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 Introducere 

 

Cea mai importanta slujba din Biserica 

Ortodoxa este Sfanta Liturghie din 

duminici si sarbatori. Cand vine vorba de 

"slujba de duminica" multi dintre noi se 

plang ca e "prea lunga"! De aceea, 

romano-catolicii au mai "ajustat" 

Liturghia, scurtandu-o, ca sa fie pe placul 

oamenilor, iar protestantii si neoprotestantii au trecut la un ritual mai 

"liber", cu variatii si combinatii de cult, ca omul sa nu se plictiseasca. 

Noi, ortodocsii, ne-am "incapatanat" sa nu schimbam nimic si sa 

pastram totul asa cum am primit de la Dumnezeu. Apoi Sfanta 

Liturghie nu e asa de lunga pe cat pare, ci dureaza numai vreo ora si 

jumatate. Pare mai lunga intrucat, de obicei, e precedata de 

Utrenie(slujba de dimineata) sau alt serviciu religios premergator 

(acatist sau ceasuri), ce ne e de folos pentru “incalzire” 

duhovniceasca in vederea participarii la Sfanta Liturghie. Ca oameni 

nu putem sa venim de-afara si sa ne transpunem automat in starea de 

rugaciune. Ca sa lasam "grija lumeasca" si ca sa ne acomodam 

sufleteste pentru Sfanta Liturghie avem nevoie si de un timp 

pregatitor. Cuvantul "liturghie" vine din limba greaca si avea in 

antichitate semnificatia de "serviciu public". Mai tarziu, cuvantul era 

folosit si de crestini, dar cu semnificatia de Jertfa hristica 

nesangeroasa din care se impartaseau in cadru public si solemn. 

Sfanta Liturghie incepe intotdeauna cu binecuvantarea mare: 

"Binecuvantata este imparatia Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh." 

Cu alte cuvinte, atunci cand preotul rosteste binecuvantarea mare, 

anunta destinatia duhovniceasca. Deci suntem anuntati ca vom fi 

condusi in imparatia Sfintei Treimi. Credinciosii raspund: "Amin!", 

adica "Da, suntem de acord! Asa sa fie!" Acum "decolam" din timp si 

spatiu catre vesnicia Sfintei Treimi.  
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Pregatirea darurilor pentru Sfanta Liturghie (Proscomidia) 

Daca Sfanta Liturghie este “vehiculul” care duce catre imparatia 

Sfintei Treimi, "combustibilul" acestui "vehicul" este painea si vinul, 

pregatite intr-un mod anume. Domnul Hristos ne spune despre Sine: 

"Eu sunt Painea Vietii" (Ioan VI, 35) si " Eu sunt Vita, voi sunteti 

mladitele"(Ioan XV, 5). Atat painea cat si vinul sunt produsul 

impreuna-lucrarii omului cu Domnul. Domnul ofera samanta, ofera 

viata, lumineaza, incalzeste, da ploaie, face sa creasca si sa rodeasca 

graul si via. Omul ia samanta primita de la Dumnezeu, o planteaza, 

ingrijeste ogorul, ingrijeste graul si via, culege roadele si le 

pregateste. In semn de multumire, omul ofera Domnului ceea ce 

dobandeste din lucrarea lui. Asa cum la inceput Domnul ne ofera 

darurile Sale, la fel se cade sa daruim Domnului din roadele noastre, 

pentru ca din nou Domnul sa ne daruiasca chiar Trupul si Sangele 

Sau. Acum intelegem si zicala profund crestina "dar din dar se face 

rai" precum si cuvintele pe care preotul le rosteste catre finalul Sfintei  
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Liturghii: "Ale Tale dintru ale Tale,Tie ti-aducem de toate si pentru 

toate!" Adica noi daruim Domnului din ceea ce Dumnezeu ne 

daruieste, urmand ca Darul sa se intoarca indumnezeit tot catre om 

pentru ca omul sa se invesniceasca. Deci, aducand paine(prescura) si 

vin, oferim "materia prima" pentru Sfanta Impartasanie. Intotdeauna 

painea trebuie sa fie facuta din grau macinat, apa, aluat si sare, iar 

vinul trebuie sa fie curat, pregatit numai din struguri. Odata aduse la 

Biserica, ele sunt daruite preotului in Sfantul Altar. Acesta pregateste 

cu evlavie prescura si vinul dupa o randuiala premergatoare Sfintei 

Liturghii, numita PROSCOMIDIE. Proscomidia contine rugaciuni si 

pasaje biblice pentru fiecare moment al pregatirii painii si al vinului. 

Intai e scos Sfantul Agnet, adica partea dreptunghiulara cu insemnele 

IS HR NI KA, care este cea mai mare si cea mai importanta, intrucat la 

Dumnezeiasca Liturghie devine prin sfintire Trupul Domnului Hristos. 

Sfantul Agnet se va aseza intai pe Sfantul Disc (vas liturgic), dupa 

care se va turna vin si apa in Sfantul Potir(vas liturgic), ce va deveni, 

tot la Sfanta Liturghie, Sangele lui Hristos. 

Ectenia 

 Atat la Sfanta Liturghie cat si in cadrul altor slujbe bisericesti, ectenia 

e nelipsita din cultul bisericesc. Ectenia este rugaciunea alcatuita 

dintr-o succesiune de mai multe cereri ale preotului (diaconului), 

cereri care alterneaza - ca intr-un dialog - cu confirmari ale 

credinciosilor participanti la slujba. Cea mai cunoscuta ectenie este 

ECTENIA MARE. Este asezata, de obicei, la inceputul randuielilor 

bisericesti, iar la Sfanta Liturghie se rosteste de catre cler si 

credinciosi chiar dupa binecuvantarea mare (treimica). Preotul 

(Diaconul): Cu pace Domnului sa ne rugam. Credinciosii răspund după 

fiecare cerere "Doamne miluieste", adica "Doamne ai mila de noi" 

pentru ca noi, chiar de am fi in stare numai de fapte bune si marete, 

tot nu ne-am putea mantui. A cere mila lui Dumnezeu nu e umilinta, ci 

e recunoasterea realitatii ca numai Domnul ne poate scapa, nu ca un 

stapan ce asteapta supunere, ci ca un Frate care S-a facut asemenea  
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noua si S-a umilit asa cum niciunul dintre noi nu s-a umilit si nici nu 

s-ar fi umilit vreodata. Preotul (Diaconul): Pentru pacea de sus şi pentru 

mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm/ Pentru pacea a toată 

lumea, pentru bună-starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea 

tuturor, Domnului să ne rugăm/ Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru cei 

ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului 

să ne rugăm/ Pentru (Inalt) Prea Sfinţitul (Arhi) Episcopul nostru (N), pentru 

cinstita preoţime şi cea întru Hristos diaconime, şi pentru tot clerul şi 

poporul, Domnului să ne rugăm/ Pentru (aici se pomeneşte conducerea 

ţării, după îndrumările Sfântului Sinod), Domnului să ne rugăm/ Pentru 

sfânt locaşul acesta, ţara aceasta şi pentru toate oraşele şi satele şi pentru 

cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm/ Pentru buna-

întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru 

vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm/ Pentru cei ce călătoresc pe ape, 

pe uscat şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru 

cei robiţi şi pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm/ Pentru ca să fim 

izbăviţi noi, de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului sa ne 

rugam/ Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu 

harul Tău/ Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slavita Stăpâna 

noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi 

sfinţii pomenindu-o. Credinciosii (Strana): Preasfântă Născătoare de 

Dumnezeu miluieşte-ne pe noi. Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată 

viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Credinciosii (Strana): Ţie, 

Doamne. Preotul cu glas tare rosteste ecfonisul: Că Ţie se cuvine toată 

slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. Credinciosii (Strana): Amin! Exista in 

desfasurarea cererilor ecteniei mari o logica si o ordine a asezarii lor. 

In prima cerere vrem de la Dumnezeu pace. Pacea launtrica e prima 

conditie ce trebuie indeplinita inainte de a incepe orice fel de 

rugaciune. Daca suntem tulburati, atunci rugaciunea nu mai poate fi 

continuata cu folos. Cerem in al doilea rand "pacea de sus" pentru ca 

numai aceasta pace e dreapta, ea nefiind asemenea unei paci de pe 

pamant, adeseori stramba.  
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Apoi ne rugam "pentru mantuirea sufletelor noastre", aici facandu-se 

trecerea de la particular la comunitar. Intelegem ca rugaciunea nu 

priveste doar persoana mea, ci include deopotriva si pe semenii mei. 

De la semeni se-ajunge la "toata lumea" si la "toate bisericile" pentru 

care ne rugam sa-i(le) aduca (nu prin ecumenism!) la adevarata 

cunoastere a lui Dumnezeu. De la general se trece in concret, 

pomenindu-se "biserica aceasta", adica comunitatea crestina locala 

(parohia) din care face parte fiecare crestin. Urmatorul pomenit in 

ectenia mare este ierarhul(episcopul), adica pastorul duhovnicesc cel 

mai mare, dar si factorul pastrator de comuniune intru Hristos. Apoi 

nu trebuie sa uitam ca trebuie „sa-i dam cezarului” ce este al lui, 

rugandu-ne sa fie luminat de Hristos si capabil sa asigure cadrul 

propice pentru cresterea duhovniceasca a poporului pe care il 

conduce. Actuala modalitate de pomenire a poporului, a 

credinciosilor si a armatei iubitoare de Hristos, e preluata dupa 

modelul grecesc de pomenire. In fiecare sat, oras sau tara, crestinii 

sunt fermentul cresterii intru Hristos si de aceea ne rugam ca prin 

acestia, Dumnezeu sa se faca cunoscut tuturor oamenilor. Foarte 

important este si mediul natural pe care trebuie sa-l protejam asa cum 

si el ne protejeaza. De aceea ne rugam Bunului Dumnezeu sa ne 

fereasca de intemperii si s-avem parte de un mediu natural prietenos, 

precum si de conditii prielnice de viata. "Cei ce calatoresc, cei 

bolnavi, cei ce se ostenesc, cei robiti" sunt cei absenti de la Sfanta 

Liturghie din motive binecuvantate sau cu temei. Deopotriva ne 

rugam ca Dumnezeu sa ii ocroteasca si pe ei. Atunci cand zicem "sa 

fim izbaviti de tot necazul, mania, primejdia si nevoia" cerem ca 

urmarile propriilor noastre pacate sa nu se reverse asupra noastra. 

"Apara, mantuieste, miluieste si ne pazeste pe noi, Dumnezeule, cu 

harul Tau!" este cererea si rezumatul intregii ectenii. "Pe Preasfanta, 

Curata..." este in legatura cu "Pe noi insine...", adica Maica Domnului 

si toti sfintii sunt modele de urmat pentru fiecare dintre noi, cei care 

vrem sa ne daruim "pe noi insine si unii pe altii si toata viata noastra 

lui Hristos”. Ectenia mare se incheie cu ecfonisul, adica proclamarea  
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solemna si glorificatoare pe care preotul o face: "Ca Tie se cuvine 

toata slava, cinstea si inchinaciunea, Tatalui si Fiului si Sfantului 

Duh." Credinciosii sunt de acord si confirma zicand: Amin! Ectenia 

este de mai multe feluri si o intalnim, de obicei, intre diferitele capitole 

liturgice din cadrul unui serviciu religios. Prin urmare avem: ectenia 

mica care e un rezumat al ecteniei mari; ectenia intreita care are 

caracter staruitor, iar "Doamne miluieste" este repetat de trei ori dupa 

fiecare cerere; ectenia mortilor cand ne rugam pentru sufletele celor 

raposati, iar tonul melodic este unul funebru; ectenia celor chemati 

(catehumenilor), adica a celor care se pregatesc sa devina crestini si 

pe care o intalnim doar la Sfanta Liturghie; ectenia cererilor cand in 

loc de "Doamne miluieste" se raspunde cu "Da Doamne". Toate 

ecteniile au un ecfonis, adica un final prin care preotul aduce slava lui 

Dumnezeu pe un ton exclamativ. Sunt mai multe ecfonise care fac 

finalul ecteniilor din cadrul cultului religios ortodox: Ca a Ta este 

imparatia si puterea si slava...; Ca Tie se cuvine toata slava, cinstea si 

inchinaciunea...; Ca milostiv si iubitor de oameni esti...; Ca Tu esti 

Invierea si Viata...; Ca binecuvantat esti Dumnezeul nostru...; etc. Fie 

ca impreuna-rugaciunea de la ecteniile cultului nostru ortodox sa 

creasca si inmulteasca in inimile noastre dragostea lui Dumnezeu! 

Sfanta Liturghie in rezumat 

Sfanta Liturghie e pelerinajul nostru duhovnicesc in Imparatia Sfintei 

Treimi. Dupa pregatirea painii si a vinului, Sfanta Liturghie incepe cu 

binecuvantarea mare, urmata de ectenia mare. Pentru intelegerea ei in 

ansamblu, e important sa retinem faptul ca Sfanta Liturghie are doua 

mari parti: Liturghia Cuvantului si Liturghia Sfintirii Darurilor. 

Liturghia Cuvantului e randuiala care ne ajuta sa intelegem si sa 

primim Cuvantul lui Dumnezeu. Liturghia Sfintirii Darurilor este 

randuiala prin care painea si vinul de la Proscomidie devin Trupul si 

Sangele lui Hristos cu care ne impartasim "spre iertarea pacatelor si 

spre viata de veci."                                                 
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 In rezumat, Sfanta Liturghie contine:  

1. Liturghia Cuvantului(Liturghia catehumenilor):               

Binecuvantarea mare urmata de ectenia mare;                                

Antifoanele I, II, III, Procesiune cu Sfanta 

Evanghelie la Antifonul III;                                                                                                   

Imnul trisaghion(de trei ori "sfinte"), Sfinte 

Dumnezeule...Cadire mica;                                                                                              

Lecturi din Apostol si Evanghelie;                                                

Predica (din motive practice se poate tine si la sfarsitul slujbei). 

 

2. Liturghia Sfintirii Darurilor(Liturghia credinciosilor)                

Imnul Heruvic si cadirea mare;                                                

Procesiune cu Cinstitele Daruri;                                                     

Crezul;                                                                                             

Imnul trisaghion (Sfant, sfant, sfant...);                                    

Anamneza (rememorarea faptelor de mantuire);                           

Epicleza (invocarea harului Duhului Sfant 

pentru transformarea painii si a vinului in 

Sfanta Impartasanie);                     

Impartasirea preotului;                                                           

Impartasirea credinciosilor;                                                    

Rugaciunile finale si otpustul. 

 

Daca bunul mers al societatii e reglementat prin legi si reguli care 

decurg (sau converg) din(in) legile Decalogului, in imparatia lui 

Dumnezeu exista numai o singura lege: Legea Iubirii. Prin Sfanta 

Liturghie suntem chemati sa primim aceasta lege, sa-L primim in 

"venele" noastre pe chiar Izvorul acestei legi, pe Domnul Iisus Hristos 

si, mai ales, sa facem sa rodeasca aceasta lege atat in noi insine, cat 

si in lume. Acesta e criteriul calificarii noastre si numai astfel obtinem 

"biletul de acces" in imparatia lui Dumnezeu.  
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Liturghia Cuvantului (a catehumenilor) 

 I se mai spune si Liturghia catehumenilor, adica a celor care in 

vechime se pregateau sa devina crestini. Cand se incepea Liturghia 

Sfintirii Darurilor, catehumenii ieseau afara, intrucat la aceasta parte a 

Liturghiei participau numai acei care erau deja botezati si, bineinteles, 

erau activi in viata Bisericii. Pelerinajul liturgic din imparatia lui 

Dumnezeu are mai multe “opriri” duhovnicesti. Pe "traseul" din 

Liturghia Cuvantului suntem chemati sa intelegem chiar Cuvantul lui 

Dumnezeu si pentru asta avem nevoie sa trecem prin mai multe 

momente pregatitoare. Dupa ectenia mare, cantarea Antifonului I ne 

ajuta sa intram intr-o stare launtrica care sa ne permita angajarea 

personala in intelegerea Cuvantului. "Marire Tatalui si Fiului si 

Sfantului Duh, Si acum si pururea si in vecii vecilor, amin. 

Binecuvinteaza suflete al meu pe Domnul si toate cele din launtrul 

meu numele cel sfant al Lui, binecuvantat esti Doamne!". Nu doar 

mintea sau doar simtirea, ci intreaga mea fiinta ("toate cele din 

launtrul meu") trebuie sa participe la intelegerea evanghelicelor 

invataturi. Deci ni se cere aici angajamentul personal, dupa care, in 

Antifonul II marturisim, aducand din nou Slava Sfintei Treimi, un crez 

prescurtat al Crezului din cea de-a doua parte a Sfintei Liturghii. 

"Unule-Nascut, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu, Cela ce esti fara de 

moarte si ai primit pentru mantuirea noastra a te intrupa din Sfanta 

Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioara Maria: Carele 

neschimbat Te-ai intrupat si, rastignindu-Te Hristoase Dumnezeule, 

cu moartea pe moarte ai calcat. Unul fiind din Sfanta Treime, 

impreuna slavit cu Tatal si cu Duhul Sfant, mantuieste-ne pe noi!"     

In aceasta cantare se impleteste lauda adusa Sfintei Treimi cu faptele 

mantuitoare pe pamant ale Fiului, prin Iisus Hristos Domnul. In 

Antifonul III se canta Fericirile, ele fiind punctul culminant al predicii 

Mantuitorului de pe munte, moment in care are loc prima procesiune 

solemna din cadrul Sfintei Liturghii. Preotul iese cu Sfanta Evanghelie 

in mijlocul Bisericii, scopul fiind acela de aratare a ei credinciosilor 

precum si de pregatire pentru ascultarea cuvantului evanghelic.  
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Deci intelegem ca in curand urmeaza lectura din Cuvantul rostit de 

Domnul Iisus Hristos. De aceea la sfarsitul procesiunii suntem 

atentionati ca trebuie sa ne pregatim atunci cand preotul rosteste 

dintre Sfintele Usi cu Evanghelia ridicata deasupra capului: 

Intelepciune drepti! Acest moment al procesiunii cu Sfanta 

Evanghelie e o aducere aminte, dar si o actualizare a iesirii Domnului 

Hristos la predicare in lume. In vechime iesirea cu Sfanta Evanghelie 

se facea afara in curtea Bisericii si apoi era aratata in toate cele patru 

laturi cardinale, comunicandu-se in acest fel faptul ca Evanghelia 

trebuie sa se faca cunoscuta pana la marginile pamantului. Urmeaza 

imnul trisaghion (de trei ori "Sfinte”):"Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, 

sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi" care introduce lecturile 

biblice. Dumnezeu este sfintenia desavarsita, iar noi avem privilegiul 

de a intelege Adevarul rostit de Domnul insusi. Sfintenia nu e doar 

atributul absolut al Domnului, ci la sfintenie suntem chemati fiecare 

dintre noi sa ne impartasim prin har de sfintenia lui Dumnezeu dupa 

puterile noastre. Intelegerea Adevarului depinde in cea mai mare 

masura de starea noastra sufleteasca. N-o sa intelegem niciodata 

Evanghelia in stare de pacat. Cum sfintenia e chiar lipsa totala de 

pacat a Domnului (sau starea Lui de desavarsita impecabilitate), e de 

inteles ca Adevarul numai de aici ar fi putut sa vina. Iar noi ca sa 

primim si sa intelegem Adevarul avem nevoie, de asemenea, sa ne 

curatim. Cum pocainta noastra nu e niciodata suficienta, in acest imn 

trisaghion invocam marea mila lui Dumnezeu cu scopul de a ne 

lumina spre buna intelegere a cerestile invataturi. Urmeaza momentul 

cel mai important din Liturghia Cuvantului: lectura din "Apostol" si 

din "Sfanta Evanghelie". Lectura din cartea "Apostol" e un fragment 

biblic luat din epistolele scrise de sfintii apostoli pentru diferite 

comunitati crestine sau persoane. Apostolul e lecturat de citet din 

mijlocul Bisericii cu dictie clara, raspicata, sau in stil bisericesc 

recitativ, cu scopul de a face pe intelesul tuturor textul citit. La fel 

procedeaza si preotul care citeste Evanghelia dintre usile imparatesti 

sau daca este diacon, acesta va citi Evanghelia tot din mijlocul  
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Bisericii sau din amvon, daca 

acesta exista. Lecturile biblice, 

atat din Apostol cat si din 

Evanghelie, sunt stabilite de 

Biserica Ortodoxa si pot fi 

urmarite in calendarul bisericesc 

crestin ortodox. Deci oricine 

poate sti dinainte ce Apostol sau 

Evanghelie se citeste in 

duminica urmatoare daca se va 

uita in calendar.                                                       

A se urmari exemplul de mai jos:         

1 D Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Denia Sf. și Marii Luni) 

(Dezlegare la peşte) (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor);             

Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18                                                                             

Deci de Florii, intotdeauna Apostolul va avea un fragment biblic din 

epistola Sfantului Apostol Pavel catre Filipeni, capitolul 4, versetele 

de la 4 la 9. Textul Sfintei Evanghelii este de la Sfantul Evanghelist 

Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 la 18. Pentru ca are legatura cu 

Apostolul sau cu Evanghelia, citite in duminica respectiva, ar trebui 

sa urmeze predica preotului, a diaconului sau a unui teolog pregatit 

anume sa explice si sa actualizeze importanta cuvantului biblic la 

necesitatile vietii crestinului de azi. Numai ca in practica, si pentru 

acei credinciosi care n-au ajuns de la inceput la Sfanta Liturghie, cei 

mai multi preoti tin predica dupa sfarsitul intregii Liturghii. 

Liturghia Sfintirii Darurilor 

 I se mai spune si Liturghia credinciosilor, intrucat in vechime 

participau la ea doar credinciosii botezati si activi ai Bisericii. Dupa ce 

catehumenii (acei care se pregateau pentru botez) si crestinii botezati 

participau impreuna la Liturghia Cuvantului si puneau in suflet 

Sfintele Invataturi, catehumenii ieseau afara, iar crestinii botezati 

ramaneau pentru a doua parte a Sfintei Liturghii, la sfarsitul careia se  
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hraneau chiar cu Hristos in chipul Painii si al Vinului. Pana acolo sunt 

insa alte cateva momente pregatitoare in vederea acestei uniri cu 

Hristos. Cantarea "Heruvic" intonata pe larg ne cheama "sa lepadam 

toata grija cea lumeasca". Biserica stie ca firea slaba face ca gandul 

omului sa nu poate fi tinut in frau, acesta zburand la cele ale lumii 

acesteia chiar si atunci cand omul e bine intentionat si vrea cu 

adevarat sa se apropie de Dumnezeu. De aceea suntem atentionati ca 

ne apropiem de momentul cel mai important al Sfintei Liturghii si ni se 

cere sa ne adunam sufleteste ca macar acum sa nu ne risipim. Acum 

preotul face cadire in toata Biserica, insusi mirosul tamaiei invitandu-

ne la intoarcere in noi insine, la rugaciune si dialog cu Dumnezeu. 

Dupa cadire urmeaza procesiunea aducerii Darurilor de la 

Proscomidiar prin mijlocul Bisericii, de-aici preotul intrand in Sfantul 

Altar prin usile imparatesti si asezandu-le pe Sfanta Masa. Cat timp 

preotul se afla in mijlocul Bisericii cu Cinstitele Daruri pomeneste 

ierarhul, tot poporul dreptcredincios, carmuitorii tarii, clerul slujitor, 

eroii, ctitorii, credinciosii vii si adormiti, credinciosii prezenti la Sfanta 

Liturghie, momentul fiind o 

actualizare in rezumat a 

pomenirilor facute deja la 

Proscomidie. Toata aceasta 

procesiune cu Cinstitele Daruri 

de la Proscomidiar pana in 

Sfantul Altar pe Sfanta Masa 

descopera in chip tainic drumul 

Golgotei al Mantuitorului 

Hristos. De aceea atunci cand 

preotul intra in Sfantul Altar cu Cinstitele Daruri, toti credinciosii 

canta in cor: "Ca pe Imparatul tuturor sa-L primim!", in contrast cu 

ceea ce iudeii strigau in batjocura atunci cand Domnul Iisus era purtat 

pe drumul Golgotei. Dupa "Usile, usile, cu intelepciune sa luam 

aminte!" urmeaza Crezul (Simbolul de credinta). Usile erau inchise 

intrucat doar credinciosii botezati puteau sa participe la ceea ce urma.  
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Crezul reprezinta invatatura Bisericii rezumata in 12 articole si a fost 

introdus in Sfanta Liturghie cu scopul de a se pastra si transmite 

neschimbata si nealterata invatatura Bisericii, venita de la Domnul 

Iisus Hristos prin sfintii Sai apostoli, precum si prin lucrarea Duhului 

Sfant pogorat tot peste apostoli la Cincizecime.                                                                                            

Simetric cu imnul trisaghion (Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte 

fara de moarte, miluieste-ne pe noi), care introduce cel mai important 

moment din Liturghia Cuvantului, respectiv lecturile din Sfintele 

Scripturi, tot la fel, un alt imn trisaghion (Sfant, Sfant, Sfant, Domnul 

Savaot plin e cerul si pamantul de marirea Lui! Osana intru cei de sus! 

Bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului, Osana intru cei 

de sus!) ne pregateste pentru cel mai important moment din Liturghia 

Sfintirii Darurilor. Intreita rostire a lui "sfant" face trimitere la Sfanta 

Treime, cantarea fiind de origine ingereasca. Acum ingerii impreuna 

cu oamenii isi unesc glasurile pentru a se arata faptul ca Dumnezeu 

umple intreaga creatie cu slava Sa. "Domnul Savaot" este exprimarea 

ebraica pentru "Domnul ingerilor", facandu-se trimitere la 

atotputernicia lui Dumnezeu, iar "Osana", provenind tot din ebraica, 

inseamna "Doamne mantuieste". Anamneza este o aducere aminte a 

faptelor mantuitoare savarsite de Mantuitorul Hristos impreuna cu 

istorisirea Jertfei pe Cruce si a Cinei celei de 

Taina. De fapt, intreaga Sfanta Liturghie este o 

anamneza, dar inainte de sfintirea Darurilor are 

loc o recapitulare speciala care ne introduce in 

cel mai important moment al intregii Liturghii, 

care este EPICLEZA. Epicleza este invocarea 

Sfantului Duh pentru prefacerea Darurilor in 

Trupul si Sangele lui Hristos. La epicleza toate 

faptele mantuitoare si, in primul rand, prezenta cu trup a lui Hristos se 

actualizeaza in mod real, in chipul painii si al vinului. In timp ce 

preotul rosteste in taina epicleza, credinciosii ingenuncheati canta 

rar, linistit si suav: "Pe Tine Te laudam, pe Tine Te binecuvantam, Tie 

iti multumim Doamne si ne rugam Tie, Dumnezeul nostru."  
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Rugaciunea de invocare a Duhului Sfant (epicleza), rostita de preot cu 

mainile ridicate, este aceasta: "Doamne, Cel ce ai trimis pe 

Preasfantul Tau Duh in ceasul al treilea apostolilor Tai, pe Acela, 

Bunule, nu-L lua de la noi, ci il innoieste noua celor ce ne rugam Tie.” 

(3 ori) “Incă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi fără de 

sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite 

Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri ce sunt puse 

înainte. Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău 

(amin), iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului 

Tău (amin), prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (amin, amin, amin.)" 

Urmeaza primirea Trupului si a Sangelui lui Hristos, adica 

impartasirea intai a clericilor, apoi a credinciosilor.                                                           

"Daca nu veti manca 

Trupul Fiului Omului si nu 

veti bea Sangele Lui, nu 

veti avea viata in voi." 

(Ioan VI, 53) - ne 

avertizeaza Mantuitorul 

Hristos. Dupa rugaciunile 

finale, otpustul este 

binecuvantarea de 

incheiere a Sfintei 

Liturghii. Toate randuielile bisericesti incep cu binecuvantare (mare 

sau mica) si se incheie cu otpustul.  

 Concluzii  

(SURSA: Indrumator de viata duhovniceasca pentru incepator - Preot Michael Keiser) 

"Sfanta Liturghie este bataia inimii Trupului lui Hristos. (...) Putem 

posti, putem sa ne rugam, sa facem metanii timp indelungat, dar fara 

participarea la Sfanta Liturghie suntem, pur si simplu, cadavre 

spirituale, morti in Hristos. Ce se intampla realmente cand slujim 

Sfanta Liturghie? Este un spectacol, un teatru spiritual, ceva  
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interpretat pentru edificarea noastra? Ce este ceea ce Iisus a initiat la 

Cina cea de Taina, pe care o continuam astazi? Cand ne adunam sa 

slujim Sfanta Liturghie, ne intalnim ca sa fim plinatatea Trupului lui 

Hristos, indiferent de locul in care se intampla sa o slujim. Evident, 

asta nu inseamna ca toti crestinii ortodocsi din lume se aduna intr-un 

loc, dar cand comunitatea clericilor si a oamenilor se aduna laolalta, 

aceasta este expresia completa a Trupului lui Hristos in acel loc. 

Parintele Alexander Schmemann a scris in cartea sa, Euharistia: 

Liturghia este TAINA ADUNARII. In locas nu mergem pentru 

rugaciune individuala, ci mergem ca sa ne adunam in Biserica, si 

locasul vazut este doar chipul locasului celui nefacut de mana, pe 

care il reprezinta. Suntem uniti de Hristos si in Hristos; ne intalnim ca 

sa fim cu El si in El. A spune ca "mergem la Biserica" este o afirmatie 

profunda a ceea ce viata crestina ar trebui sa fie - centrata pe Iisus 

Hristos, mancand si band cu El, la masa Lui, in imparatia Lui. A spune 

ca "mergem la Biserica" inseamna ca vom arata lumii toata sfintenia 

si desavarsirea lui Dumnezeu, pe masura ce I ne inchinam. Noi nu ne 

adunam ca o colectie de persoane separate, care se intampla sa se 

intalneasca unii pe altii, in timp ce progresam separat catre 

Dumnezeu; ne intalnim ca si membri ai unui organism viu, numit 

Trupul lui Hristos.  "Iar voi sunteti trupul lui Hristos si madulare 

fiecare in parte" ne invata Sfantul Pavel (I Corinteni XII, 27). Nu exista 

niciun singuratic in religia crestina, niciunul care este o insula pentru 

sine insusi; credinta crestin-ortodoxa este religia unei comunitati de 

oameni."        

 

 

 

 

 



 


