
Sfântului
şi
de-viațădătătorului Tău Duh. Fă-ne pe
noi toți vrednici, Stăpâne al
nostru, să fim întăriți cu
neînfricată îndrăzneală să ne
rugăm lui Dumnezeu Tatăl
Atotțiitorul și să zicem: Tatăl
nostru care ești în ceruri...
6

să slăvească preacinstitul 6 să slăvească preacinstitul
Tău nume, cu al Tatălui și al Tău nume, cu al Tatălui și al
Duhului Sfânt, acum și Duhului Sfânt, acum și
pururea și în vecii vecilor; pururea și în veci; Amin.
Amin.

6

Comparând cele trei texte, este clar că principala diferență între textul copt, pe de o parte, și cele
două texte melchite, pe de altă parte, constă în cererea pentru consacrare (4). Complexitatea verbală a
cererii în versiunea coptă, incluzând verbele de consacrare împrumutate din alte texte anaforale, și
menționarea urmărilor împărtășirii asupra credincioșilor, conduce la ipoteza că Sinai ar. 237 și Berlin
syr. 317 (Sachau 58) ar putea de fapt să dea mărturie despre o etapă redacțională mai timpurie a
acestei rugăciuni.
Graf vede o legătură între rugăciunea asupra potirului din Berlin syr 317 (Sachau 58) și
rugăciunile din PRES vest-sirian.14 Pe lângă aceasta și mărturia alexandrină limpede a acestei
rugăciuni (atât în ritul atribuit Sfântului Marcu, cât și în traducerea coptă ulterioară a Umplerii
potirului), ar putea exista o legătură cu PRES aghiopolită, în care o rugăciune pentru desăvârșirea
ofrandei apare mai târziu după Intrarea mare.15 Dintre toate riturile răsăritene ale PRES doar din ritul
bizantin lipsește o rugăciune de consacrare asupra potirului la prothesis sau după transferul darurilor.
Aceasta, întrucât consacrarea potirului are loc chiar înainte de împărtășire prin amestecare, când o
parte din pâinea consacrată este ruptă și pusă în potir.16 Problema sfințirii Potirului în PRES bizantin,
luată separat, este suficientă pentru a arăta că elementul central al acestui text nu este nicidecum de
proveniență bizantină, ci este mai degrabă în concordanță cu tradițiile răsăritene nebizantine precum
cea alexandrină, vest-siriană, și într-o măsură mai mică, cea ierusalimiteană. O identificare mai precisă
a provenienței acestei rugăciuni ar putea fi mai degrabă dificilă fără alte mărturii manuscrise.
Ibid. Acest lucru este în special în comparație cu PRES vest-siriană atribuită lui Ioan Gură de Aur în British Library Add.
17128 (sec. X-XI), în care rugăciunea cere următoarele: “Doamne, ... binecuvântează, sfințește, plinește și desăvârșește acest
potir cu vin amestecat cu apă și așază-l pe tainica Ta masă și numai cu acest Trup de viață dătător al Unuia-născut Fiului Tău,
prin lucrarea Sfântului Tău Duh, fă-l pe acesta Sângele de viață dătător.” Cf. O.H. Codrington, “Liturgica Praesanctificatorum
Syriaca S. Ioannis Chrysostomi,” Χρυσοστομικά: Studi e Ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo (Roma 1908) 719-729.
15 Alexopoulos, The Presanctified, 110. Această rugăciune este atestată în tradiția aghiopolită-georgiană a PRES, ce se găsește
în patru manuscrise datând în sec. X-XII, expuse mai în detaliu în Alexopoulos, The Presanctified, 112. Textul rugăciunii de
sfințire oferit de Alexopoulos în traducerea sa latină din M. Tarchnišvili, Liturgicae Ibericae Antiquores (CSCO 122-123 =
Scriptores Iberici 1-2, ser. 1, tome 1), Louvain 1950.
16 Aceasta este concluzia generală a lui Alexopoulos bazată pe dovezile din manuscrisul bizantin. Pentru discuția sa despre
controversa cu privire la natura vinului dat la cuminecare în PRES bizantină (dacă este Sângele lui Hristos consacrat prin
amestecare, sau pur și simplu vin neconsacrat) cf. Alexopoulos, The Presanctified, 257 -263. Pentru o altă abordare a
controversei, cf. Robert Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, vol. VI: The Communion, Thanksgiving, and
Concluding Rites (OCA 281), Roma 2008, 426-433.
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4.2 Rugăciunea tămâierii
Aici, cât și în alte manuscrise ulterioare, textul conservă diakonika egipteană sau proclamațiile
diaconale, în detrimentul celei bizantine care apare în manuscrisele grecești ale lui MARK editate de
Cuming.17 Aceasta ar putea fi o indicație despre vechimea textului nostru, precedând poate procesul de
bizantinizare care a influențat liturghiile orientale ale patriarhiilor calcedoniene în jurul secolului al
XII-lea.18 Ar putea să indice către neîntrebuințarea acestei slujbe înainte de sfârșitul procesului de
bizantinizare în jurul secolului al XIII-lea.
Deși lipsește din manuscrise ale MARC melchită și PRES bizantină, această rugăciune a tămâierii
este de origine aghiopolită. Aceasta este atestată în Liturghia greacă a Sfântului Iacov (IAC) în Vatican
gr. 2282 (sec IX) fără diferențe față de textul prezent.19 În IAC apare sub titlul (Ἄλλη τοῦ θυμιάματος)
ca o rugăciune alternativă a tămâierii înainte de Evanghelie. Astfel locul său în MkPRES este într-un fel
scos din funcția sa inițială din IAC, din momente ce apare imediat după epicleză, fiind departe de
singura citire scripturistică veterotestamentară din MkPRES. Poate că în textul nostru aceasta
reprezintă o rugăciune a tămâierii darurilor la sfârșitul ritului prothesis (punerii-înainte), deși fără
rubrici care să arate astfel, rămâne doar o ipoteză.

4.3 Prima rugăciune a dimineții
Deși nu este intitulată așa în textul nostru, Cuming îi conferă rugăciunii acest titlu ca început al
părții publice a Dumnezeieștii Liturghii, fiind utilizat astfel și în studiu pentru consecvență.20 Această
rugăciune se bucură de popularitate în ritul copt, unde a fost generalizată din locul său de la începutul
liturghiei, la începutul rugăciunii par excellence în majoritatea slujbelor liturgice (Vecernie, Utrenie,
Înmormântare, Cununie, etc.) precum și la ceasuri sau Ajbīyah. Deși a fost de obicei intitulată “ⲟⲩ ⲉⲩⲭⲏ
·ⲛϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ - Rugăciunea mulțumirii” în cultul copt actual, titlul ales de noi „prima rugăciune a
dimineții” apare în unul dintre cele mai vechi evhologhii copte complete, Oxford Hunt. 360 (Or. 34), din
secolul al XIII-lea.21
În ediția sa a celor mai vechi manuscrise medievale ale MARK melchit, Cuming arată că Vat. gr.
2281 (1207) este cel mai apropiat de textul copt și păstrează o lectură mai veche a acestei rugăciuni
decât mai cunoscutul manuscris Vat. gr. 1970 (sec. XII), arătând mai multă fidelitate unui presupus text
străvechi. Comparat cu toate aceste marturii (atât din surse melchite cât și copte), textul nostru arată
mai multă fidelitate textului mai vechi din Vat. gr. 2281 (1207), deși încă reține propriile sale adăugiri
și particularități. În timp ce Vat. gr. 2281 (1207) are simplu „Cele bune și de folos dăruiește-ni-le și
bine rânduiește viețile noastre”, textul nostru înflorește astfel „Dumnezeule al tuturor lucrurilor bune
și chivernisitorul lor, insuflă viețile noastre cu dreptate”22. Pe de altă parte, în timp ce Cuming arată
Vat. gr. 2281 (1207) ca fiind unul dintre cele mai apropiate de sursa originară a acestei rugăciuni, mai
concisă în textul său decât orice alt text copt precum și decât orice altă sursă melchită, cel puțin în
partea de început textul nostru arată mai multă concizie și sinceritate, înlocuind „Doamne Dumnezeul
Geoffrey J. Cuming, The Liturgy of St Mark: Edited from the Manuscripts with a Commentary (OCA 234), Roma 1990.
Unul dintre cele mai importante texte vis-à-vis de bizantinizare în patriarhatele orientale este Întrebările canonice a lui
Teodor Balsamon către Patriarhul calcedonian Marcu al III-lea al Alexandriei (1180-1209). Textul grecesc al întrebărilor și
răspunsurilor poate fi găsit în PG 138:952-953. Cf. V. Grumel, “Les Réponses canoniques à Marc d’Alexandrie, leur caractère
official, leur double redaction,” Échos d’Orient 38 (1939) 321-333. Pentru o traducere și un studiu recent în engleză, cf.
Patrich Demetrios Viscuso, Guide for a Church under Islām: The Sixty-Six Canonical Questions Attributed to Theodōros
Balsamōn, Brookline, MA 2014.
19 “Ὁ γενόμενος ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ τὰς θυσίας
προσδεχόμενος, πρόσδεξαι καὶ ἐκ χειρὸς ἡμῶν τὸ θυμίαμα τοῦτο εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ
παντὸς τοῦ λαοῦ σου.” B.-CH. Mercier, La Liturgie de Saint Jacques: Édition critique du texte grec avec traduction latine (PO 26,
Fasc. 2), Paris 1946, 56. Pentru o discuție despre manuscris, conținutul acestuia și datarea, Cf. Mercier, La Liturgie, 20.
20 Cuming, The Liturgy of St Mark, 5.
21 LEW, 147.
22 Cuming, The Liturgy of St Mark, 6.
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nostru Atotțiitorule, părintele Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”23 din
Vat gr 2281 cu „Îți mulțumim, Doamne.”

4.4 Rugăciunea intrării
Rubricile indică faptul că preotul zice această rugăciune în afara intrării sau eisodos. Acest lucru ar
putea indica către diversele rugăciuni ale intrării găsite în liturghiile orientale, în special în cea a
MARK melchit. Totuși, rugăciunea noastră anume se potrivește mai degrabă cu rugăciunea
trisaghionului din MARK melchit, ea însăși descrise ca o rugăciune a intrării în unele manuscrise.24
Rugăciunea însăși apare în două tipuri majore: cel din MERK melchit, atestat în toate
manuscrisele editate de Cuming, și cel din tradiția coptă în recenziile sale grecești25 și copte26. Mai jos
este o comparație a textului nostru cu aceste două tipuri majore. Tipul melchit este reprezentat aici de
o traducere a textului grec a lui Cuming din Vat. gr. 1970 (sec. XII), care se potrivește cu textul nostru
mai bine în privința acestei rugăciuni.27 Textul copt este reprezentat de o traducere a textului grec din
Kacmarcik Codex (sec. XIV) publicat de Macomber.28
Tipul melchit

MkPRES

Tipul copt

Vat. gr. 1970 (sec XII)

Sinai ar. 237 (sec. XIII)

Kacmarcik Codex
(sec XIV)

1

Stăpâne, Doamne, Iisuse
Hristoase,
Cuvântul
cel
împreună-veșnic al veșnicului
Tată,
care
Te-ai
făcut
asemenea nouă în toate
privințele fără de păcat pentru
mântuirea neamului nostru

1

Cel ce ai trimis pe sfinții
ucenici
și
apostoli
să
propovăduiască și să învețe
sfânta evanghelie a Împărăției
Tale, și să vindece toată boala
și neputința în popor.

2

2

Stăpâne, Iisuse Hristoase, 1 Stăpâne, Doamne, Iisuse
Domnul,
Dumnezeul
și Hristoase,
Mântuitorul nostru, unicul Fiu,
Domnul care Te-ai pogorât
printre noi pentru mântuirea
neamului nostru
și ai trimis pe ucenicii și
cinstiții Tăi apostoli în toate
locurile, să facă ucenici și să
predice împărăția și să
evanghelizeze lumea întreagă,
și să tămăduiască orice boală
și orice suferință în popor.

Care ai trimis pe sfinții Tăi
ucenici și apostoli în toată
lumea să propovăduiască și să
învețe evanghelia Împărăției
Tale și să facă ucenici toate
neamurile după cunoștința Ta.

2

Tu și acum, Stăpâne, trimite 3 Tot așa, Doamne, trimite 3 Drept aceea cerem și ne
lumina și adevărul Tău. Și lumina Ta și dreptatea Ta și rugăm Ție, Stăpânul cel bun și
luminează ochii minții noastre luminează ochii și gândurile iubitor de oameni, deschide
spre cunoașterea cuvintelor noastre, și deschide urechile urechile inimilor noastre spre
3

Ibid.
O notă marginală: “Εἴσοδος” apare în manuscrisul Patriarhiei Ortodoxe Grecești a Alexandriei 173/36 (1586), în timp ce în
Vat. gr. 1970 (sec. XII), rubrica conține: “Καὶ γίνεται ἡ εἴσοδος τοῦ εὐαγγελ[ίου]”. Cf. Cuming, The Liturgy of St Mark, 11.
25 Exemplele includ Coptic Museum Inv. 20 (sec. XIV), Cf. Evelyn White, The Monasteries of the Wadi ‘N Natrun Part I: New
Coptic texts from the Monastery of Saint Macarius, New York 1926, 203. Rugăciunea apare și în alte manuscrise grecești ale
liturghiilor copte, cum ar fi Kacmarcik Codex (14th c.), Cf. W.F. Macomber, “The Greek Text of the Coptic Mass and of the
Anaphoras of Basil and Gregory according to the Kacmarcik Codex,” OCP 43 (1977) 308-334, și Coptic Patriarchate 172 Lit
(sec. XVI), Coptic Patriarchate 184 Lit. (sec. XVIII) și Saint Mina Monastery Al-Mu’allaq 1 Lit. (sec. XVIII), Cf. Roshdi Dous, Η
Αλεξανδρινή Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου κατά την Κοπτική Παράδοση: Κριτική ΈΈκδοση, disertație de doctorat
nepublicată, Universitatea Aristotel, Salonic 1997, 52-56.
26 Textul copt al acestei rugăciuni apare în evhologhioanele copto-arabe începând cu secolul al XIII-lea Oxford Hunt. 360 (Or
34), fol. 8r-13v.
27 Pentru textul grecesc, cf. Cuming, The Liturgy of St Mark, 11
28 Pentru textul grecesc, cf. Macomber, “The Greek Text,” 319.
23
24

15

tale dumnezeiești

inimilor noastre

auzirea sfintei Tale evanghelii.
Deschide și simțirile sufletelor
noastre,

și ne învrednicește să 4 și ne învrednicește să auzim 4 și ne învrednicește să nu
devenim ascultători ai lor și să curata Ta bunăvestire, și să nu devenim doar ascultători, ci și
nu fim doar ascultătorii lor ci fim doar ascultătorii ei, ci împlinitorii poruncilor Tale
și făptuitorii cuvintelor
făptuitorii ei
dumnezeiești, după vrerea lui
Dumnezeu și Tatăl, cu care
5 să purtăm și să aducem
ești binecuvântat și slăvit, cu
roade bune, treizeci și șaizeci
preasfântul și bunul și de viață
și o sută,
dătătorul și de-o-ființă Duhul
6 ca să devenim vrednici de
6 ca să ne învrednicim de
Tău, acum și pururea și în
cereasca Ta împărăție
cereasca Ta împărăție
vecii vecilor.
4

Această comparație arată, pe de o parte, că MkPRES este mai aproape de tipul melchit decât de cel
copt. Totuși, în timp ce MARK melchit are un întreg pasaj despre aducerea roadelor vrednice conform
evangheliei (5), prezent atât în Vat gr. 1970 (sec XII) și în mai concisul Vat. gr. 2281 (1207), în MkPRES
acest pasaj lipsește. Pe de altă parte, o comparație cu tipul copt dezvăluie că cel din urmă, dezvăluind
originea comună a tuturor celor trei rugăciuni, se distanțează de tipul MkPRES și de cel melchit
aproape în oricare dintre secțiuni. Am putea avea tentativa de a concluziona că textul Rugăciunii
intrării din MkPRES conservă o lectură mai veche a unui original alexandrin grec, care s-a dezvoltat
mai apoi, în unele aspecte, în mărturiile bizantinizate ale MARK melchit, și, în alte privințe, în tradiția
coptă.

4.5 Lecturile veterotestamentare
Rubricile din această secțiune sunt destul de sumare. După o salutare între preot și popor,
diaconul semnalizează citirea profețiilor veterotestamentare, urmată de cântarea unei stihiri sau
cântări cunoscute. În privința naturii acestor profeții veterotestamentare, ne putem referi la ediția
critică a Profitologhiului bizantin a lui Høeg și Zuntz, folosită și de Alexopoulos când discută lecturile
din PRES bizantin.29 Deși acum lecturile din Vechiul Testament pentru Triod sunt tipărite în Triod,
există un număr mare de Profitologhii (manuscrise doar cu lecturile din Vechiul Testament de peste
an) împrăștiate în diverse biblioteci. În ansamblu, Høeg și Zuntz au numărat un total de 160 de
manuscrise de acest fel.30 Examinând aceste manuscrise, autorii notează uniformitatea lor generală în
privința pericopelor alese. Acest fapt, precum și referințele ocazionale la Patriarh sau la alte detalii
liturgice, i-a condus la ipoteza că Profitologhiul însuși reprezintă o dezvoltare de secol VIII din
Constantinopol, care astfel s-a răspândit în toate zonele aflate în sfera de influență bizantină.
În mod accidental, biblioteca Mănăstirii Sfintei Ecaterina găzduiește astăzi un număr mare de
manuscrise Profitologhii atât în greacă cât și în arabă. Considerând Profitologhii doar acele care sunt
datate înainte de secolul al XIII-lea care au fost fotocopiate de Biblioteca Congresului, am descoperit
șase Profitologhii arabe și unsprezece grecești, datând între secolele X-XIII.31 Alte șapte Profitologhii au
fost identificate de Engberg ca parte din noile descoperiri din Sinai.32 Se poate asuma cu convingere că
citirile din prorocii în MkPRES erau cel mai probabil din unul din aceste numeroase Profitologhii
grecești sau arabe găzduite în biblioteca mănăstirii și copiate fie înainte, fie în timpul secolului al XIIIlea.
Carsten Høeg și Günther Zuntz, “Remarks on the Prophetologion,” în Robert P. Casey, Silva Lake, Agnes K. Lake, ed.,
Quantulacumque. Studies Presented to Kirsopp Lake by Pupils, Colleagues and Friends, Londra 1937, 189.
30 Ibid.
31 Murad Kamil, Catalogue of All Manuscripts in the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai, Wiesbaden 1970, 20, 62.
32 Sysse G. Engberg, “Prophetologion Manuscripts in the ‘New Finds’ of St. Catherine’s at Sinai,” Scriptorium 57, no. 1 (2003)
94-109, aici 109.
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4.6 Synapte/ Ectenia mare
Manuscrisul nostru oferă doar textul pentru preot a ceea ce se cheamă Taina celor cinci {cereri}.
Aceasta se referă la Synapte/ ectenia mare regăsită și în MARK melchit, conținând cinci cereri pentru
(1) bolnavi, (2) străini și călători, (3) roade, (4) împărat și (5) cetate/oraș.33 Descrierea acestora ca
taine se referă la recitarea lor în taină (μυστικῶς), care în schimb ridică întrebarea: ce se rostea în acel
timp când preotul era ocupat cu rugăciunea făcută în taină? După cum explică Cuming, Vat. gr. 1970
(sec. XII) indică aici (Ὁ διάκονος τὴν συναπτήν),34 despre care Brightman consideră că se referă la
diakonika ce se găsește în secțiunea paralelă din MARK copt și care s-a păstrat în limba sa greacă
inițială.35 Putem astfel propune că, deși lipsește din manuscrisul nostru, rugăciunea celor cinci cereri
de mai sus făcută în taină era însoțită de îndemnul public la rugăciune pentru aceleași lucruri făcute de
diacon.
Cât despre textul propriu-zis precum apare el în manuscrisele MARK melchit și în manuscrisul
nostru MkPRES, mai jos se găsește o comparație. Cu excepția cererii de a trimite ploaie, regăsită în
manuscrisul nostru și în Vat. gr. 1970 (sec. XII), textul MARK melchit este tradus aici din ediția lui
Cuming din Vat. gr. 2281 (1207).
MkPRES

MARK melchit

Sinai ar. 237 (sec. XIII)

Vat. gr. 2281/197036

Vindecă, Doamne, boala poporului Tău, și cu 1 Pe bolnavii poporului, Doamne, cercetându-i
mila și îndurarea Ta vindecă și alungă de la noi cu milă și îndurare, vindecă-i. Depărtează de la
toată durerea și boala. Și slăbiciunea duhului, ei toată boala și toată neputința. Duhul bolii
alung-o de la noi și de la ei.
ridică-l de la ei.
1

Pe călătorii dintre frații noștii către toate 2 Pe frații noști care călătoresc, sau care doresc
locurile, întărește-i în calea lor, și păzește-i.
să călătorească în toate locurile, călăuzește-i.
2

Trimite ploaia Ta cea bună în toate locurile 3 [Trimite ploaie bună acelor locuri care au
care au nevoie.
nevoie și sunt lipsite de ea]. Binecuvântează,
Doamne, roadele pământului, înmulțește-le,
desăvârșește-le. Pentru noi le ține ferite și fără
vătămare.
3

Păzește, Doamne, împărăția robului Tău pe 4 Împărăția slujitorului Tău, pe care l-ai pus să
care l-ai ales și l-ai făcut să stăpânească. împărățească peste pământ, păzește-o în pace
Soldaților săi dăruiește-le biruință, și sprijină-l și curaj.
pe el, Doamne.
4

Păzește, Doamne, acest sărac, slab și vrednic 5 Pe acest smerit și vrednic de milă și de
de milă oraș al nostru, și toate orașele și Hristos iubitor oraș izbăvește-l, Dumnezeule,
mânăstirile și satele, cu milă miluiește-le și cu de zile rele.
îndurarea Ta îndură-te de ele. Salvează-le,
Doamne, în ziua cea rea,
5

[de] prigonire, molimă, foamete, și de 6 de foamete, molimă, cutremur, inundații și de
ridicarea asupra noastră a altor neamuri, ridicarea asupra noastră a altor neamuri,
precum ai izbăvit cetatea Ninivei, căci milostiv precum ai izbăvit cetatea Ninivei. Căci milostiv
6

Cuming, The Liturgy of St Mark, 13.
Ibid., 98.
35 LEW, 119. Cf. ‘Abd al-Masīḥ Şalīb, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ·ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ·ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ ϯϣⲟⲙϯ ·ⲛ·ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ·ⲛⲧⲉ
ⲡⲓ·ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ·ⲁⲅⲓⲟⲥ ·Ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ·ⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲉⲩⲭⲏ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ, Cairo 1902, 260-269.
36 Cuming, The Liturgy of St Mark, 13, 14.
33
34

17

și îndurător ești, și nu îți aduci aminte de cele
rele ale omului. Căci Tu ai zis în Isaia: apăravoi cetatea aceasta şi o voi scăpa pentru Mine
şi pentru David, sluga Mea. Asemenea îți cerem
și Te rugăm, Iubitorule de oameni întru tot
bun, ai milă de orașul acesta pentru martirul
Tău Marcu evanghelistul, care ne-a arătat calea
mântuirii.

și îndurat ești și nu iei seama la răutățile
oamenilor. Tu ai zis și prin prorocul Isaia:
apăra-voi cetatea aceasta şi o voi scăpa pentru
Mine şi pentru David, sluga Mea. De aceea îți
cerem și Te rugăm, Bunule Iubitorule de
oameni, apără orașul acesta pentru martirul și
evanghelistul Tău Marcu, care ne-a arătat calea
mântuirii.

Precum este arătat în tabelul de mai sus, synapte/ ectenia mare din MkPRES se potrivește
îndeaproape cu MARK melchit din Vat. gr. 2281 (1207), care în schimb este foarte apropiat de textus
receptus din Vat. gr. 1970 (sec. XII). Excepțiile constau în cererile (2), (3) și (5) care sunt întrucâtva mai
dezvoltate în MkPRES. Cererea (4), pentru trimiterea ploii, ignoră alte aspecte ale vieții agricole pentru
care se face rugăciune, precum desăvârșirea roadelor pământului. De fapt, Vat. gr. 2281 (1207) include
doar cererile pentru roade, în timp ce Vat. gr. 1970 (sec. XII) le conține pe ambele, pentru ploaie și
pentru roade. Astfel în general se poate vedea că textul MkPRES este în acord cu textul MARK melchit,
deși unele cereri sunt mai elaborate.

4.7 Trei rugăciuni
Aici diaconul începe spunând diakonika pentru primele două din cele trei rugăciuni (pace,
patriarh și adunare). Aceasta se găsește și în MARK melchit, în timp ce în ritul copt diaconul proclamă
aceeași diakonika după ce preotul rostește prima frază a fiecăreia dintre cele trei rugăciuni. După
diakonika în ritul copt, preotul continuă cu fiecare rugăciune. În MARK melchit, precum și în textul
nostru, cele trei rugăciuni ale preotului sunt toate unite într-o rugăciune continuă. Mai jos se găsește
textul cu adăugirile relevante din Vat. gr. 1970 (sec. XII) în paranteze pătrate.
MkPRES

MARK melchit

Sinai ar. 237 (sec. XIII)

Vatican gr. 2281/197037

Trimite peste noi pacea care este din ceruri în 1 Pacea care este în cer rânduiește-o tuturor
inimile noastre. Fă ca veacul acesta al nostru să inimilor noastre și dăruiește-ne pacea acestei
treacă în pace.
vieți.
1

Și pe părintele nostru, arhipăstorul și
patriarhul N, și pe mitropolit păzește-l.
Păzește-i, Doamne, și lungește-le viețile și anii
lor în pace, pentru a plini sfântă și cinstită
slujirea Ta după vrerea Ta, și să cultive
cuvântul adevărului Tău în adunarea noastră.

Pe preasfințitul și preabinecuvântatul nostru
arhiereu, papa N [și pe preasfințitul episcop],
păzește[-i] pentru noi întru mulți ani și vreme
pașnică, [săvârșind sfânta arhierie încredințată
de Tine, după sfânta și binecuvântată voia Ta,
drept semănând cuvântul adevărului cu toți
ortodocșii episcopi, preoți, diaconi, ipodiaconi,
citeți, psalți, cu toată plinătatea sfintei Biserici
catholice și apostolice].

2

2

Binecuvântează-i Doamne, și dă-le lor 3 Binecuvântează, Doamne, adunarea noastră.
neîmpiedicat să se sârguiască în voia Ta cea Dă-le lor ca să fie pentru noi neîmpiedicați și
sfântă.
nestânjeniți după sfântă și binecuvântată voia
Ta.
3

4

37

Scoală-Te, Doamne și risipește toți vrăjmașii

4

Cuming, The Liturgy of St Mark, 14, 15.
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Scoală-Te, Doamne și să se risipească

Tăi, și toți cei care urăsc numele Tău sfânt să
fugă înapoi. Iar pe credinciosul Tău popor,
binecuvântează-l {făcându-l} mii de mii și
miriade de miriade, săvârșind vrerea Ta.

vrăjmașii Tăi, și să fugă înapoi toți cei ce urăsc
numele Tău cel sfânt. Iar credinciosului Tău
popor, cu binecuvântare fă-l mii de mii și
miriade de miriade, săvârșind vrerea Ta cea
sfântă.

În acest caz, aflăm că textul MkPRES ocupă un loc intermediar între textul mai prolix Vat. gr. 2281
(1207) și mai elaboratul text din Vat. gr. 1970 (sec. XII). Acest fapt apare în special în cererea pentru
ierarhi (2), unde Vat. gr. 1970 (sec. XII) inserează nu doar alți episcopi împreună cu patriarhul, ci și
toate treptele liturgice cât și toată plinătatea întregii Biserici, în mod sigur un semn al interpolării
ulterioare. Am văzut mai sus în Prima rugăciune a dimineții, că Vat. gr. 2281 (1207) de obicei dă
mărturie unui text mai curat decât cel din mai faimosul Vat. gr. 1970 (sec. XII). Putem astfel să
adăugăm mărturia celor Trei rugăciuni ca un alt exemplu ce ilustrează poziția din Sinai ar. 237 (sec.
XIII) în legătură cu manuscrisele MARK melchite în ce privește dezvoltarea textului.

4.8 Intrarea mare
În acest moment diaconul zice „vedeți ca nimeni dintre mărturisitori să nu fie aici”. Acest lucru
este cam ciudat, mai ales prin faptul că ambele mărturii MARK melchite au catehumeni în loc de
mărturisitori.38 Similar, tradiția aghiopolită are următorul text, “Μή τις τῶν κατηχουμένων· μή τις τῶν
ἀμυήτων· μή τις τῶν μὴ δυναμένων ἡμῖν συνδεηθῆναι – Nimeni dintre catehumeni [să nu rămână],
nimeni dintre cei neinițiați, nimeni din cei ce nu pot să se roage împreună cu noi” ambele regăsindu-se
în anaforaua întreagă IAC39 și în PRES aghiopolită.40 Chiar și PRES bizantină are drept concediere
porunca, Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Οἱ κατηχούμενοι προέλθετε. Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε·
μή τις τῶν κατηχουμένων – Câți [sunteți] catehumeni, ieșiți. Catehumeni, ieșiți. Câți [sunteți]
catehumeni, ieșiți, ca nimeni dintre catehumeni [să nu rămână].”41 Care este atunci această treaptă
neobișnuită a mărturisitorilor? Ar putea fi aceasta o ciudățenie a traducerii unui text original grecesc,
în special ținându-se cont de natura neuniformă a traducerilor arabe în general? S-ar putea referi
aceasta mai degrabă la o clasă de oameni într-o altă etapă de pregătire pentru intrarea în Biserică? Din
nefericire, în absența mărturiilor grecești ale acestui termen în tradiția liturgică, sau referinței la o
clasă a mărturisitorilor care sunt concediați odată cu catehumeni, nu suntem în stare în acest moment
să înaintăm o ipoteză.
În ce privește imnul de la Intrarea mare suntem, totuși, pe tărâm sigur. Textul, scris pe de-antregul în manuscris, este cel al heruvicului standard din PRES bizantină. „Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν – Acum puterile cerești.” Cea mai veche referință la acest imn al Intrării mari, întrebuințat și
în PRES bizantină, apare în secolul al VII-lea în Chronicon Paschale, unde se menționează:
„În acest an, sub Serghie patriarhul Constantinopolului, din prima săptămână a Postului Mare, în
indictionul al patrulea, a fost introdus un imn după „Să se îndrepteze”, la momentul la care darurile
înaintesfințite sunt aduse la altar de la schevofilachion după ce preotul a zis „După darul Hristosului
Tău”, adunarea începe împreună „Acum puterile cerești nevăzut cu noi slujesc, că iată împăratul slavei
intră. Iată jertfa tainică și săvârșită este străjuită. Cu credință și cu frică să ne apropiem ca părtași vieții

Cuming, The Liturgy of St Mark, 16.
LEW, 41.
40 Ibid., 496.
41 Alexopoulos, The Presanctified, 307. Alexopoulos constată că, în practica curentă, aceste îndemnuri sunt omise, împreună
cu cererea și rugăciunea care le însoțesc ca un mijloc de a economisi timp, mai ales în absența catehumenatului organizat. Cf.
Alexopoulos, The Presanctified, 202, nota 223.
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veșnice să ne facem. Aliluia!”42 Acesta se cântă nu doar în timpul Postului mare la aducerea
Înaintesfințitelor, ci și în alte zile, ori de câte ori se aduc darurile înaintesfințite.”43
Incipitul imnului heruvic din PRES apare de două ori și în manuscrisul sud-italian Barberini gr.
336 (sec. VIII)44 și în psaltirea constantinopolitană Chludov (sec IX).45 Astfel cu acest imn, textul nostru
stă confortabil în tradiția liturgică bizantină. Faptul că ceea ce până acum a fost în mare un text
alexandrin cu unele influențe aghiopolite ce includ imnul Intrării Mari din Constantinopol, reprezintă
acum o mărturie despre o tendință generală de bizantinizare suferită de practicile liturgice ale
patriarhiilor răsăritene în timpul acelei perioade (sec. XI-XIII).
Ceea ce este de interes în acest text este totuși a doua strofă, “πίστει καὶ φόβῳ προσέλθωμεν – cu
credință și cu frică să ne apropiem.” Deși aceasta este lectura din Chronicon Paschale, din psaltirea
Chludov, și din propriul nostru text, se pare că este în minoritate față de tradiția manuscriptică precum
și față de practica actuală. În schimb, textul cântat astăzi are „πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν – cu
credință și cu dragoste să ne apropiem.”46 Textul curent este întâlnit și în cel mai vechi evhologhiu ce
include textul complet, Sinai gr. NE/ΜΓ22 (sec. IX-X), despre care Gabriel Radle a arătat că prezintă un
text constantinopolitan.47 Totuși Alexopoulos identifică alte cinci surse ce păstrează lectura din
Chronicon Paschale: Barberini gr. 431, Barberini gr. 329, Oxford Bodl. Auct. E. 5.13 din sec. al XII-lea, și
Grottaferrata Γβ XX.148 din sec. XII-XIII, și în final versiunea georgiană a PRES aghiopolită.49 Este
deosebit de important că toate aceste manuscrise au fost copiate doar cu unul sau două secole mai
devreme decât textul nostru, identificând poate o perioadă de timp când textul original din Chronicon
Paschale era încă în uz. Faptul că manuscrisul nostru este ultimul din acest grup de manuscrise este
poate un indiciu al naturii conservatoare în general a textului pe care îl examinăm. În plus, nu este
surprinzător faptul că, cel puțin unul din aceste manuscrise - Grottaferrata Γβ XX.1 – în plus față de
Sinai ar. 237, conservă vechea lectură, indicându-i proveniența în periferia sferei de influență
bizantină. În ultimul rând este de notat afinitatea relativă dintre tradiția aghiopolită (PRES gerogiană)
și Sinai în acest caz particular. Toate aceste observații ne îngăduie să vedem în această unitate
particulară a MkPRES un caz perfect logic a unui imn constantinopolitan al Intrării Mari din secolul al
VII-lea care a fost adoptat în Sinai prin bizantinizare, în același timp păstrându-și lectura inițială –
împreună cu alte mărturii de la periferie – chiar și după ce textul a suferit unele schimbări în capitală.

4.9 Rugăciunea imnului heruvic
În PRES bizantină diverse instrucțiuni apar în tradiția manuscrisă în privința rugăciunii rostite în
timpul cântării imnului heruvic. Alexopoulos enumeră zece variațiuni diferite, care pot fi mai departe
grupate în trei categorii: 1 – Nu se cântă și nu se rostește nimic în timpul Intrării Mari, 2 – Psalmul 50
este rostit în locul unei rugăciuni, sau 3 – oricare din cele șapte rugăciuni variabile este rostită.50
Dintre acestea, prima este pe departe cea mai comună în tradiția manuscrisă fiind și practica curentă
de azi.

“Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν· ἰδοὺ γὰρ εἰσπο-ρεύεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης· ἰδοὺ θυσία
μυστικὴ τετελειωμένη δορυφορεῖται· πίστει καὶ φόβῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αιωνίου γενώμεθα· ἀλληλούϊα.”
43 Michael Whitby, Mary Whitby, Chronicon Paschale 284-628 AD, Liverpool 1989, 158, citat cu modificări minore în
Alexopoulos, The Presanctified, 226.
44 Stefano Parenti și Elena Velkovska, L’Eucologio Barberini Gr. 336 (BELS 80), Roma 2000, 85, 247.
45 Robert F. Taft și Stefano Parenti, Il Grande Ingresso: Edizione italiana rivista, ampliata e aggiornata (AK 10), Grottaferrata
2014, 190-191.
46 Alexopoulos, The Presanctified, 310.
47 Gabriel Radle, “Sinai Greek NE/ΜΓ22: Late 9th/Early 10th Century Euchology Testimony of the Liturgy of St John Chrysostom
and the Liturgy of the Presanctified Gifts in the Byzantine Tradition,” BBGG III s. 8 (2011), 169-221, aici 200-201, textul grecesc,
218.
48 Mai înainte cunoscut drept Grottaferrata Γβ XX, s-a dovedit recent că este alcătuit din două părți independente, prima
aparținând secolului XII-XIII, în timp ce a doua secolului al XIV-lea. Cf. Taft, Il Grande Ingresso, 709, 712.
49 Alexopoulos, The Presanctified, 226, nota 9.
50 Ibid., 232-233.
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Prezența unei rugăciuni a imnului heruvic în unele manuscrise reprezintă doar o parte a unei
tendințe generale de normalizare și nivelare a slujbelor asemănătoare de-a lungul timpului până când
acestea devin mai mult sau mai puțin similare în execuție, fenomen cunoscut drept Angleichung.51 În
acest caz, rugăciunea pentru imnul heruvic este uneori împrumutată de la anaforaua obișnuită pentru
a umple acest timp. Această rugăciune poate fi cea obișnuită de proveniență constantinopolitană,
„Οὐδεὶς ἄξιος – Nimeni din cei legaţi”, sau oricare din diversele rugăciuni, de obicei din IAC.52 Toate
aceste rugăciuni împart tema comună a rugăciunii pentru vrednicie și apropiere spre a aduce
anaforaua. Acesta este în esență tema centrală a riturilor preanaforale în liturghiile orientale, așa
numitul accessus ad altare, constituit din rituri variate și rugăciuni menite să pregătească duhovnicește
slujitorii pentru slujba dumnezeiască. În textele variate, rugăciunea se dezvoltă de obicei pe
nevrednicia celebrantului de a se apropia de sfântul altar, invocându-se mila și îndurarea lui
Dumnezeu spre a-i îngădui să săvârșească slujba, și se încheie cu implorarea lui Dumnezeu pentru a-l
curăța pe slujitor de toată spurcăciunea și de toate patimile.
Rugăciunea de aici din MkPRES prezintă o deviație clară de la normele pentru rugăciunile imnului
heruvic întâlnite în altă parte. Principala temă aici este primirea de tămâiere de seară adusă lui
Dumnezeu – cu referire la psalmul 140:2 – și asemănarea acestei jertfe de seară cu propria Jertfă de
seară a lui Hristos de pe cruce. Rugăciunea se încheia cu o cerere fără legătură de a-l face vrednic să ia
parte la taină. Astfel, este clar că textul prezintă aici o rugăciune vesperală de tămâiere care este
rostită în locul oricărei alte rugăciuni cunoscute a imnului heruvic.
Referința la tămâierea și jertfa de seară se potrivește cu săvârșirea vesperală a PRES. De fapt, în
timp ce această rugăciune este neatestată în altă parte în tradițiile melchită și constantinopolitană, ea
apare aproape textual ca rugăciunea tămâierii pentru vecernii în ritul copt. Mai jos este o comparație a
celor două texte:
MkPRES

Vecerniile copte

Sinai ar. 237 (sec. XIII)

textus receptus53

Stăpâne, marele nostru Dumnezeu, Cel 1 Hristoase, Dumnezeul nostru, cel Mare, Cel
înfricoșător, drept și slăvit, iubitul Fiu al înfricoșător și adevărat, Fiul cel Unul născut și
Domnului,
Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl.
1

mirul revărsat, al cărui nume este slăvit în tot
locul.
2

2

mirul revărsat este sfânt numele Tău.

Ție îți aducem tămâiere revărsată numelui 3 În orice loc tămâie și jertfă curată se aduc
Tău. Și pentru curatele noastre jertfe.
sfântului Tău nume.
3

[Primește] Doamne cererile noastre, și fă ca 4 Îți cerem, Stăpâne, primește la Tine cererile
rugăciunea noastră să se ridice ca tămâia noastre și să se îndrepteze rugăciunile noastre
înaintea Ta.
ca tămâia înaintea Ta.
4

5

Primește din mâinile noastre jertfele de

5

ridicarea mâinilor noastre este jertfa de

Descris pe scurt, acesta este un fenomen observat în numeroase exemple, prin diferite slujbele liturgice sau elemente ale
unor astfel de slujbe, se armonizează treptat în timp, astfel încât execuția lor devine mai mult sau mai puțin aceeași. De
exemplu, actele rituale aparținând unei anaforale frecvent celebrate sunt generalizate tuturor anaforalelor. Pentru exemple
ale acestui fenomen în ritul bizantin, cf. Robert Taft, “Anton Baumstark’s Comparative Liturgy Revisited,” în: Robert F. Taft și
Gabriele Winkler, eds., Acts of the International Congress: Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872- 1948),
Rome, 25-29 September 1998 (OCA, 265), Roma 2001, 191-232, aici 211-212.
52 Pentru textul rugăciunii constantinopolitane din BAS și CHR, cf. Taft și Parenti, Il Grande Ingresso, 298-299. O rugăciune
similară, Ὁ ἐπισκεψάμενος ἡμᾶς, apare în IAC înainte de anafora, Cf. Mercier, La Liturgie, 190-192. O a treia rugăciune,
Δέσποτα ζωοποιέ, este, de asemenea, din IAC înainte de Intrarea mare, Cf. Mercier, La Liturgie, 176.
53 Rūfa’īl al-Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ·ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ·ⲙⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ
Ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲕⲩⲣⲓⲗⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲛⲓⲕⲉ ⲉⲩⲭⲏ ·ⲉⲑⲩⲟⲁⲃ, Roma 1736, 13-14.
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seară, căci Tu ești jertfa de seară, care însuți teai suit pe cruce (...) pentru păcatele noastre la
vremea serii după voia Tatălui Tău și a Duhului
sfințeniei Tale.

seară. Căci Tu ești adevărata jertfa de seară,
care s-a adus pe Sine pentru păcatele noastre
pe cinstita cruce după voia bunului Tău
Părinte.

Învrednicește-ne, Doamne, să devenim
părtași scumpei Tale taine, ca să-ți aducem
slăvire, acum și pururi; Amin.

6

6

Cu care ești binecuvântat...

Textul acestei rugăciuni din tradiția coptă este foarte stabil. Cea mai veche referință despre o
rugăciune care însoțește aducerea de tămâiere la Vecernie apare în secolul al XIV-lea în Sfeșnicul
întunericului de Abū al-Barakāt ibn Kabar54 și ceva mai devreme în secolul al XIII-lea în Prețioasa
bijuterie a lui Yūḥannā ibn Abī Zakaryā ibn Sibā55, în timp ce Rânduielile [Liturgice] ale lui Gavriil al Vlea ne oferă incipitul rugăciunii.56 În tradiția manuscrisă, rugăciunea apare în unele dintre cele mai
timpurii evhologhiii copte: Oxford Hunt. 360 (Or. 34) fol. 25r.-26v. și Oxford Hunt. 572(Or.35), fol. 224r.224v. (sec. XIII), pentru a numi doar două din cele mai timpurii evhologhii cunoscute. În absența altor
mărturii ale acestei rugăciuni în tradiția răsăriteană pe lângă unicul nostru manuscris, se pare că
această rugăciune este născută în ritul cop și ar fi putut într-adevăr exista cu mult înainte de secolul al
XIII-lea.
Un alt argument în favoarea originii egiptene a acestei rugăciuni este prin compararea cu alte
rugăciuni orientale de tămâiere. Cuming oferă o listă de astfel de rugăciuni în manuscrise cu MARK
melchit apărând în diverse puncte ale slujbei (7 în total) și le împarte în două categorii în funcție de
conținut sau unul dintre următoarele elemente: 1 – referință la îndreptarea și iertarea păcatelor, sau 2
– referință la pogorârea Duhului Sfânt.57 Rugăciunea noastră, deși în mod evident o rugăciune de
tămâiere, nu apare în niciunul din manuscrisele cu MARK melchit. În plus, nu poate fi categorisită ușor
într-una din aceste două categorii. Îi lipsește o referință clară la îndreptare ca fiind scopul aducerii de
tămâiere și nu se menționează Duhul Sfânt, cu excepția părții finale, dar nu într-un mod central.
Astfel este cinstit să concluzionăm la acest moment că această rugăciune este o rugăciune coptă
de tămâiere potrivită Vecerniilor, care a fost adăugată acestei părți a MkPRES pentru a însoți cântarea
imnului heruvic, într-o îndepărtare de practica predominantă din PRES bizantină în care nu se recită
nicio rugăciune în acest moment. Ultima propoziție (6) în care se cere vrednicia pentru taine, este în
mod clar o adăugare pentru a potrivi rugăciunea tămâierii în acest context euharistic.
4.10 Rugăciunea de la rugăciunea domnească
Titlul acestei rugăciuni este dat în manuscris drept „altă rugăciune”, ceea ce ar putea sugera că ar
fi o variantă pentru rugăciunea precedentă a imnului heruvic. Totuși, localizarea acestei rugăciuni ce
conduce la rugăciunea domnească justifică punerea acestui titlu, Rugăciunea de la rugăciunea
domnească. De fapt, în cele mai multe tradiții, rugăciunea de dinaintea rugăciunii domnești constituie o
rugăciune centrală unică a PRES. Versiunea acestei rugăciuni în PRES bizantină este destul de diferită
de a noastră și nu ne oferă baza unei comparații textuale.58 Totuși, analizând această rugăciune,
Alexopoulos atrage atenția asupra faptului că ea combină elemente ale proscomidiei (punerii-înainte)
și ale rugăciunii precomunionale din BAS bizantină. Alexopoulos explică faptul că „din moment ce nu
există anafora în PRES, redactorul combină aspecte ale rugăciunii proscomidiei (punerii-înainte) din
BAS, adică rugăciunea accessus ad altare, care se face după Intrarea Mare, când darurile sunt puse pe
sfânta masă, cu aspecte ale rugăciunii precomunionale din BAS, care este înainte de rugăciunea
Louis Villecourt, “Les observances liturgiques et la discipline du jeûne dans l’Eglise copte,” Mus 37 (1924) 45-124, aici 62.
Victor Mistrīḥ, Yūḥannā ibn Abī Zakaryā ibn Sibaā, Pretiosa Margarita de Scientiis Ecclesasticis, Cairo 1966, 191.
56 Alfonso ‘Abdallah, L’Ordinamento Liturgico di Gabriele V, 88° Patriarca Copto (1409-1427), Cairo 1962, 159, 353.
57 Cuming, The Liturgy of St Mark, 83-85.
58 Textul grecesc cu traducerea în engleză în Alexopoulos, The Presanctified, 311-312.
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domnească, precum în cazul PRES.”59 Aceasta este în multe privințe similară cu conținutul acestei
rugăciuni din MkPRES, unde începe cu o cerere de a primi ofranda, „Primește această ofrandă, pe care
am pus-o înaintea înfricoșătorului altar al sfințeniei Tale” și apoi continuă cu o cerere de a fi făcut
vrednic de împărtășire, „cerem de la Tine și rugăm bunătatea și îndurarea ta să ne sfințești pe noi, și să
ne învrednicești acum și în toată vremea. Curățește-ne sufletele, trupurile și duhurile de toată
pângărirea.”
Acest lucru poate explica și confuzia din ideea de ofrandă a acestei rugăciuni. În timp ce această
rugăciune începe cu o cerere către Dumnezeu spre a primi ofranda, ea afirmă după doar două rânduri
mai jos că acest act a fost deja săvârșit. Situația deosebită aici este că Trupul a fost deja oferit și sfințit
în liturghia precedentă, în timp ce Sângele a fost sfințit în timpul prothesisului la începutul ritului.
Astfel, ceea ce este adus pe altar după Intrarea Mare este de fapt Trupul și Sângele sfințite, nu doar
Trupul precum în PRES bizantină. Iar când rugăciunea îi cere lui Dumnezeu să primească ofranda,
trebuie să ne punem întrebarea, despre ce primire este vorba aici când acesta este însuși Trupul și
însuși Sângele lui Hristos? Mai mult, când mai apoi rugăciunea afirmă că Dumnezeu „o a primit,
binecuvântat, sfințit și desăvârșit” se face referire la anaforaua deplină în care Trupul a fost sfințit, la
prothesisul în care potirul a fost sfințit sau la ofranda de după intrarea mare ca având într-un fel o
semnificație sfințitoare? Poate că răspunsul acestor dileme rezidă în munca de redactare explicată de
Alexopoulos, precum și în tendința de armonizare a diferitelor rituri discutată anterior, în care
rugăciunea anaforală de primire a ofrandei, precum și o rugăciune precomunională ce afirmă ofranda
deja adusă și săvârșită sunt juxtapuse conducând la Rugăciunea Domnească.
Această rugăciune include și o serie de verbe de sfințire care ar putea sugera proveniența.
Anaforalele orientale au toate verbe de sfințire puțin variate ce sunt menționate în epicleză. În CHR,
Sfântul Duh este invocat: „ποίησον – fă” pâinea și vinul Trupul și Sângele.60 IAC cere ca Sfântul Duh
“ἁγιάσῃ καὶ ποιήσῃ - să sfințească și să facă”61, în mod similar GREG are în textul său grecesc “ἁγιάσαι
καὶ μεταποιήσῃ - binecuvântează și (pre)schimbă”62, precum și “Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲉϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ - ca
să le curețe/purifice și să le (pre)schimbe” în textul copt.63 Anaforaua BAS, atât în tradiția bizantină cât
și cea coptă, are “εὐλογῆσαι, ἁγιάσαι, ἀναδεῖξαι – să le binecuvânteze, să le sfințească și să le arate”.64
Singura epicleză cu verbe identice cu rugăciunea noastră este a doua epicleză din MARK, unde găsim
“εὐλογήσῃ, ἁγιάσῃ, τελειώσῃ - binecuvântează, sfințește, desăvârșește,” atât în tradiția bizantină cât și
în cea coptă.65 Această identitate unică dintre epicleza MARK și textul nostru MkPRES reprezintă încă
un argument convingător despre dependența lui MkPRES de MARK ca fiind textul său anaforal de bază,
în plus față de alte elemente pe care le-am discutat anterior (Prima rugăciune a dimineții, Rugăciunea
înainte de lecturi, Synapte – ectenia mare, cele trei rugăciuni).

4.11 Rugăciunea după rugăciunea domnească
Locul și textul acestei rugăciuni reprezintă o problemă. În cele mai multe texte anaforale,
recitarea Rugăciunii Domnești este urmată de un embolism, recapitulând ideile uneia din propoziții.
Acest fapt este adevărat, de exemplu, pentru BAS copt66, GREG copt67, MARK copt68, MARK melchit69,
Ibid., 245.
LEW, 387.
61 Mercier, La Liturgie, 206.
62 Renaudot, Liturgiarum, 105, Kacmarcik Codex (14th c.), fol. 83v. Macomber oferă doar lectura Kacmarcik Codex unde acesta
diferă de ediția lui Renaudot bazată pe Paris gr. 325 (sec. XIV). Cu toate acestea, din moment ce manuscrisul din urmă arată
mai multe dovezi ale bizantinizării, este mai bine să tratăm în acest caz Kacmarcik Codex drept o mărturie a tradiției copte în
limba greacă.
63 Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 216.
64 Pentru BAS bizantină, cf. LEW, 406. Pentru textul grecesc al BAS coptă, cf. Macomber, “The Greek Text,” 323.
65 Cuming, The Liturgy of St Mark, 46. Pentru textul grecesc al MARK coptă bazată pe Kacmarcik Codex (sec. XIV), Cf. W.F.
Macomber, “The anaphora of Saint Mark according to the Kacmarcik Codex,” OCP 45 (1979) 75-98, aici 96.
66 Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 146.
67 Ibid., 245.
59
60

23

IAC siriac70, IAC grec71, Liturghia siro-orientală72 și Liturghia armeană73. În toate aceste cazuri,
rugăciunea-embolism după Tatăl nostru rezumă aceeași idee din cererea exprimată anterior „și nu ne
duce pe noi în ispită”. Excepțiile de la această regulă generală pot fi găsite în Anaforaua etiopiană a
Apostolilor, în care rugăciunea cere simplu primirea cu vrednicie a euharistiei74, precum și în
anaforalele bizantine, din care lipsește acest embolism.75 Astfel această rugăciune din MkPRES se
depărtează într-un fel de tradiția bizantină, iar textul rugăciunii nu se aseamănă cu niciuna din
anaforalele citate mai sus.
Dar această rugăciune nici nu poate fi considerată tehnic un embolism. Dacă cele mai multe
embolisme – cu excepția celui etiopian – rezumă idei deja expuse în Rugăciunea Domnească, cea din
MkPRES se depărtează de la această normă stabilită, când se referă doar la jertfa rațională adusă în tot
locul, și când îi cere lui Dumnezeu să ne ridice trupurile și sufletele din toată pângărirea. Cineva poate
încerca să lege începutul acestei rugăciuni, care se adresează lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și se
referă la Împărăția Sa veșnică, de cererile din rugăciunea domnească pentru venirea Împărăției lui
Dumnezeu, deși legătura este destul de slabă. Ceea ce rămâne este faptul că făcând comparația cu
rugăciunile echivalente din anaforalele orientale se ajunge la un text nemaiîntâlnit și chiar neobișnuit
în acest loc.
În acest punct, se poate da doar un punct de comparație. Aproape toate textele anaforale conțin
unele referiri la jertfa nesângeroasă și la slujba rațională ca reminiscență a predicii lui Pavel către
Romani, „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe
o jertfă (θυσίαν) vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca slujbă rațională (λογηκὴν λατρείαν)” (Rom
12:1). În CHR de exemplu, limbajul paulin este prezent literal, când în epicleză apare „Ἔτι
προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν – Încă aducem Ție această slujbă
cuvântătoare (rațională) și fără de sânge.”76 Doar în tradiția coptă se găsește citatul din Pavel inversat,
unde în loc de slujbă rațională, se întâlnește jertfă rațională. Aceasta este expresia precum apare la
începutul anaforalei în MARK copt, atât în textul copt, cât și în cel grecesc77, precum și în Rugăciunea
acoperământului din GREG în textul copt.78 Este adevărat că expresii similare apar și în IAC siriac79,
anaforaua siro-orientală a lui Addai și Mari80, și în Liturghia armeană81. Totuși, în aceste ultime cazuri
acestea vin ca parte din rugăciunile de înveșmântare, prothesis sau rituri preanaforale și constituie în
mod clar un material adăugat mai apoi în Evhologhii.82 În lumina acestei priviri de ansamblu a
întrebuințării în anaforale orientale a expresiei „jertfă rațională”, se poate lansa cel puțin ipoteza unei
proveniențe alexandrine pentru această rugăciune de după Tatăl nostru.

Ibid., 233-235.
Cuming, The Liturgy of St Mark, 50.
70 LEW, 100.
71 Mercier, La Liturgie, 224.
72 LEW, 296.
73 Ibid., 446.
74 Ibid., 234.
75 Pentru o privire de ansamblu asupra absenței embolismului în ritul bizantin, Cf. Robert Taft, A History of the Liturgy of St.
John Chrysostom, vol. V: The Precommunion Rites (OCA 261), Roma 2000, 153-154.
76 LEW, 386.
77 Pentru textul copt, cf. Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 275. Pentru textul grecesc al MARK coptă, cf. Macomber, “The
anaphora of St. Mark,” 79.
78 Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 186.
79 LEW, 72.
80 Ibid., 270.
81 Ibid., 417.
82 Despre sursele legate de materialul non-anaforal, cf. Ibid., 2, 246, 308.
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4.12 Rugăciunea plecării capetelor
Aproape toate liturghiile orientale au ceea ce se cheamă plecarea capetelor înainte de împărtășire.
Această secțiune începe cu îndemnul diaconului de a pleca capetele și este de obicei o rugăciune prin
care se cere împărtășirea cu vrednicie. Excepție face rugăciunea plecării capetelor din CHR83, Liturghia
armeană a lui Atanasie84 și anaforaua etiopiană a Apostolilor85, în care nu se menționează participarea
la cuminecare. Acest fapt l-a determinat pe Juan Mateos să propună că rugăciunea plecării capetelor
din CHR a fost inițial parte a binecuvântării finale și a concedierii catehumenilor la sfârșitul Liturghiei
Cuvântului.86 Taft a preluat ipoteza sa și a dus-o mai departe propunând în schimb că rugăciunea din
CHR a fost transferată în locul său actual înainte de împărtășire pe la sfârșitul secolului al V-lea când
sistemul public penitențial a dispărut, înlăturând necesitatea concedierii după Liturghia Cuvântului a
oricăruia care nu se putea împărtăși.87
În textele liturgice alexandrine găsim cea mai veche mărturie a unei rugăciuni de plecarea a
capetelor înainte de împărtășire în Anaforaua lui Serapion de Thmuis, în secolul al IV-lea. Deși această
rugăciune menționează împărtășirea cu tainele, nu este însă elementul esențial din ceea ce altminteri
este o rugăciune de binecuvântare a poporului.88 Asemenea, cele două rugăciuni de plecare a capetelor
din Evhologhiul cel Mare sahidic al Mănăstirii Albe de la sfârșitul secolului al X-lea nu face în niciun fel
vreo mențiune despre taine.89 Deși toate rugăciunile de plecare a capetelor alexandrine în coptă și
greacă sunt în mod clar centrate pe primirea vrednică a cuminecării, se poate observa ideea ipotezei
lui Taft cel puțin în ceea ce privește unele dintre cele mai vechi texte egiptene.
În ceea ce privește conținutul în ansamblu, rugăciunea noastră curentă din MkPRES păstrează
caracteristicile unei rugăciuni de concediere, cerându-se ca poporul să fie izbăvit de toate felurile de
păcate la plecare lor din adunarea liturgică. Totuși, rugăciunea păstrează un accent deosebit pe
învrednicirea de taine, ca rezultat al curățirii de toată răutatea și toată spurcăciunea. Rugăciunea nu
este atestată în niciun manuscris cunoscut al MARK melchit, IAC sau text bizantin. În orice caz, precum
Rugăciunea imnului heruvic de mai sus, ea este atestată în tradiția coptă ca o rugăciune de plecare a
capetelor în MARK copt. Deși lipsește din Oxford Hunt. 360 (Or 34) (sec. XIII), apare în alte evhologhii
precum Vatican copt. 17 (1288)90 și Oxford Hunt. 572 (Or 35) (sec. XIII-XIV), Paris copt. 82 (AD 1307),
Vatican copt. 20 (sec. XIV), Oxford Marsh 5 (Or 41) (sec. XIV) și Borgia copt. 7 (1379). Mai jos se găsește
o comparație între textul acestei rugăciuni după cum apare în MkPRES și în textus receptus din MARK
copt:
MkPRES

MARK copt

Sinai ar. 237 (sec. XIII)

textus receptus91

Cel ce ne-ai iubit pe noi, Dumnezeul nostru, și 1 Dumnezeule, Cel ce atât de mult ne-ai iubit, și
ne-ai dăruit înfierea, ca să devenim fii ai lui ne-ai dăruit nouă cinstea de fii ca să ne numim
Dumnezeu, [chemați] la moștenirea Tatălui, fiii lui Dumnezeu, și să fim moștenitorii Tăi,
părtași la moștenirea Hristosului Tău.
Dumnezeule și Tată, și părtași ai Hristosului
Tău.
1

Ibid., 392.
Ibid., 446.
85 Ibid., 191.
86 Juan Mateos, La célébration de la parole dans la liturgie byzantine: Étude historique (OCA 191), Roma 1971, 169.
87 Taft, Precommunion Rites, 194.
88 Maxwell E. Johnson, The Prayers of Sarapion of Thmuis: A Literary, Liturgical, and Theological Analysis (OCA 249), Roma
1995, 50-51.
89 Emmanuel Lanne, Le Grande Euchologe du Monastére Blanc (PO 28, Fasc. 2), Paris 1958, 112-119.
90 Awad Wadi, “Testo della traduzione araba della messa copta di San Basilio secondo il manoscritto Vat. copto 17 del 1288,”
Studia Orientalia Christiana, Collectanea 41 (2008) 129-149.
91 Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 336-339.
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Tot așa ne rugăm și cerem de la tine să ne 2 pleacă urechea Ta, Doamne, și ne auzi pe noi
asculți cererile, și să îndreptezi omul lăuntric cei ce ne plecăm Ție, și curățește omul cel
după cunoștința Ta, cu harul Unuia-Născut lăuntric al nostru în asemănarea curăției Fiului
Fiului Tău Iisus Hristos, cu Care suntem Tău cel Unul-născut, pe care voim să-L primim
primiți.
2

Depărtează de la noi, Doamne, Iubitorule de 3 Fă ca tot adulterul și gândurile pângărite să
oameni, tot adulterul și pângărirea și [vorbirea plece de la noi, pentru Dumnezeu Cel ce este
spurcată]
din Fecioară.
3

și mândria și trufia și bârfa și gândurile rele și 4 mândria și răutatea [de a fi] primii, care este
toată ignoranța și toate faptele rele,
semeție, pentru Cel ce S-a smerit pentru noi.
Frica, pentru Cel ce a suferit în trup pentru noi
și a înălțat biruința crucii. Orgoliul pentru Cel
pălmuit și lovit pentru noi, și care nu Și-a
ascuns fața Sa de rușinea scuipărilor. Invidia,
uciderea, dezbinarea și ura pentru Mielul lui
Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Mânia și
aducerea aminte a răului pentru Cel ce a rupt
zapisul păcatelor noastre pe cruce. Să fugă
diavolii și Satana de Cel ce a împrăștiat
căpeteniile răutății și a vădit stăpâniile
întunericului. Orice gând rău pământesc să se
depărteze de la noi, pentru Cel ce S-a suit la
ceruri.
4

pentru ca să fim curați [și] să primim curatele 5 ca astfel să fim părtași acestor cinstite taine și
Tale taine, ca să ne curățim sufletele și să fim curățiți desăvârșit în sufletele, trupurile
trupurile noastre,
și duhurile noastre.
5

6

și să devenim părtași în Hristosul Tău

și să devenim părtași trupului și părtași
moștenirii Hristosului Tău cu care ești
binecuvântat...

6

Și umple gurile și buzele noastre cu slăvirea și
lăudarea Ta, cu darul și cu îndurarea UnuiaNăscut Fiului Tău, Iubitorul de oameni, Cel
care este sfințit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt,
acum și pururea amin, căci a Ta este slava și
[...] acum și pururi; Amin.
7

Această comparație demonstrează clar că – precum în cazul precedent al Rugăciunii intrării –
rugăciunea din MkPRES este mai puțin dezvoltată și probabil o redactare mai timpurie decât cea din
MARK copt. Deși această rugăciune nu este atestată în manuscrisele cunoscute cu MARK melchit, este
puțin probabil ca MARK copt să fi împrumutat-o și să o fi amplificat-o din MkPRES, care până acum
rămâne un text obscur disponibil doar într-un manuscris, întrucât este puțin probabil ca o anafora
întreagă să fi fost împrumutată dintr-o PRES. Astfel presupunem că această rugăciune ar putea
reprezenta o tradiție egipteană locală mai veche desprinsă de centrul alexandrin care ar fi influențat
atât dezvoltarea ulterioară a MARK copt cât și a MkPRES. Acceptând ipoteza lui Taft că rugăciunea de
plecare a capetelor cu un clar caracter precomunional a apărut în secolul al V-lea, ne-ar oferi terminus
post quem pentru această rugăciune. Luând în considere diviziunea precisă între copți și melchiți după
Sinodul de la Calcedon din anul 451, precum și polemica intensă dintre cele două comunități care s-a
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intensificat de-a lungul timpului, este posibil ca această rugăciune să fi devenit parte a celor două
tradiții nu cu mult timp după separarea acestora.

4.13 Ridicarea
Multe s-au scris despre ritualul bizantin al ridicării și despre rugăciunile și formulele însoțitoare
care nu ar trebui repetate aici.92 În textul nostru particular, două observații trebuie făcute. În timp ce
practica de azi în ritul bizantin este ca preotul să citească rugăciunea ridicării „Πρόσχες Κύριε – Ia
aminte, Doamne” imediat după rugăciunea plecării capetelor93, aceasta este precedată în ritualul
ridicării din MARK melchit de un schimb al păcii după cum atenționează diaconul, „Μετὰ φόβου θεοῦ
πρόσχωμεν – Cu frica lui Dumnezeu, apropiați-vă.”94 Exact același lucru întâlnim în MkPRES precedând
ridicarea. Totuși, manuscrisul nostru nu oferă nicio rugăciune a ridicării care să urmeze atenționării
diaconului, ci trece direct la ridicarea și la Sancta sanctis. Poate că în această etapă a ritului, urmând în
esență același formular al Liturghiei euharistice depline, se presupune că preotul va rosti rugăciunea
ridicării din MARK melchit, “Ὁ θεὸς εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες – Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
aminte.”95 Sau poate că rugăciunea din CHR era cea subînțeleasă, sau una din cele două variante ale
tradiției manuscrise descrise de Taft.96 Din acestea trei, o posibilitate este rugăciunea „Ἐπίβλεψον
Κύριε – Caută, Doamne”, rugăciunea ridicării în BAS și PRES în codex Sinai gr. 973 (1153).97 Totuși,
legătura dintre rugăciunile din Sinai și sudul Italiei nu poate fi exclusă,98 ceea ce ar aduce argumente în
favoarea unei alte variante, „Ἀκατάληπτε λόγε – Necuprinsule Cuvinte”, găsită în cel puțin trei
manuscrise de proveniență sud italiană.99
Al doilea punct reprezintă însuși ecfonisul ridicării, Sancta sanctis. Textul Sancta sanctis în
majoritatea manuscriselor PRES bizantine este „τὰ προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις – Cele înainte
sfințite sfintele, sfinților.” Textul nostru totuși are varianta standard Sancta sanctis de la Liturghia
euharistică fără să menționeze sfintele înaintesfințite. Singura excepție din manuscrise care dă
mărturie despre această versiune este Oxford Bodleian Auct. E.5.13 (sec. XII), interpretată de
Alexopoulos ca o simplă greșeală a scribului.100 Interpretarea lui Alexopoulos nu poate fi contestată în
absența unui număr mare de manuscrise care dau mărturie despre această lectură. Totuși, la fel de
bine Sancta sanctis de la Liturghia euharistică poate fi de fapt vechea lectură, înlocuită ulterior de
lectura actuală care subliniază caracterul presfințit al elementelor euharistice. Până când vor fi
identificate alte manuscrise cu această lectură, aceasta rămâne doar o ipoteză.

4.14 Împărtășirea
Începând cu împărtășirea și cu riturile însoțitoare intrăm acum într-o secțiune care nu este unică
PRES. După cum subliniază Alexopoulos, aceasta este o unitate liturgică care nu este în general
descrisă în detaliu în manuscrisele PRES bizantine, din moment ce se urmează ritualul de împărtășire
al liturghiei obișnuite.101 Acesta este exact și cazul manuscrisului nostru, în care descrierea acoperă în
câteva rânduri împărtășirea clerului, chemarea credincioșilor, chinonicul, împărtășirea laicilor. Doar
din câteva detalii oferite putem observa că ritualul de cuminecare descris este mult mai apropiat de cel
Taft, Precommunion Rites, 198-260; Miguel Arranz, “Le ‘sancta sanctis’ dans le tradition liturgique des églises,” ALW 15
(1973) 31-67.
93 Taft, Precommunion Rites, 57.
94 Cuming, The Liturgy of St Mark, 53.
95 Ibid.
96 Taft, Precommunion Rites, 206-208.
97 Ibid., 207-208.
98 Gabriel Radle, “The Liturgical Ties between Egypt and Southern Italy: A Preliminary Investigation,” în Diliana Atanassova și
Tinatin Chronz, eds., Synaxis Katholike: Beiträge zu Gottesdienst und Geschichte der fünf altkirchlichen Patriarchate für
Heinzgerd Brakmann zum 70. Geburtstag, Viena 2014, 617-631, aici 629-630.
99 Taft, Precommunion Rites, 206.
100 Alexopoulos, The Presanctified, 252, nota 90.
101 Ibid., 264.
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al ritului bizantin al Constantinopolului – deși cu unele elemente lipsă sau trunchiate – decât ritualul
de cuminecare al MARK melchit.102 Istoria dezvoltării ritualului de cuminecare în liturghiile bizantine a
fost descris exhaustiv de Taft și doar informațiile relevante vor fi prezentate aici.
Primul detaliu deosebit întâlnit în textul nostru este că diaconul ridică discul în timpul
chemării credincioșilor spre împărtășire. Un număr de surse indică posibilitatea ca diaconii să
distribuie Trupul în perioada apostolică de început și în documentele ulterioare.103 Totuși, Taft
continuă cu faptul că rolul diaconului a ajuns să fie deja restricționat odată cu secolul al V-lea și nu
există mărturie din sursele medievale care să sugereze că diaconii au distribuit vreodată Sf. Trup.104
Confruntat cu aceste mărturii covârșitoare, se poate concluziona doar că mențiunea de aici a
diaconului care ridică discul pentru împărtășirea laicilor ar trebui să fie un hapax în tradiția
manuscrisă, cel mai probabil o eroare a scribului.
Chemarea actuală la cuminecare în textul nostru este „Cu frica lui Dumnezeu, apropiați-vă!”
care s-ar traduce în greacă „Μετὰ φόβου θεοῦ προσέλθετε.” Deși azi chemarea la cuminecare este
extinsă, „Μετὰ φόβου θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε – Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu
dragoste, apropiați-vă”, această formă mai scurtă este, de asemenea, atestată în tradiția manuscrisă și
formează una din etapele evoluției aceste chemări. Aceste manuscrise includ Grottaferrata Γβ XX.1
(sec. XII-XIII), Ottoboni gr. 344 (1177) și Barberini gr. 443 (sec. XII-XIII) și Borgia georg. 7 (sec. XIIIXIV).105 La acestea Taft adăugă alte manuscrise cu versiuni mai scurte, precum manuscrisul italo-grec
St. Petersburg gr. 226 (sec. X) și Grottaferrata Γ.β IV106, precum și Karlsruhe EM 6 (sec. XIII)107. În
studiul acestei chemări, Taft indică patru variante diferite. Originea acestei chemări rămâne neclară, cu
excepția faptului că este fie constantinopolitană, fie aghiopolită, din moment ce nu apar în liturghiile
Alexandriei sau Antiohiei. Bazându-ne pe acest fapt putem observa că prezența chemării la cuminecare
în textul nostru reprezintă o influență nealexandrină care păstrează o formă primară mai scurtă,
consecventă cu datarea în secolul al XIII-lea și cu proveniența manuscrisului în periferia bizantină. În
privința răspunsului la această chemare „Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dumnezeu
este Domnul și S-a arătat nouă”, acesta este răspunsul bizantin standard regăsit în ritul actual, atestat
cel mai devreme în secolul al V-lea în Constituțiile Apostolice și Testamentul Domnului și în unele dintre
manuscrisele bizantine timpurii.108
Un alt punct de interes este chinonicul. Chinonicul inițial al Constantinopolului era probabil
psalmul 148, în timp ce pentru PRES bizantină cel actual este psalmul 33:9: „Gustați și vedeți că bun
este Domnul”, care reprezintă o influență aghiopolită.109 Între timp, chinonicul în Alexandria a fost
mereu psalmul 150. În funcție de influența în această parte a MkPRES, imnul de împărtășire poate fi
oricare din cele de mai sus, deși textul nu indică care ar fi. Este interesant că pe următoarea filă într-o
notă marginală este scris: „Îți mulțumim, Hristoase Dumnezeule, pentru că ne-ai învrednicit să ne
facem părtași curatului Trup al iconomiei Tale și cinstitului Tău Sânge, Aliluia”. Acest text are unele
similarități cu un chinonic găsit în Grottaferrata Γβ X (sec. X), unde citim, „Îți mulțumim, Hristoase, că
ne-ai învrednicit să ne împărtășim cu Trupul și cu cinstitul Tău Sânge.”110

Cuming, The Liturgy of St Mark, 56-57.
Pentru pasajele importante din Ignatie al Antiohiei și Justin Martirul, Constituțiile Apostolice și Testamentum Domini, cf.
Taft, Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites, 219.
104 Ibid., 220-222.
105 Alexopoulos, The Presanctified, 265, nota 148.
106 Taft, Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites, 325.
107 Ibid., 335.
108 Ibid.
109 Alexopoulos, The Presanctified, 255.
110 “Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστέ, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τοῦ σώματός σου μετασχεῖν καὶ τοῦ σοῦ τιμίου αἵματος.” Emmanuel G.
Pantelakis, “Ἡ δημώδης ἐκκλησιαστικὴ ποίησις τῶν βυζαντινῶν,” Θεολογία 11, no. 2 (1933) 106-127, aici 122. Cf. Taft,
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Totuși, este mai probabil să fie așa numitul tropar anti-plerotheto întâlnit în PRES bizantină în
câteva manuscrise sud italiene, începând cu Grottaferrata Γβ VII (sec. X), și apare chiar mai devreme în
psaltirea constantinopolitană Chludov (sec. IX).111 Acest tropar este cântat în locul troparului
plerotheto, despre care Taft a arătat că este rămășița unei psalmodii de împărtășire dispărute din ritul
bizantin. Totuși, în timp ce Taft consideră anti-plerotheto o mărturie a orientalismului în manuscrisele
sud italiene, Radle argumentează în schimb că este un tropar constantinopolitan care reprezintă
apariția bizantinizării în sursele din afara capitalei. El argumentează bazându-se pe observațiile care
apar pentru prima dată în psaltirea Chludov, precum și în Sinai gr. NE/ΜΓ22, care arată o puternică
influență constantinopolitană catedrală în ciuda provenienței sale sinaitice.112 Din nefericire,
manuscrisul nostru nu poate contribui la această dezbatere despre originea troparului anti-plerotheto
dată fiind datarea sa la sfârșitul secolului al XIII-lea. Provenind fie din IAC și din regiunea aghiopolită,
sau Constantinopol, nu este surprinzător să aflăm textul ca o adăugire într-o PRES altminteri
alexandrină bazată pe MARK. Cu toate acestea, dat fiind caracterul general al textului nostru, cu cele
mai multe elemente nealexandrine, produs al bizantinizării și nu al influenței aghiopolite, acesta este,
de asemenea, încă o mărturie că anti-plerotheto a apărut din surse neconstantinopolitane prin
bizantinizare.

4.15 Mulțumirea după împărtășire
Înainte de introducerea rugăciunii de după amvon în ritul bizantin, mulțumirea de după
împărtășire era rugăciunea de concediere a Dumnezeieștii Liturghii.113 Taft identifică trei topoi sau
teme exprimate de obicei în rugăciune de mulțumire de după împărtășire. Acestea sunt: 1 -rugăciunea
pentru că am fost învredniciți de cuminecare, 2 – cereri pentru nevoile vieții zilnice și 3 – cereri pentru
moștenirea veacului ce va să vină.114 Aceste teme apar în mulțumirea de după împărtășire în CHR
analizată de Taft, precum și în alte liturghii orientale din sfera antiohiană de influență precum BAS
bizantină115 și IAC116. Din nefericire, mulțumirea de după împărtășire în textus receptus din PRES
bizantină este identică cu cea din IAC, în timp ce cea din MARK melchit este identică cu cea din BAS
bizantină, oferindu-le o valoare comparativă mică.
Pe de altă parte, rugăciunile de mulțumire de după împărtășire în cele trei anaforale copte (BAS
copt, GREG și MARK copt) nu prea aderă la această structură tripartită, concentrându-se mai mult pe
mulțumirea pentru cuminecare.117 Drept aceea, mărturiile până acum indică faptul că structura
tripartită menționată de Taft este mai degrabă o particularitate liturgică antiohiană, decât un aspect
general al tuturor liturghiilor orientale. Găsim, de asemenea, această structură tripartită și în MkPRES,
unde textul mută rapid de pe mulțumirea pentru cuminecare spre o cerere de întărire a căilor celor
care s-au împărtășit și spre o viață pașnică, încheindu-se cu o cerere de a dobândi lucrurile cerești,
darurile duhovnicești și bunătățile veșnice. Astfel, în timp ce această rugăciune nu este atestată în altă
parte în tradiția manuscrisă, fără doar și poate, ea se încadrează perfect în tipul rugăciunilor de
mulțumire de după împărtășire asociate cu sfera antiohiană de influență liturgică.

Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεός, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τοῦ ἀχράντου σου σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου αἵματος τῆς
οἰκονομίας σου. Ἀλληλούϊα. Cf. Taft, Precommunion Rites, 298-299.
112 Radle, “Sinai Greek NE/ΜΓ22,” 202-203.
113 Taft, Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites, 491.
114 Ibid.
115 LEW, 411.
116 Mercier, La Liturgie, 234.
117 Ţūkhī, Ⲡⲓϫⲱⲙ ·ⲛⲧⲉ Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ ·ⲛⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ, 169-170, 255-256, 240-242.
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4.16 Rugăciunea de la prothesis
În mare în acest moment în ritul bizantin slujitorul rostește rugăciunea de după amvon
(opisthambonos) numită așa datorită locului inițial din care era rostită, de pe amvon.118 Acesta era
locul rugăciunii de după amvon în ritul constantinopolitan de la Sfânta Sofia până în secolul al XII-lea
cel puțin, când locul începe să fie deplasat spre ușile canceliilor după cum este indicat în British Library
Add. 34060 (sec. XII).119 Mărturia despre Constantinopol este totuși doar indirect relevantă textului
nostru de față, care sfidează clasificarea precisă. Situația în periferia bizantină este fără îndoială
diferită de cea din capitala imperiului cu magnificele sale bazilici și ceremonii imperiale. Din nefericire,
este dificil a localiza cu precizie unde se celebra MkPRES, fie în Sinai, Alexandria, fie chiar în Ierusalim.
De fapt, textul nostru nu face nicidecum referire la această rugăciune ca fiind opisthambonos. În
schimb, descrie cum preotul o rostește la altarul cel mic după ce se întoarce acolo cu euharistia.
Această rugăciune este cel mai probabil fundamentată pe opisthambonos după următoarele observații.
În primul rând, apare în finalul ritului în exact același loc unde ne-am aștepta la o rugăciune
opisthambonos în liturghiile bizantine. În al doilea rând, textul prezintă similitudini cu o altă rugăciune
de după amvon din PRES bizantină regăsită în evhologhiile sud-italiene.120 În al treilea rând, deși
rugăciunea de după amvon este citită astăzi cu fața la icoana lui Hristos de pe iconostas, sunt exemple
din periferia bizantină unde rugăciunea este rostită direct în diaconicon – precum în IAC în Messina gr.
177 (sec. XI) – sau ca o rugăciune de concediere a diaconilor precum în BAS egipteană în Paris gr. 325
(sec. XIV).121 Acest lucru ar putea indica faptul că practica liturgică în periferia bizantină, probabil în
absența unui amvon, s-ar fi adaptat într-o diversitate de moduri, inclusiv rostirea rugăciunii în alte
locuri decât în locul obișnuit întâlnit în capitală. Astfel rugăciunea noastră, dacă într-adevăr era rostită
la prothesis, așa cum înțeleg eu micul altar, ar putea fi o mărturie despre o altă adaptare la arhitectura
bisericii locale.
Rămâne întrebarea de ce ar fi nevoie de un dialog introductiv între preot, diacon și adunare, într-o
rugăciune rânduită pentru a fi rostită la prothesis, departe de vederea poporului și a participanților.
Această unică sursă nu oferă un răspuns clar acestei dileme. În acest punct al înțelegerii noastre a
acestui text, un lucru este clar. Fie rugăciunea era într-adevăr rostită la prothesis, fie rugăciune începea
cu acest dialog ce implica diaconul și adunare. Astfel, este posibil ca acest dialog introductiv să
reprezinte rămășiță liturgică a unui alt element ritual, posibil o rugăciune de după amvon din CHR,
care începe cu un astfel de dialog. Aceasta ar însemna că, prin bizantinizare, această PRES nebizantină
a dobândit un ritual constantinopolitan al rugăciunii de după amvon împreună cu dialogul său
introductiv care nu ar fi fost practic împlinit deoarece rugăciunea însăși era în fapt rostită la prothesis.
Cealaltă posibilitate este că dialogul era într-adevăr executat, iar rugăciunea era rostită înaintea
iconostasului precum în ritul actual, făcând detaliile altarului mic o eroare de scrib sau, din nou, o
îmbinare a diferitelor practici incompatibile.

4.17 Concedierea
Această secțiune constituie ceea ce Taft a denumit cel de-al treilea strat al ritului bizantin de
concediere.122 Spre deosebire de concedierea finală pe deplin dezvoltată a ritului bizantin, manuscrisul
nostru nu ne oferă o rugăciune rostită către prothesis, sau un apolis (otpust) final, „Hristos adevăratul

Despre chestiunea rugăciunii opisthambonos, originii sale și a locației, Cf. Taft, Communion, Thanksgiving, and Concluding
Rites, 592-698.
119 Ibid., 604-605.
120 Rugăciunea de după amvon - opisthambonos - din PRES (Ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς – Nădejdea tuturor
marginilor pământului) se găsește în Grottaferrata Γβ X (sec. X) și Barberini gr. 329 (sec. XII.). Ambele rugăciuni împărtășesc
incipitul și fac referire și la postul de patruzeci de zile, deși altminteri sunt divergente în conținut. Pentru textul acestei
rugăciuni, cf. Alexopoulos, The Presanctified, 275, 277.
121 Taft, Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites, 632.
122 Ibid., 568. Pentru o discuție completă despre acest strat final de proveniență medievală, cf. Ibid., 750-784.
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nostru Dumnezeu”.123 Acest fapt reflectă fie un ritual de concediere primar, neatins de dezvoltările
rituale din capitală, sau ar putea reflecta abrevierea unor formule familiare comune în cele mai multe
evhologhii manuscrise. Oricum ar fi, textul oferă doar Εὐλογία – binecuvântarea, care în acest caz
prezintă o asemănare puternică cu cea din MARK melchit:

1

MkPRES

MARK melchit

Sinai ar. 237(sec. XIII)

Vat. gr. 2281 (1207)124

Binecuvântat fie Dumnezeul cel sfânt,

1

Binecuvântat este Dumnezeu

Care ne păzește viețile noastre, ca să ne 2 care ne binecuvântează, sfințește și apără și
împărtășim de tainele Sale de viață dătătoare,
ne păzește pe noi pe toți prin împărtășirea cu
sfintele, curatele și de viață dătătoarele Sale
taine.
2

3

acum și pururea și în vecii vecilor.

3

Binecuvântat ești, acum și pururea și în veci.

Deși asemănarea este clară între textul nostru și cel al concedierii din MARK melchit, trebuie avut
grijă să nu etichetăm această concediere ca fiind alexandrină. După cum explică Cuming în comentariul
său despre textul MARK, această binecuvântarea finală în sine reprezintă un împrumut de elemente
bizantine după concedierea primară din MARK, care era mai asemănătoare unei mulțumiri de după
împărtășire. Această perspectivă este susținută de comparația cu MARK copt, care nu posedă o astfel
de binecuvântare de concediere sau alte straturi ale concedierii bizantine. Astfel, precum s-a
argumentat mai înainte în privința altor elemente ale acestui rit fascinant, MkPRES din Sinai ar. 237
(sec. XIII) ar putea fi o mărturie a unui text alexandrin cu multiple influențe bizantine, deși reprezintă
o variantă textuală anterioară manuscriselor MARK melchite publicate de Cuming.

5. Concluzii
Scopul acestui studiu a fost publicarea pentru prima dată a textului Liturghiei Darurilor
Înaintesfințite a Apostolului Marcu (MkPRES) din singura sursă manuscrisă cunoscută, codexul Sinai ar.
237 (sec. XIII). Această slujbă, până în prezent, este singurul text cunoscut al unei PRES de proveniență
alexandrină. Totuși, din moment ce tradiția liturgică alexandrină în sine a fost moșteniră de două
ierarhii ortodoxe separate ca urmare a evenimentelor de la Sinodul din Calcedon din anul 451,
MkPRES trebuie identificată mai precis drept un text alexandrin melchit din secolul al XIII-lea.
Concluziile de mai jos au scopul de a prezenta ceea ce poate fi dedus din textul precedent și din analiza
unităților liturgice:
1. Rugăciunea centrală a textului este aceeași epicleză asupra potirului întâlnită în ritul copt al
Umplerii potirului, precum și în sursele melchite siriene de secol XV. Cealaltă parte a slujbei este în
mare fundamentată pe MARK melchit precum au demonstrat comentariile de mai sus.
2. În multe aspecte, MkPRES arată o redactare mai veche a unor rugăciuni din MARK, făcând
probabil ca acesta să fie anterioară celorlalte mărturii din secolele XII-XIII ale MARK (Vat. gr. 2281 și
Vat. gr. 1970). Mai mult, rugăciunile din text, neatestate nicăieri altundeva decât în ritul copt
(Rugăciunea imnului heruvic și Rugăciunea plecării capetelor), indică faptul că MkPRES precede chiar
cele mai vechi evhologhii copte din secolul al XIII-lea și ar putea depune mărturie despre o sursă
alexandrină comună mai veche.
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Ibid., 567.
Cuming, The Liturgy of St Mark, 60.
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3. Astfel, Liturghia Darurilor Înaintesfințite a lui Marcu (MkPRES) atestată în secolul al XIII-lea în
Sinai ar. 237 este până acum singura mărturie existentă a unei PRES de proveniență alexandrină. În
timp ce în forma sa în care a supraviețuit este un text melchit, foarte probabil reprezintă o tradiție
mult mai veche, datorită caracteristicilor comune unice pe care le împărtășește cu rugăciunile din ritul
copt.
Existența unei Liturghii a Darurilor Înaintesfințite în ritul alexandrin a fost dificil de demonstrat.
Aproape toate celelalte tradiții răsăritene păstrează mărturii despre o Liturghie a Darurilor
Înaintesfințite. Cu toate acestea, niciun text complet al unei asemenea liturghii nu a fost scos la iveală.
Cu publicarea și analiza de acum a Liturghiei Darurilor Înaintesfințite a lui Marcu din Sinai ar. 237 (sec.
XIII), deja nu mai este cazul. Sperăm că publicarea acestui text va încuraja interesul liturgiștilor
bizantini să analizeze în continuare acest text unic și să rezolve unele dintre problemele sale textuale
deosebite. În general, acest text reprezintă o contribuție unică la cunoașterea riturilor liturghiilor
darurilor înaintesfințite în tradițiile răsăritene, precum și la procesul complex de bizantinizare din
Bisericile răsăritene.

Rezumat
Deși mărturii ale Liturghiei Darurilor Înaintesfințite există în aproape toate tradițiile răsăritene,
până în prezent, un text liturgic complet al unei liturghii alexandrine a Darurilor Înaintesfințite nu a
fost publicat sau nu a fost făcut cunoscut. Acest studiu va publica și va analiza pentru prima dată
singurul text de acest fel cunoscut în tradiția liturgică alexandrină, Liturghia Darurilor Înaintesfințite a
lui Marcu din codexul Sinai ar. 237 din secolul al XIII-lea. Textul apare în 3 foi ale acestui codex și apare
în mod clar drept o Liturghie a Darurilor Înaintesfințite fundamentată pe Liturghia Sfântului Marcu în
recenzia sa melchită greacă. Acest articol include textul original arab, urmat de o traducere în limba
engleză și de o analiză detaliată a unităților liturgice cuprinse în acest text unic care încearcă să-l
situeze în contextul liturgico-istoric propriu-zis.
Universitatea din Viena
Facultatea de Teologie Catolică
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Pl. 1. Sinai ar. 237, f. 256r
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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Pl. 2. Sinai ar. 237, f. 256v
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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Pl. 3. Sinai ar. 237, f. 257r
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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Pl. 4. Sinai ar. 237, f. 257v
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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Pl. 5. Sinai ar. 237, f. 258r
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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Pl. 6. Sinai ar. 237, f. 258v
@ Mănăstirea Sfintei Ecaterina, Sinai, Egipt
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