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AGHEASMA ÎN CULTUL ORTODOX
Ieromonah Petru Pruteanu,
prelucrat după studiul din cartea:
„Slujba Sfântului Maslu şi alte slujbe de vindecare; istorie şi actualitate”,
Editura Sophia, Bucureşti, 2016, pp. 82-90.

Cuvântul grecesc αγιάσµα (transliterat în română: agheasma) înseamnă
atât apa sfinţită, cât şi rânduiala de sfinţire a ei. Atunci când în cult se folosesc
expresiile „agheasma mică/mare” se are în vedere rânduiala, care la Bobotează
e „mare”, iar în restul anului – „mică”.1 Grecii numesc „agheasmă” şi orice apă
care curge din vreun izvor de pe lângă biserică sau la care s-a făcut vreo minune
(cum este „izvorul Cuviosului Athanasie Athonitul” de lângă Marea Lavră).
Aceste ape nu se mai sfinţesc prin rânduieli speciale, iar credincioşii le beau cu
multă evlavie, dar nu neapărat pe nemâncate. Şi în Biserica Rusă doar apa
sfințită la Bobotează se bea obligatoriu pe nemâncate, pe când cealaltă
agheasmă se poate bea în orice moment al zilei, dar totuşi cu rugăciune şi nu
ca simplă apă potabilă. În unele mănăstiri greceşti, în ziua de Bobotează (6
ianuarie), „agheasma mare” se dă chiar ca apă potabilă şi se bea pe parcursul
întregii zile. Doar românii consumă „agheasma mică” numai pe nemâncate, iar
„agheasma mare” de la Bobotează este consumată numai în perioada Praznicului (5-14 ianuarie) sau după o pregătire specială cu post şi spovedanie.

ASPECTE ISTORICO-LITURGICE
1. În trecut tradiţia binecuvântării sau sfințirii apei se făcea mai mult în
scopuri terapeutice. Aşa este cunoscută în Vechiul Testament (IV Regi 5:9-14)
şi în Noul Testament (Ioan 5:1-4; 9:7), apoi o regăsim în epoca post-apostolică
şi în primele izvoare liturgice2. Primele rugăciuni de sfinţire a apei pentru
bolnavi le întâlnim în Evhologhiul lui Serapion de Thmuis (rugăciunile: 5 şi 17)
şi în Constituiţiile Apostolice (VIII, 29). În unele tradiţii această apă era
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Cf. FOUNDOULIS, Dialoguri, vol. IV, pp. 197-201
În scrierea apocrifă „Faptele lui Toma” (cap. 52) avem una din primele menţiuni ale vindecărilor cu agheasmă.
O altă referinţă întâlnim în viaţa Sf. Theodor Sikeotul. Pentru detalii a se vedea: A. TKACENKO, Rânduielile
vindecării, p. 504 şi mai ales: M. JELTOV, Sfinţirea apei, pp. 140-148.
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amestecată cu uleiul pentru ungerea bolnavilor, iar în altele era folosită separat
pentru stropire/spălare sau pentru a fi băută.
2. Manuscrisele liturgice conţin o varietate foarte mare de rânduieli de
sfinţire a apei3, iar cea pe care o avem în prezent în Molitfelnic ca „slujbă a
aghesmei mici”4, urmează slujba din Codexul Coislin 213 din anul 1027, unde
aceasta are titlul: „Slujba şi tipicul scăldătoarei sfinte a Vlahernelor”5. Tradiţia
noastră liturgică cunoaşte şi alte rugăciuni asociate cu diferite îmbăieri rituale
sau terapeutice, dar cea mai cunoscută era rânduiala îmbăierii în apele termale
de la Biserica Vlaherne din Constantinopol care, prin sec. IX-XII, se făcea în
fiecare joi seara6. Slujbe asemănătoare celor din Vlaherne se făceau şi la apele
termale din suburbia numită Pighi (în prezent: cartierul Balikli din Istanbul)7,
dar şi la fântânile („agheasmatarele”) altor mănăstiri sau biserici, mai ales acolo
unde existau ape termale sau curative. Apele din aceste izvoare nu se sfinţeau
prin invocări sacramentale, ci erau considerate taumaturgice prin însăşi natura
De exemplu, manuscrisul Sinaitic 973 din 1153, conţine o frumoasă rugăciune de sfinţire a apei, care cunoaşte
două reformulări ulterioare: una pentru a binecuvânta apa cu care arhiereul îşi spală mâinile înainte de Intrarea
Mare, iar alta pentru apa care se foloseşte la spălarea Sfintei Mese, atunci când se sfinţeşte; (cf. M. JELTOV,
Sfinţirea apei, pp. 140-148).
4 Cf. pp. 183-202; la sfârşit este expusă şi rânduiala specială din Vinerea Săptămânii Luminate.
5 FOUNDOULIS, Dialoguri, vol. V, pp. 274-278, dar mai ales articolul lui M. JELTOV, Sfinţirea apei, pp. 140-148.
Apele termale din Vlaherne erau renumite încă în antichitate, dar mai ales din sec. V, când zidurile lui
Theodosie al II-lea au inclus vechea suburbie în planul nou al capitalei, iar împărăteasa Pulheria a zidit o
biserică în cinstea Maicii Domnului. După numeroase reconstrucţii, în anul 1434 biserica şi anexele au ars, iar
o nouă biserică a fost construită abia în 1867. Ultima minune cunoscută datează din sec. XVII, când apa care se
scurgea în mare pe sub zidurile cetăţii s-a făcut de culoarea sângelui. În prezent, la Vlaherne, nu se mai fac
îmbăieri, ci doar vechea colimvitră de marmură aminteşte de faima de altă dată. Chiar şi turcii ştiu de minunile
ce se făceau acolo şi de aceea numesc locaşul „Biserica Aghesmei – Ayazma Kilise”; (cf. I. POPOV, Vlahernele,
pp. 124-126).
6 Pe lângă această biserică exista o frăţie, care ajuta la îmbăierea bolnavilor în apele termale. Codex Bessarionis
(Crypt Γ.β.Ι) din sec. IX conţine două rugăciuni pentru aceste îmbăieri, iar Codexul Coislin 213 din sec. XI are
deja o rânduială complexă care se făcea în fiecare joi seara după Vecernie, când puteau fi primiţi şi noi membri
în frăţie; (cf. DMITREVSKIY, Opisanie, vol. II, pp. 1042-1052). Împăratul, dacă dorea, se îmbăia vinerea, înainte de
renumita procesiune de la Vlaherne la Halkopratia (unde se afla brâul Maicii Domnului), care culmina cu
cântarea Imnului Acatist; (cf. A. TKACENKO, Vlahernele, pp. 127-128).
7 În aceste ape termale, după tradiţia descrisă şi în Sinaxarul din Vinerea Săptămânii Luminate, au fost vindecaţi
mai mulţi împăraţi. Justinian (sec. VI) a construit lângă acele ape termale o biserică, care a fost renovată de mai
multe ori, apoi distrusă în sec. XV de turci. Noua biserică, care funcţionează acum ca mănăstire şi spital grecesc,
datează din sec. XIX şi serveşte ca loc de îngropare a patriarhilor; (cf. R. JANIN, pp. 233-235). Tradiţia spune că
puterea taumaturgică a apelor a dispărut în sec. XIII-XIV, dar bolnavii merg în continuare la Baloukli/Balikli
pentru a cinsti icoana Macii Domnului numită Ζωοδόχος Πηγή – „Izvorul Tămăduirilor” (mai exact: „Izvorul
prin care primeşti viaţă”), unde este amenajat un nou izvor cu apă, pe care credincioşii continuă să o bea cu
credinţă. Slujba icoanei „Izvorul Tămăduirilor” din Vinerea Săptămânii Luminate a fost alcătuită în sec. XIV
de Nichifor Calist Xanthopol, dar s-a generalizat abia în sec. XVI.
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lor8. Ca dovadă, până astăzi rânduiala greacă şi slavonă a „aghesmei mici” nu
are epicleză, aceasta fiind introdusă doar în Molitfelnicul românesc9.
În momentul folosirii acestor ape se cântau rugăciuni şi imne de laudă
adresate Maicii Domnului (în cazul izvoarelor de la Vlaherne sau Pighi) sau
sfinţilor (dacă izvoarele erau pe lângă bisericile închinate unor sfinţi). Slujba
actuală a „aghesmei mici” încă face trimitere la „biserica ta [din Vlaherne]”,
deşi sensul acestor referinţe nu este clar. Cu toate acestea, anume rânduiala
aghesmei de la Vlaherne s-a generalizat în cult, luând locul altor variante ale
„aghesmei mici” cunoscute până prin sec. XVII10.
Formularea unei alte rânduieli a „aghesmei mici” (cel puţin paralelă cu cea
„a Vlahernelor”), care să preia texte din vechile rânduieli (pe nedrept
dispărute), mi se pare nu doar justificată, ci şi necesară, mai ales că slujba pe
care o avem acum nici nu a fost concepută pentru sfinţirea sacramentală a apei
şi nu conţine formulări valabile pentru toate cazurile în care se foloseşte apa
sfinţită11. După cum observă şi profesorul Foundoulis, nu-i nevoie ca o astfel
de slujbă să fie foarte lungă sau să imite structura altor slujbe, aşa cum s-a
întâmplat cu rânduiala actuală, ci poate avea şi o singură rugăciune sau două12
şi, eventual, o ectenie la început şi alta la sfârşit, pericopa evanghelică (Ioan 5:14), dar fără pericopă apostolică şi atâtea tropare.13
M. JELTOV, Sfinţirea apei, pp. 140-148. În primele secole, nici la Teofanie nu se sfinţea agheasma, ci aceasta se
lua cu credinţă, în ajunul Praznicului, din izvorul care era în faţa bisericii (cf. Pavel Silentiarius, „Descrierea
bisericii Sfânta Sofia”). După cum istoriseşte Teodor Citeţul (sec. V-VI), practica invocării [Duhului Sfânt] peste
ape a fost inventată (ἐπινοῆσαι) de către patriarhul monofizit al Antiohiei Petru Gnafevs (sec. V), care a
introdus şi Crezul în Liturghie, iar la sfârşitul fiecărei rugăciuni şi ectenii a rânduit să fie pomenită Născătoarea
de Dumnezeu (vezi PG 86, 208-209). Informaţia este confirmată şi de Nichifor Calist Xanthopol (vezi PG 147,
84).
9 Primul care a introdus epicleza în rugăciunea „aghesmei mici” a fost Petru Movilă (TREBNIC 1646, vol. II, p.
15), dar această inovaţie n-a fost preluată de celelalte ediţii slavoneşti, ci doar de Molitfelnicul românesc. În
prezent şi grecii au câteva ediţii de Molitfelnic, care conţin un fel de epicleză la „agheasma mică”, dar într-un
alt moment decât la români. Evhologhiile de până la începutul sec. XX nu au nici un fel de epicleză.
10 Cf. PRILUŢKIY, pp. 167-175.
11 Slujba actuală a „aghesmei mici” a depăşit parţial contextul originar rânduielii de la Vlaherne, introducând
o epicleză şi două menţiuni ale sfinţirii apei Iordanului (în ectenia mare şi în rugăciunea de plecare a capetelor).
Împrumutând aceste elemente din slujba „aghesmei mari”, problema nu a fost rezolvată deplin. De aceea,
unele Evhologhii greceşti şi slavoneşti au schimbat şi strofa a 19-a din acrostihul alfabetic, începând cu aceeaşi
literă un alt tropar, care nu aminteşte de „biserica ta [din Vlaherne]”. Nu-i clar de ce nu s-a făcut acelaşi lucru
şi la strofa a 15-a, precum şi la troparul al 2-lea înainte de „Sfinte Dumnezeule”; (cf. PRILUŢKIY, p. 163).
12 Dialoguri, vol. 5, p. 275.
13 Trebnikul rusesc (Kiev 1708 şi Moscova 2013) prevede o rânduială pe scurt de sfinţire a apei, care se regăseşte
(fără introducere şi otpust) şi în Molitfelnicul românesc, alături de rânduiala la femeia lăuză (p. 11). Ultima
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3. Un alt tip de sfinţire a apei menţionat în izvoarele liturgice şi care, de
asemenea, avea un rol taumaturgic pronunţat, era sfinţirea apei prin înmuierea
unor relicve. Cu acest scop, cel mai des se folosea sfânta cruce, dar şi sfintele
moaşte păstrate în relicvarii în formă de cruce sau medalion14. Ruşii au păstrat
această rânduială specială a aghesmei până la jumătatea sec. XVII, dar grecii au
suprapus de timpuriu ritualul afundării crucii cu slujbele actuale ale aghesmei,
uitând cu desăvârşire vechea rânduială a înmuierii relicvelor.
Deja în contextul acestei suprapuneri, profesorul Foundoulis considera că
obiceiul afundării crucifixului în apă provine din rânduiala „aghesmei mari”,
unde aceasta simbolizează intrarea şi ieşirea lui Hristos în Iordan, dar fără să
constituie un ritual sfinţitor, pentru că apa este deja sfinţită prin rugăciunea şi
binecuvântarea preotului15. Se pare însă că evoluţia afundării crucifixului în
apă este exact inversă şi s-a practicat mai întâi la „agheasma mică”, inclusiv din
lipsa unei epicleze16, dar mai ales în legătură cu sărbătoarea „Scoaterii lemnului
Sfintei Cruci” în ziua de 1 august17. Mai mult decât atât, folosirea crucii la
sfinţirea apei făcea trimitere nu doar la puterea terapeutică a aghesmei,
subliniată foarte clar de textul slujbei (preluat din Biserica Vlahernelor), ci şi la
puterea de exorcizare a aghesmei, care justifica sfinţirea apei la începutul
fiecărei luni, cu scopul de a înlătura lucrarea diabolică generată de obiceiurile
păgâne, care încă se practicau în popor în prima zi a lunii18.
4. Pe lângă rânduielile aghesmei prin afundarea crucii sau a sfintelor
moaşte, practicate pe larg în sec. XVI-XVII, ruşii mai sfinţeau apa folosind şi
unul din cuiele cu care a fost pironit Hristos (adus în acea perioadă la Moscova)

ediţie mai cuprinde o rugăciune scurtă de sfinţire a apei încadrat în „Rânduiala de binecuvântare a unui
vehicul” (p. 711).
14 PRILUŢKIY, pp. 172-174.
15 FOUNDOULIS, Dialoguri, vol. II, pp. 99-100.
16 În vechime se credea că simpla afundare a crucifixului în apă poate să o sfinţească, iar începând cu Petru
Movilă se consideră că crucile au nevoie de stropire cu agheasmă pentru a fi sfinţite. Şi astfel, Molitfelnicul
nostru are tocmai trei rânduieli de „sfinţire a crucilor”: Rânduiala rugăciunii la aşezarea Sfintei Cruci pe acoperişul
bisericii nou zidite şi a clopotniţei (p. 640); Rânduiala sfinţirii crucii şi a troiţei celei noi (p. 690) şi Rânduiala sfinţirii
crucii pectorale şi a cruciuliţelor (p. 695) – cea din urmă fiind introdusă abia în ultima ediţie. Tot mai mulţi teologi
consideră că sfinţirea crucilor şi a icoanelor este o practică apuseană, contrară hotărârilor Sinodului VII
Ecumenic şi practicii vechi a Bisericii.
17 PRILUŢKIY, pp. 160-167.
18 PRILUŢKIY, pp. 160-161. Aşa s-a ajuns (în special în Balcani) ca slujba de odinioară de la 1 august să se
săvârşească în prima zi (sau în prima duminică) a fiecărei luni, cu excepţia lunii ianuarie, când se sfinţea abia
în ziua a 6-a, după rânduiala specifică Teofaniei.
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sau copia de la proscomidie19. După reforma patriarhului Nikon (1667),
Trebnikul rusesc a menţinut doar rânduiala de folosire a copiei, numită în
Molitfelnic: „Rugăciune care se citeşte bolnavului cu sfânta copie”20. În afară de
rugăciunile începătoare, Psalmul 69 şi trei tropare despre răstignirea lui
Hristos, nu există nici un fel de rugăciune sau explicaţie privind săvârşirea
acestei rânduieli.
O astfel de lacună majoră nu putea să nu favorizeze apariţia unor practici
greşite în rândul preoţilor. Unii dintre ei, neştiind sensul acestei rânduieli, au
început să propună diferite „diagnosticări” şi „vindecări” cu copia, sugerând
că deţin anumite „secrete de vindecare”. În realitate, o astfel de abordare nu
poate fi altceva decât escrocherie cu iz de magie.
Descrierea slujbei cu sfânta copie, care ar fi trebuit să fie scrisă şi în
Molitfelnic, o găsim în colecţia liturgico-canonică „Novaya Skrijali”21.
Rânduiala prevede ca după proscomidie preotul să rostească cele trei tropare
din Molitfelnic, să afunde copia într-un vas cu apă (nesfinţită anterior) şi să o
binecuvânteze cruciş22. După ce bolnavul se împărtăşeşte la Liturghie, preotul
îi dă şi acea apă binecuvântată cu care bolnavul, acasă, se şterge pe frunte şi în
locurile dureroase23 sau o bea. Deci, ca şi în cazul afundării crucii sau moaştelor
în apă, şi copia se foloseşte tot la sfinţirea apei (cu puteri terapeutice şi
apotropaice), dar nu pentru a fi atinsă de trupul omului, căci aceasta ar însemna
şi un fel de desacralizare a ei.
Personal consider că această rânduială „a copiei” ar trebui exclusă din
Molitfelnic pentru că, alături de alte rânduieli asemănătoare, aceasta
M. JELTOV, Sfinţirea apei, pp. 146-148. Copia (în slavonă: kopie = suliţă) este un cuţit în formă de suliţă care se
foloseşte la pregătirea Agneţului (pâinii euharistice), care în cadrul Liturghiei este sfinţit şi se preface în Trupul
lui Hristos. După sfinţirea pâinii euharistice, aceeaşi copie este folosită pentru a tăia în părticele mici Sfântul
Trup spre a fi împărtăşit clericilor şi credincioşilor. Acest obiect liturgic simbolizează suliţa cu care a fost
împuns Mântuitorul când era pe Cruce (Ioan 19:34). În afară de această utilitate practico-simbolică, copia nu
este folosită în alte scopuri şi doar la modul indirect se poate vorbi despre o sfinţenie a ei.
20 MOLITFELNIC, p. 405. Rânduiala a fost preluată din Trebnicul rusesc, dar fără a-i cunoaşte utilitatea.
21 Sursa este disponibilă doar în limba rusă; p. 562.
22 Se pare că practica a apărut încă la Catedrala „Sfânta Sofia” din Constantinopol, unde în anul 614 a fost adusă
suliţa (copia) cu care a fost împuns Mântuitorul şi care, în scurt timp, a devenit un obiect de mare evlavie,
folosit şi în procesiuni religioase. În sec. IX-X, aşa cum arată Tipicul „Sfintei Sofia”, închinarea la Sfânta Suliţă
în Vinerea Mare înlocuia închinarea la lemnul Sfântei Cruci, care se făcea numai la 14 septembrie (cf. A.
DMITREVSKIY, Cele mai vechi tipicuri patriarhale, pp. 137-138). În prezent, armenii pretind că deţin această
suliţă/copie şi o folosesc la pregătirea Mirului. Deci nu-i exclus ca încă în Constantinopol Sfânta Suliţă să fi fost
folosită şi cu rol taumaturgic, dar bineînţeles nu aşa cum o fac unii preoţi astăzi.
23 Probabil, exceptând părţile intime ale trupului.
19
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favorizează percepţiile magice despre vindecare. Mulţi dintre „creştini”, în loc
să se spovedească şi să se împărtăşească mai des, preferă tot felul de „soluţii cu
efect automat şi imediat”, fără să-şi pună problema îndreptării vieţii.
***
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