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NOUL TESTAMENT ~N SF+NTA LITURGHIE

 Pr. Visarion VIZITIU

1. Originea biblic\ a Sfintei Liturghii

a) Instituirea Sfintei Euharistii — scurt istoric

Potrivit relat\rilor Sfintelor Evanghelii (Matei 26, 26-29; Marcu 14, 22-25;
Luca 22, 16-20) `nainte de patima Sa, M=ntuitorul Iisus Hristos a cinat pentru ul-
tima oar\ cu ucenicii S\i, potrivit Tradi]iei, `n casa lui Ioan Marcu. Cina are un ca-
racter cu totul deosebit. Este cea mai solemn\ mas\ luat\ de Domnul `n timpul
activit\]ii Sale p\m=nte[ti. Domnul [tie c\ peste c=teva ore se va desp\r]i de uce-
nici [i de aceea o transform\ `ntr-un ultim prilej de dumnezeiasc\ `nv\]\tur\ [i comu-
niune. Centrul Cinei celei de Tain\ `l constituie `ns\ instituirea Sfintei Euharistii1.

Instituirea Sfintei Euharistii, fundamentul Liturghiei cre[tine de mai t=rziu, este
descris\ aproape cu acelea[i cuvinte de c\tre Evangheli[tii sinoptici [i de c\tre Sf.
Ap. Pavel: „Iar pe c=nd m=ncau ei, Iisus, lu=nd p=ine [i binecuv=nt=nd, a fr=nt, [i
d=nd ucenicilor, a zis: Lua]i, m=nca]i, acesta este Trupul Meu. {i lu=nd paharul [i
mul]umind, le-a dat, zic=nd: Be]i dintru acesta to]i, c\ acesta este S=ngele Meu, al
Legii celei noi, care pentru mul]i se vars\ spre iertarea p\catelor” (Matei 26, 26-28).
{i Sf. Luca [i Sf. Pavel ne spun c\ Apostolii au primit prin testament de la Domnul:
„Aceasta s\ o face]i `ntru pomenirea Mea” (Luca 22, 19; I Cor. 11, 24-25), po-
runc\ ce va fi respectat\ cu stricte]e.

Concordan]a dintre Sf. Ev. Matei, care a fost martor direct la Cina cea de Tain\,
[i Sf. Apostol Pavel, „care a primit dogma euharistic\ chiar de la Iisus Hristos, prin-
tr-o revela]ie direct\ [i personal\, pe de o parte, [i dintre Evangheli[tii Marcu [i
Luca, ucenici direc]i ai Apostolilor [i martori ai Tradi]iei [i practicii Bisericii pri-
mare, pe de alt\ parte, are o deosebit\ `nsemn\tate, c\ci ne arat\ c\ dogma euha-
ristic\ n-a suferit nici un fel de evolu]ie `n dezvoltarea vie]ii cre[tine. Cuvintele
biblice constituie, prin urmare, un document original, `nzestrat cu puterea unei m\r-
turii directe, obiective [i sincere despre originea [i `n]elesul acestei Sfinte Taine”2.
Domnul a instituit deci o adev\rat\, sf=nt\ [i dumnezeiasc\ Tain\, oferind Apos-
tolilor [i tuturor credincio[ilor un nou [i supranatural mijloc de comuniune cu El.
Sf=nta Euharistie nu este numai o comemorare istoric\, un simplu simbol sau un
simplu rit, ci constituie cu adev\rat o jertf\ [i o Tain\. Ea `nlocuie[te jertfele Vechiului

1 Diac. Prof. N.I. Nicolaescu, Patimile M=ntuitorului dup\ Sfintele Evanghelii, `n „Studii
Teologice”, anul V (1953), nr. 1-2, p. 80.

2 Ibidem, p. 86.
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Testament care aveau doar rolul de a reaminti p\catele, nu [i de a le [terge, Pascha
iudaic\ [i tot cultul Legii vechi (Evrei 10, 4), [i inaugureaz\ cultul cel des\v=r[it al
religiei cre[tine. De aceea, toate slujbele Bisericii noastre s-au concentrat de la `n-
ceput `n jurul Sfintei Liturghii, `n cadrul c\reia se s\v=r[e[te jertfa [i Taina Euharistic\.

b) Leg\tura dintre Sf=nta Euharistie [i formele vechi 
ale cultului iudaic

Cei mai mul]i exege]i [i comentatori biblici sunt de p\rere c\ `ntre manifes-
t\rile din cadrul Sfintei Euharistii [i formele vechi ale cultului iudaic legate de
masa pascal\ `n special, dar [i ale altor astfel de mese sau ospe]e din practica iu-
daic\ exist\ o oarecare asem\nare, [i aceasta pentru c\ ~nsu[i M=ntuitorul a fost
un practicant al cultului iudaic. ~ns\ nu numai at=t. El a fost, pe de o parte, un re-
formator al acestui cult, iar pe de alt\ parte, un `ntemeietor al unui cult nou: cul-
tul Legii celei noi aduse de El, cultul cre[tin.

Relat\rile evangheli[tilor sinoptici cu privire la Sf=nta Euharistie arat\ Cina Dom-
nului plasat\ `n contextul cinei pascale (f\r\ a fi `ns\ o cin\ pascal\), modelul de
baz\ al tuturor ospe]elor religioase, un model fundamental, dup\ care erau cele-
brate [i mesele a[a-numitei „chaburah”. „Chaburah” era un grup de prieteni care
se `nt=lneau la intervale regulate, adeseori `n ajun de sabat sau de marile s\rb\-
tori, pentru a lua o cin\ `n comun, la care fiecare membru contribuia cu c=te ceva.
Fiecare fel de m=ncare era binecuv=ntat, mai `nt=i, c=nd era adus la mas\. La sf=r-
[itul mesei venea mul]umirea sau binecuv=ntarea, o rug\ciune mai lung\ rostit\
de gazd\ sau de capul familiei `n numele tuturor participan]ilor deasupra unui pa-
har cu vin numit „paharul binecuv=nt\rii”, din care gusta mai `nt=i cel mai mare,
apoi to]i cei de fa]\. Masa se `ncheia cu c=ntarea unui psalm. ~n ochii iudeilor con-
temporani, Domnul Iisus [i ucenicii S\i ap\reau tocmai ca o astfel de „cha-
burah”, iar Cina cea de Tain\ este cel mai bun exemplu cunoscut al unei astfel de
mese `n Noul Testament”3. 

Dac\ analiz\m modul `n care s-au desf\[urat Cina cea de Tain\ [i aceste os-
pe]e, putem fi, oarecum, de acord c\ ele se asem\nau ca mod de manifestare [i
materie folosite, dar aveau caracter diferit. 

~n ceea ce prive[te cina pascal\, aceasta se desf\[ura astfel: `n seara zilei de 14
Nisan, `n fiecare cas\ de evrei, membrii familiei `[i sp\lau m=inile [i picioarele,
pentru a participa la osp\]ul sacrificial. Acela[i lucru l-a f\cut [i M=ntuitorul `n
calitate de gazd\, dar sp\larea picioarelor ucenicilor avea o alt\ semnifica]ie, [i
anume `ncheia ca o lec]ie disputa pentru `nt=ietate provocat\ de fiii lui Zevedeu Ioan
[i Iacov, d=nd un sublim exemplu de slujire, iubire [i smerenie (Ioan 13, 12-16).

Dup\ sp\lare, capul familiei binecuv=nta m=nc\rurile [i se consumau patru pa-
hare de vin negru, `n tot acest timp av=nd loc istorisirea evenimentelor legate de
ie[irea din Egipt, apoi recitarea primei p\r]i a „imnului cel mare” (hallel hagadol –
Ps. 113-114), cina `ncheindu-se cu recitarea ultimei p\r]i a „imnului cel mare”

3 Karl Christian Felmy, De la Cina cea de Tain\ la Dumnezeiasca Liturghie a Bise-
ricii Ortodoxe, traducere de Ioan I. Ic\, editura Deisis, Sibiu, 2004, p. 12.
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(Ps. 115-118) [i consumarea celui de al patrulea pahar de vin. Ceremonialul acestui
osp\] ]ine `ns\ de tradi]ia iudaic\, el neav=nd nici un fundament scripturistic4. 

La Cina cea de Tain\ are loc `ns\ nu numai o binecuv=ntare, ci [i o rug\ciune
special\ care coincide cu prefacerea `n chip supranatural a p=inii [i a vinului `n
Trupul [i S=ngele Domnului, prefigur=nd, `n chip nes=ngeros, jertfa s=ngeroas\
pe care avea s-o aduc\ pe Golgota, ca expresie suprem\ a iubirii Sale de oameni.
Aici, la Cina cea de Tain\, El nu pune numai temelia cultului cre[tin prin insti-
tuirea Sfintei Euharistii, ci fixeaz\ [i materia ei (p=inea [i vinul), instituind toto-
dat\ [i formele principale ale noului cult – ritualul euharistic.5 

2. Sfânta Liturghie `n epoca apostolic\ 
[i postapostolic\ 

Noul cult instituit de M=ntuitorul era deosebit de cultul iudaic, la fel ca [i re-
ligia cea nou\. Av=nd `n vedere str=nsa leg\tur\ ce exista `ntre ideea sau concep]ia
religioas\ [i formele sale de cult, noua credin]\ `ntr-un Dumnezeu bun, iubitor [i
iert\tor trebuia s\ se exprime `n forme noi de cinstire. Sentimentul cel nou, care
leag\ de acum `nainte pe om de Dumnezeu [i devine temelia noului cult, este iu-
birea dus\ la forma ei suprem\: iubirea jertfelnic\.

Ca evreu, dup\ trup, M=ntuitorul a practicat formele cultului iudaic din vremea
Sa. Singur sau cu ucenicii, El ia parte la aproape toate actele cultului mozaic pu-
blic: merge la Ierusalim la s\rb\torile iudaice (Pa[tile – Luca 2, 41-42; Ioan 5, 1;
S\rb\toarea Corturilor – Ioan 7, 1-13; S\rb\toarea sfin]irii templului – Ioan 10, 22-
23), respect\ tradi]iile religioase ale poporului S\u (Matei 26, 17), respect\ [i cin-
ste[te templul din Ierusalim pe care-l socote[te „casa Tat\lui Meu” [i „cas\ de ru-
g\ciune” (Matei 21, 13), frecventeaz\ templul [i sinagogile (Ioan 18, 20) `n care
intra nu doar ca s\ Se roage, ci [i ca s\ `nve]e poporul; era un fervent practicant al ru-
g\ciunii [i al postului; se ruga `ndelung, de cele mai multe ori singur (Luca 5,16;
6, 12; 22, 41); recomand\ rug\ciunea particular\, d=nd `n acest sens [i un model
de rug\ciune, rug\ciunea „Tat\l nostru”, care r\m=ne prototipul ideal de rug\-
ciune (Matei 6, 6-13), dar [i pe cea public\ sau comun\; poste[te [i recomand\ pos-
tul ca arm\ `mpotriva ispitelor [i a demonilor (Luca 22, 46; Matei 17, 21)6. 

~n acela[i timp `ns\, M=ntuitorul `ncearc\ s\ reformeze [i s\ spiritualizeze cul-
tul iudaic condamn=nd tradi]iile cu caracter de lege, `nchistate `n tot felul de for-
mule, [i formalismul religios (Matei 6, 5-7). ~n afar\ de acesta M=ntuitorul practic\
El `nsu[i [i recomand\, fixeaz\ sau instituie [i alte forme de cult, multe dintre ele
provenite din cultul iudaic, dar perfec]ionate `n noul spirit al iubirii, care r\m=n
fundamentale `n noul cult.

4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Pr. Prof. Dr. Emilian Corni]escu, Arheologie biblic\,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1994,
p. 316.

5 Pr. Prof. Ene Brani[te, Originea, instituirea [i dezvoltarea cultului cre[tin, `n „Studii
Teologice”, anul XV (1963), nr. 3-4, p. 132.

6 Ibidem, p. 131.
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Sfin]ii Apostoli, `n virtutea puterii cu care au fost învesti]i de M=ntuitorul
dup\ `nviere (Ioan 20, 22-23) [i „`mbr\ca]i cu putere de sus” la Cincizecime
(Luca 24, 49), au p\strat cu sfin]enie mo[tenirea primit\ de la ~nv\]\torul lor, dar
au ad\ugat [i forme noi, derivate din cele vechi, cerute inevitabil [i, uneori,
imperios de progresul [i dezvoltarea tinerei Biserici cre[tine.

Cum era [i firesc, membrii primei comunit\]i cre[tine erau `n majoritate iudei
[i tot la fel de firesc era s\ p\streze deprinderile de cult cu care veneau din ve-
chea lor religie. Ace[tia `ndeplineau, pe de o parte, obliga]iile cultului public
iudaic de la templu, unde se adunau de obicei `n pridvorul lui Solomon la cea-
surile obi[nuite de rug\ciune ale iudeilor: ceasul al treilea (Fapt. Ap. 2, 15), al
[aselea (Fapt. Ap. 10, 9), al nou\lea (Fapt. Ap. 3, 1), iar pe de alt\ parte, parti-
cipau la adun\rile liturgice de cult specific cre[tine, care aveau loc, de obicei, `n
casa mamei lui Ioan-Marcu, acolo unde a avut loc [i Cina cea de Tain\, cas\, care
este socotit\ cel mai vechi loca[ de cult cre[tin.

Via]a acestei ob[ti cre[tine se dezvolt\ [i se afirm\ de la `nceput pe dou\ laturi:
una spiritual-religioas\ [i alta social\: „Biserica nu cre[tea numai sub raportul nu-
m\rului, ci [i al credin]ei [i al dragostei, a[a c\ latura principal\ a primilor cre[tini era
de natur\ spiritual\”7. Potrivit relat\rii Sf. Luca din cartea Faptele Apostolilor, cre[-
tinii primelor zile „...st\ruiau `n `nv\]\tura apostolilor [i `n comuniune, `n fr=n-
gerea p=inii [i `n rug\ciuni” (2, 42). Sunt ar\tate aici cele patru acte principale ale
vie]ii religioase `n Biserica din Ierusalim, care reprezentau practic cultul ei pu-
blic, [i cu toate c\ erau s\v=r[ite laolalt\, aceste patru acte sunt foarte bine diferen-
]iate: `nv\]\tura apostolilor, comuniunea sau `mp\rt\[irea, fr=ngerea p=inii [i rug\ciunea.

„~nv\]\tura Apostolilor” era `nv\]\tura pe care o propov\duiau Apostolii des-
pre mesianitatea, faptele, `nv\]\tura m=ntuitoare [i `nvierea Domnului.

Al doilea, [i cel mai important act, era kinonia, taina care `i unea pe to]i `ntr-o
sf=nt\ comuniune cu Hristos. Kinonia este un cuv=nt propriu c\r]ii Faptele Apos-
tolilor. Sfintele Evanghelii nu-l cunosc. Este `ns\ des folosit `n epistolele pauline
cele mai diferite sensuri, de la cele mai generale la cele mai speciale. ~n general,
el `nseamn\: comuniune, unire (Gal. 2, 9), tov\r\[ie, leg\tur\ fr\]easc\, p\rt\[ie –
spiritual\ sau material\, sau `mp\rt\[ire. Sf=ntul Pavel `l folose[te `n mod precis
pentru `mp\rt\[irea cu Sf=nta Euharistie: „Paharul binecuv=nt\rii, pe care-l bine-
cuv=nt\m, nu este, oare, `mp\rt\[irea cu s=ngele lui Hristos? P=inea pe care o
fr=ngem nu este, oare, `mp\rt\[irea cu trupul lui Hristos? C\ o p=ine, un trup suntem
cei mul]i; c\ci to]i ne `mp\rt\[im dintr-o p=ine” (I Cor. 10, 16-17). A[adar, koinwnia
este actul liturgic cel mai important, [i anume `mp\rt\[irea cu Sf=nta Euharistie.

Al treilea act era „fr=ngerea p=inii”, agapa fr\]easc\, agap\ care la `nceput era
unit\ cu Euharistia (I Cor. 11, 21) [i `ncheia, de fapt, adunarea cre[tinilor, ea ne-
fiind un simplu osp\], ci o continuare a cultului [i se f\cea `n Biseric\. „Fr=ngerea
p=inii” poate fi luat\ [i ca act liturgic preg\titor pentru Sf=nta ~mp\rt\[anie, `ns\
`n acest caz el precede pe kinonia a[a cum a fost cazul la Cina cea de Tain\. 

7 Prof. Iustin Moisescu, Sf=ntul Pavel [i via]a celor mai de seam\ comunit\]i cre[tine
`n epoca apostolic\, `n „Studii Teologice”, anul III (1951), nr. 7-8, p. 412.
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Rug\ciunile constituiau ultimul act al cultului public, erau rug\ciuni care, dup\
r=nduiala de la templu, `ncepeau [i `ncheiau serviciul divin, [i tot cu rug\ciuni `nce-
peau [i se `ncheiau mesele comune8.

~n cadrul acestor adun\ri, elementul principal era Sf=nta Euharistie, care r\m=ne
centrul noului cult, la care se ad\ugau rug\ciunea, c=nt\rile sfinte, predica, agapele [i
colectele pentru cei s\raci (Fapt. Ap. 2, 46; I Tesal. 5, 27; Efes. 5, 19; I Cor. 11,
20-22; I Cor. 16, 1-2).

Chiar de la `nceput, cre[tinii au dat Sfintei Euharistii mai multe denumiri care ex-
primau, `n mod deplin, at=t esen]a c=t [i importan]a acesteia: „mul]umire (evha-
ristia – arat\ c\ prin ea noi ne amintim [i mul]umim Domnului pentru marea Sa
dragoste fa]\ de neamul omenesc; binecuv=ntare sau paharul binecuv=nt\rii (evlo-
ghia, potirion tis evloghias) – arat\ lauda [i binecuv=ntarea pe care I-o aducem Dom-
nului pentru jertfa nes=ngeroas\ a Trupului [i S=ngelui Fiului S\u; `mp\rt\[ire sau
cuminec\tur\ (kinonia) – arat\ leg\tura str=ns\ dintre Hristos [i Trupul S\u tainic,
pe care `l formeaz\ to]i cei ce m\n=nc\ din aceea[i p=ine [i beau din acela[i pahar;
cin\ sau cina Domnului (dipnon, dipnon Kiriakon – deoarece Sf=nta Liturghie este
o comemorare a Cinei Domnului; masa Domnului sau mas\ tainic\ (trapeza Kiriou,
trapeza mistiki – fiindc\ sub forma p=inii [i a vinului ni se d\ spre hran\ `nsu[i
Trupul [i S=ngele Domnului; mister (mistirion – `nso]it de obicei de diferite atri-
bute: minunat – paradoxon; dumnezeiesc – teion, sf=nt – aghion, `nfrico[\tor; frikton
– arat\ `nsu[irile acestui mister; `n\l]are, aducere (anafora, prosfora – indic=nd
caracterul ei sacrificial; des\v=r[ire, plinire (telety – ar\t=nd efectele ei asupra vie]ii
credincio[ilor; adunare, adunare sf=nt\ (sinaxis, sinaxis aghia – ar\t=nd caracterul
comunit\]ii cre[tine unde se s\v=r[e[te; lucrare sf=nt\ (ierurghia – ar\t=nd carac-
terul sf=nt [i sfin]itor al ei; p=inea Domnului (artos tou Kiriou)”9.

3. Liturghia [i factorii educa]ionali ai acesteia 
în perioada apostolic\

Exemplul M=ntuitorului `n privin]a cultului divin a fost urmat de Sfin]ii Apos-
toli, ei `n[i[i d=nd dispozi]ii cu privire la practicarea [i desf\[urarea acestuia `n bi-
seric\ (I Cor. 11, 2; 14, 40). A[a cum [tim, partea central\ a cultului divin o
constituia s\v=r[irea Sfintei Euharistii, dar nu lipseau nici alte p\r]i ale cultului,
care f\ceau parte tot din Liturghie [i care erau absolut necesare instruirii noilor
cre[tini: citiri din c\r]i sfinte, `n special din Vechiul Testament [i cu predilec]ie
cele referitoare la M=ntuitorul Hristos, predici, rug\ciuni comune, c=nt\ri religi-
oase, colectele pentru cei s\raci.

8 Magistrand Pr. I. Mircea, Organizarea Bisericii [i via]a primilor cre[tini dup\ „Fap-
tele Apostolilor”, `n „Studii Teologice”, anul VII (1955), nr. 1-2, pp. 67-70. 

9 Arhid. Prof. Dr. Ioan Z\grean, Sf=nta Liturghie privit\ sub aspect istoric, `n „Mitro-
polia Moldovei [i Sucevei”, anul XL (1964), nr. 1-2, p. 28.
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Cultul divin cre[tin urm\rea, [i urm\re[te, trei scopuri principale: scopul la-
treutic – adic\ adorarea lui Dumnezeu de c\tre creatura Sa, scopul harismatic –
adic\ rev\rsarea harului dumnezeiesc asupra credincio[ilor – [i scopul didactic –
adic\ cel de instruire, de edificare, de `nv\]are a credincio[ilor. Cel dint=i lucru
pe care trebuia s\-l cunoasc\ fiecare cre[tin era `nv\]\tura, via]a [i jertfa r\scum-
p\r\toare a M=ntuitorului Hristos, iar lecturile din Vechiul Testament aveau rolul
de a p\stra vii `n memoria membrilor tinerei Biserici textele profe]ilor vechi care
prevesteau evenimente legate de via]a [i activitatea M=ntuitorului Iisus Hristos.
Toate acestea erau `nt\rite de cuv=ntul sau predica Apostolilor, ca cei care au fost mar-
tori oculari ai acestor evenimente (Fapt. Ap. 4, 20; I Ioan 1, 1-3). 

C=nt\rile religioase [i rug\ciunile `n comun, la care se ad\ugau colectele pentru
cei s\raci sau `n lipsuri (II Cor. 9, 1-2; Filip. 4, 16-18), `i f\ceau pe membrii noii
Biserici s\ se simt\ `nfr\]i]i, `nnoi]i, sfin]i]i, solidari din punct de vedere spiritual
[i `n perfect\ [i permanent\ comuniune cu Sf=nta Treime, deci o lume `n contact ne-
`ntrerupt cu Dumnezeu prin Hristos [i Duhul Sf=nt10. C=ntarea religioas\ nu este
nimic altceva dec=t rug\ciunea `n\l]at\ la rangul de poezie [i muzic\. Psalmii, lau-
dele [i c=nt\rile duhovnice[ti despre care vorbea Sf. Ap. Pavel (Col. 3, 16; Efes.
5, 19) sunt [i ast\zi `n uzul Bisericii Ortodoxe, `ntocmai precum erau ele `n timpul
Sfin]ilor Apostoli [i al urma[ilor lor.

De la unitatea [i comuniunea spiritual\, u[or au trecut credincio[ii [i la comu-
niunea de bunuri materiale, ca o urmare fireasc\ a des\v=r[itei lor fr\]iet\]i duhov-
nice[ti. Avem aici dovada primei organiz\ri sociale sub form\ de ob[te, de comu-
nitate a bunurilor, `n care credincio[ii le aduceau [i le `mp\r]eau ei `n[i[i celorlal]i,
dup\ nevoie. To]i ace[ti factori aveau rolul de a-i disciplina, de a-i educa, de a-i in-
strui [i de a p\stra unitatea de credin]\, de dragoste, de via]\ [i de cult a primei comu-
nit\]i cre[tine, ceea ce va duce la o bun\ organizare [i la `nflorirea Bisericii cre[tine.

4. Noul Testament reflectat `n rug\ciunile din 
Sf=nta Liturghie

Sf=nta Liturghie este slujba cea mai `nsemnat\ din cultul cre[tin, punctul cul-
minant al acestuia, `ntruc=t ea continu\ [i actualizeaz\ `n chip nes=ngeros jertfa
s=ngeroas\ a M=ntuitorului Iisus Hristos de pe Cruce „pentru noi oamenii [i pentru a
noastr\ m=ntuire”; este, `n primul r=nd, o reeditare a Patimii [i, `n al doilea r=nd,
o actualizare a vie]ii [i activit\]ii M=ntuitorului. De aici rezult\ unitatea indiso-
lubil\ dintre Sf=nta Scriptur\ [i Sf=nta Liturghie, `n general, [i Sf=nta Liturghie [i
Noul Testament, `n special. 

Din scrierile Sfin]ilor P\rin]i [i scriitori biserice[ti precum [i din cuprins ne
putem da seama c\, `n alc\tuirea ei, a[a cum o avem ast\zi, `ntreaga Sf=nt\ Li-
turghie este grefat\ pe textul Sfintei Scripturi a Noului Testament. Dac\ la `nceput
`n Biserica primar\ se citeau doar pericope din Vechiul Testament, cu timpul acestea
au fost `nlocuite cu cele din Noul Testament, astfel c\ la `nceputul secolului al II-lea

10 Magistrand Pr. I. Mircea, op. cit., p. 67.
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se f\cea deja citire din Sfintele Evanghelii [i Scrierile Apostolilor, ast\zi rolul
Vechiului Testament `n Sf=nta Liturghie fiind unul minor.

Indiscutabil, nu putem contesta rolul deosebit pe care l-a jucat Vechiul Testa-
ment la `nceputul Bisericii cre[tine, `ns\ el a fost doar „c\l\uz\” (Gal. 3, 24) [i
„umbr\ a celor viitoare” (Col. 2, 17), des\v=r[ite `n Noul Testament.

a) Proscomidia

 Cea dint=i referire la un text din Noul Testament, chiar dac\ nu este reprodus
integral, o avem `n partea de `nceput a Proscomidiei, c=nd preotul lu=nd `nt=ia
prescur\ o ridic\ `n dreptul frun]ii zic=nd: „«R\scump\ratu-ne-ai pe noi din bles-
temul Legii cu scump s=ngele T\u» ( Gal. 3, 13; Efes. 1, 7; Col. 1, 14, Apoc. 5, 9).
Pe cruce fiind r\stignit [i cu suli]a `mpuns, nemurire ai izvor=t oamenilor, M=n-
tuitorul nostru, slav\ }ie”, partea a doua put=nd-o socoti o completare din Evan-
ghelia Sf. Ioan (19, 34).

~nsemnarea `n chipul crucii a prescurii [i rostirea de c\tre preot a cuvintelor: „~ntru
pomenirea Domnului [i Dumnezeului [i M=ntuitorului nostru Iisus Hristos”, este,
de fapt, o m\rturisire a poruncii dat\ de M=ntuitorul la Cina cea de Tain\ Apos-
tolilor, de a comemora ceea ce El a f\cut pentru m=ntuirea lumii: „Aceasta s\ o
face]i `ntru pomenirea Mea” (Luca 22, 19; I Cor. 11, 24-26). 

Expresia „C\ s-a luat de pe p\m=nt via]a Lui!”, pe care o roste[te preotul atunci
c=nd t\ind orizontal ridic\ Sf=ntul Agne], `nchipuie plecarea Domnului din lume
prin moarte [i `ntoarcerea Sa la Tat\l, a[a cum reiese din discu]ia avut\ cu uce-
nicii la Cina cea de Tain\ (Ioan 16, 28; 17, 13)11, iar t\ierea Sf=ntului Agne] cru-
ci[, prin care se arat\ c\ jertfa s-a f\cut prin cruce, [i rostirea cuvintelor: „Junghie-se
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catele lumii pentru via]a [i pentru m=n-
tuirea lumii” fac referire la cuvintele Sf. Ioan Botez\torul atunci c=nd l-a desco-
perit pe M=ntuitorul lumii la r=ul Iordan (Ioan 1, 29, 36), prelu=nd cuvintele
profetului Isaia (53, 7), dar [i la cuvintele Sf. Ev. Ioan din Apocalipsa (5, 6, 8, 12,
13; 6, 1, 16; 7, 10, 14, 17; 8, 1; 13, 8; 14, 1, 4, 10; 17, 14; 19, 7, 9; 21, 9, 14, 23,
27; 22, 1, 3).

Cuvintele „{i unul din osta[i cu suli]a coasta Sa a `mpuns”, rostite atunci c=nd
preotul `mpunge Sf. Agne], precum [i cele rostite `n momentul turn\rii vinului [i
apei `n Sf. Potir amintesc de `mplinirea profe]iei f\cute de Isaia 53, 5 [i de par-
ticiparea ca martor ocular a Sf. Ev. Ioan la Patimile Domnului (Ioan 19, 34-35).

Scoaterea p\rticelei pentru N\sc\toarea de Dumnezeu [i rostirea cuvintelor:
„~ntru cinstea [i pomenirea preabinecuv=ntatei, m\ritei St\p=nei noastre [i pururea
Fecioarei Maria, pentru ale c\rei rug\ciuni prime[te, Doamne, jertfa aceasta `ntru
jertfelnicul cel mai presus de ceruri”, amintesc de rolul de mijlocitoare pe care `l
are Sf. Fecioar\ Maria pentru noi, a[a cum a mijlocit [i la nunta din Cana Galileii
(Ioan 2, 1-11), pe de o parte, dar [i de `mplinirea profe]iei pe care ea `ns\[i a f\-
cut-o atunci c=nd a mers `n vizit\ la ruda sa Elisabeta: „C\, iat\, de acum m\ vor

11 Pr. Prof. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
Ortodox\, Bucure[ti, 1972, pp. 120-123.
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ferici toate neamurile” (Luca 1, 48). A[ezarea acesteia de-a dreapta Fiului este un
act de hiperdulie, ca o recunoa[tere a gradului superior de apropiere `n care se
g\se[te Sf=nta Fecioar\ comparativ cu ceilal]i sfin]i: „C\ mi-a f\cut mie m\rire Cel
puternic...” (Luca 1, 49)12.

Amintirea sfin]ilor `n r=nduiala Proscomidiei arat\ mul]umirea pe care Bise-
rica o aduce lui Dumnezeu pentru c\, prin ace[tia, Ea „a mo[tenit aievea `mp\r\]ia
cerurilor”, `n care ei alc\tuiesc, dup\ cuvintele Sf. Ap. Pavel, „Biserica sl\vit\ a
celor `nt=i-n\scu]i `nscri[i de Dumnezeu `n cer” (Evrei 12, 23), dar [i `mplinirea
cuvintelor [i promisiunii M=ntuitorului: „voiesc ca, unde sunt Eu, s\ fie împre-
un\ cu mine [i aceia pe care Mi i-ai dat, ca s\ vad\ slava Mea” (Ioan 17, 24).

Cele trei coloane de miride `ncep cu pomenirea soborului sfin]ilor arhangheli
Mihail [i Gavriil, vestitori ai `ntrup\rii Domnului, dar [i lupt\tori `mpotriva dia-
volilor pentru noi (Matei 1, 20, 24; 2, 13, 19; Luca 1, 19, 30; 2, 9; Iuda 1, 9;
Apoc. 12, 7), apoi a cinstitului [i m\ritului prooroc ~naintemerg\torul [i Botez\torul
Domnului, Ioan, „proorocul celor dou\ testamente” (Matei 3, 1-17; 11, 2-13; 14, 1-12;
Marcu 1, 3-11; 6, 14-28; Luca 1, 68-79; 3, 1-22; 20, 4-7; Ioan 1, 6-8; 23-36).

Urmeaz\ apoi pomenirea unor b\rba]i [i prooroci de seam\, care au avut un
rol deosebit `n istoria poporului evreu: Moise, Aaron, Ilie, Elisei, David, Iesei,
sfin]ii trei tineri [i a proorocului Daniel, precum [i a tuturor proorocilor Vechiului
Testament, despre care se face amintire [i `n c\r]ile Noului Testament. 

Moise este amintit `n Noul Testament de 79 de ori: ca prooroc (Luca 16, 31;
Ioan 5, 46; Fapt. Ap. 3, 22); ca legiuitor (Ioan 1, 17; 8, 5); ca domn [i eliberator,
prin m=na `ngerului Domnului, al poporului evreu din robia egiptean\ (Fapte 7,
35-36). Moise este unul dintre reprezentan]ii Vechiului Testament care, al\turi de
proorocul Ilie, s-a ar\tat `n lumina de pe Tabor c=nd Domnul Hristos S-a schim-
bat la fa]\ [i vorbea cu ei despre cele ce aveau s\ se `nt=mple `n Ierusalim (Matei
17, 3; Marcu 9, 4-5; Luca 9, 30-33). Sf. Ap. Pavel vorbe[te `n Ep. c\tre Romani
despre Moise, c\ el scrie „despre dreptatea care vine din lege” (Rom. 10, 5). Dup\
Moise, mana [i apa sunt tipuri pentru Hristos [i cele r=nduite de El (I Cor. 10, 2-
4). Acela[i Apostol vorbe[te despre slava trec\toare care str\lucea pe fa]a lui
Moise, pentru care el `[i pune un v\l pe fa]\ pentru a nu o vedea fiii lui Israel (II
Cor. 3, 7-13; 15), [i, compar=nd pe Moise [i slava lui cu Hristos, Sf. Pavel spune:
„Iisus s-a `nvrednicit de mai mult\ slav\ dec=t Moise” (Evrei 3, 2-3). Prin Moise
a dat Dumnezeu poporului Legea cu toate r=nduielile ei, a alc\tuit cortul [i cele din
el, care erau „`nchipuiri [i umbre ale celor cere[ti” (Evrei 8, 5; Fapte 7, 44). Sf. Ev.
Ioan `l nume[te pe Moise „robul lui Dumnezeu”, iar c=ntarea lui se c=nt\ `n cer
(Apoc. 15, 3). ~n fine, Moise este amintit `n Noul Testament `n cearta dintre `ngerul
Mihail [i diavol, pentru trupul s\u, descris\ de Sf. Iuda `n epistola sa (Iuda 1, 9)13. 

Aaron, p\rintele preo]iei Vechiului Testament, fratele lui Moise [i primul ar-
hiereu instituit [i sfin]it prin ungere cu mir dup\ porunca lui Dumnezeu, este cel

12 Ibidem, p. 126.
13 Pr. Dr. Ioan Mircea, Dic]ionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic [i de

Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1995, p. 329.
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care a `ncuviin]at, pe c=nd Moise primea Tablele Legii pe muntele Sinai, ca popo-
rul s\-[i fac\ un idol, „vi]elul de aur”, [i despre care se face amintire `n cartea
Faptele Apostolilor (7, 40). Sf. Ap. Pavel spune c\ preo]ia este o chemare de la
Dumnezeu, tot a[a cum a fost chemat [i Aaron (Evrei 5, 4) al c\rui toiag a odr\s-
lit, ca semn al alegerii lui de c\tre Dumnezeu (Evrei 9, 4). Tot Sf. Pavel face o
compara]ie `ntre preo]ia lui Hristos, care era „dup\ r=nduiala lui Melchisedec”, [i
care este m=ntuitoare [i ve[nic\, [i preo]ia lui Aaron care era temporal\ [i nu
putea des\v=r[i pe nimeni (Evrei 7, 11-18; 21-28)14.

Ilie este amintit de multe ori `n Noul Testament. Despre el se spune c\ „are s\
vin\” (Matei 11, 14), pentru c\ fusese ridicat cu trupul la cer [i se credea c\ el
este Mesia (Matei 16, 14,; Luca 1, 17; Ioan 1, 21-25). El n-a suferit moarte, ci a
fost „str\mutat la cer” ca [i Enoh, [i despre am=ndoi se vorbe[te `n Apocalips\
(11, 3 [i 7) c\ sunt doi m\rturisitori ai Domnului, care vor ap\rea `nainte de Pa-
rusie [i dup\ 1260 de zile vor fi uci[i de fiara Antihrist. Profetul Ilie se arat\ [i `n
str\lucirea de pe Tabor al\turi de Moise [i Iisus ( Matei 17, 2-5; Luca 9, 30-31).
Este amintit de Sf. Luca `n Evanghelia sa cum c\ a cobor=t foc din cer mistuind
preo]ii idolatri (Luca 9, 54), [i c\, atunci c=nd s-a `nchis cerul trei ani [i [ase luni
[i n-a mai plouat, a fost trimis la o v\duv\ `n Sarepta Sidonului, care l-a hr\nit [i c\-
reia i-a `nmul]it uleiul [i f\ina (Luca 4, 25-26). Tot despre el vorbe[te [i Sf. Iacov
`n epistola sa c=nd spune: „Ilie era om asemenea cu noi `n sl\biciuni, dar c=nd s-a
rugat s\ nu plou\, n-a plouat trei ani [i [ase luni...” (Iacov 5, 17-18)15.

Elisei, ucenic [i urma[ al Sf. Ilie, este amintit o singur\ dat\ `n Noul Testament
`n Evanghelia Sf. Luca, unde se vorbe[te despre una din minunile lui, [i anume vin-
decarea de lepr\ a lui Neeman Sirianul (Luca 4, 27)16.

David, „`mp\rat, psalmist [i prooroc, al [aptelea fiu al lui Iesei”, este amintit `n
Noul Testament `nc\ din prima pagin\, ca str\mo[ dup\ trup al Domnului Iisus
Hristos: „Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam”
(Matei 1, 1; 12, 23; 15, 22; 20, 30-31; 21, 9; 22, 42, 45; Luca 1, 32). El este „s\-
m=n]a lui David ” (Ioan 7, 42; Rom. 1, 3) care, `n viziunea lui profetic\, ~l vede
de-a dreapta Tat\lui. De aceea spune: „Zis-a Domnul (Dumnezeu Tat\l) Dom-
nului Meu (Dumnezeu Fiul): {ezi de-a dreapta Mea, p=n\ ce voi pune pe vr\jma[ii
T\i a[ternut picioarelor Tale” (Matei 22, 45)17. Apostolul Ioan, `n viziunea pe
care o are, vorbe[te [i despre o „cheie” tainic\ a lui David, pe care o are Fiul lui Dum-
nezeu, c\ci zice: „Acestea zice Cel Sf=nt, Cel adev\rat, Cel ce are cheia lui David,
Cel ce deschide [i nimeni nu va `nchide, [i `nchide [i nimeni nu va deschide...”
Apoc. 3, 6-7)18.

Daniel este amintit de evangheli[tii Matei [i Marcu, care reproduc proorocia lui
atunci c=nd M=ntuitorul le vorbe[te ucenicilor despre semnele d\r=m\rii Ierusalimului:

14 Ibidem, p. 15.
15 Ibidem, p. 225.
16 Ibidem, p. 150 
17 Ibidem, p.121.
18 Ibidem, p. 121.
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„Deci c=nd ve]i vedea «ur=ciunea pustiirii» ce s-a zis prin Daniel proorocul, st=nd
`n loc sf=nt...” (Matei 24, 15; Marcu 13, 14)19. 

Sunt pomeni]i apoi, sfin]ii, sl\vi]ii [i `ntru tot l\uda]ii Apostoli Petru [i Pavel,
cei doi corifei ai cre[tinismului, `mpreun\ cu to]i cei doisprezece Apostoli, [i cu
cei [aptezeci. 

Petru fiul lui Iona [i fratele lui Andrei, n\scut `n Betsaida Galileii, era pescar
[i era c\s\torit. Numele s\u iudeu era Simon, `ns\ M=ntuitorul `i schimb\ numele
`n Chefa = „piatr\” (Ioan 1, 42). A fost ucenic al Sf. Ioan Botez\torul [i dup\ o
pescuire minunat\ este chemat de M=ntuitorul s\ fie „pescar de oameni” (Luca 5,
8-11), apoi particip\ la prima minune s\v=r[it\ la nunta din Cana Galileii (Ioan 2,
1-11). El este cel care m\rturise[te pe M=ntuitorul `n numele tuturor Apostolilor
drept „Fiul lui Dumnezeu” (Matei 16, 16; Marcu 8, 29; Luca 9, 20) [i particip\ la
evenimente mai deosebite din via]a M=ntuitorului: la Schimbarea la fa]\ (Matei
17, 1-5; Marcu 9, 2-7; Luca 9, 28-35; II Petru 1, 17-18), la `nvierea fiicei lui Iair
(Matei 9, 18-25; Marcu 5, 39-40; Luca 8, 49-56) [i `n gr\dina Ghetsimani `nainte
de Patim\ (Matei 26, 37; Marcu 14, 33). Se leap\d\ de M=ntuitorul (Matei 26, 75;
Marcu 14, 72; Luca 22, 54-62), `ns\ este reintegrat `n apostolat dup\ ~nvierea
Domnului (Ioan 21, 15-18). Dup\ ~n\l]area la cer a Domnului este cel care ridic\
problema ocup\rii locului lui Iuda (Fapt. Ap. 1, 16-19). Dup\ Pogor=rea Duhului
Sf=nt, ]ine o cuv=ntare `n urma c\reia s-au convertit [i botezat „ca la trei mii de
suflete”, pun=nd astfel bazele primei comunit\]i cre[tine – Biserica. Particip\ `m-
preun\ cu ceilal]i Apostoli la Sinodul Apostolic din anul 50, unde pune problema
m=ntuirii deopotriv\ at=t a iudeilor, c=t [i a p\g=nilor. Desf\[oar\ o bogat\ [i
intens\ activitate misionar\ at=t `n Palestina, c=t [i `n afara grani]elor ei20.

Pavel se numea [i Saul. Era evreu din semin]ia lui Veniamin [i fariseu (Rom. 9,
3-4; 11, 1; Filip. 3, 5; II Cor. 11, 22). A prigonit Biserica lui Hristos (Fapt. Ap. 9, 1-
2; Filip. 3, 6), [i a asistat la uciderea arhidiaconului {tefan (Fapt. Ap. 7, 58-60).
~n urma convertirii minunate de pe drumul Damascului (Fapt. Ap. 9, 1-8; 26, 14-18)
devine cel mai `nfocat ap\r\tor al lui Hristos [i al Evangheliei Sale, fiind chemat de
M=ntuitorul s\-i fie „apostol la neamuri” (Fapt. Ap. 9, 15; Rom. 11, 13; Gal. 2, 8).
Desf\[oar\ cea mai bogat\ [i mai prestigioas\ misiune pe t\r=m apostolic. ~ntre-
prinde trei c\l\torii misionare `n care `ntemeiaz\ Biserici, organizeaz\ comunit\]i
cre[tine [i hirotone[te preo]i. A scris mai multe epistole dintre care s-au p\strat 14,
epistole care r\spund tuturor problemelor ce priveau Bisericile [i persoanele c\rora le
erau adresate, urm\rind ap\rarea dreptei credin]e [i unitatea Bisericii21, epistole
permanent actuale. 

Urmeaz\ pomenirea tuturor celor doisprezece Apostoli ai Domnului Hristos
(locul lui Iuda fusese luat de Matia, cf. Fapt. Ap. (1, 26), a celor [aptezeci pe care
M=ntuitorul, dup\ alegerea celor doisprezece, i-a trimis `n misiune „c=te doi”

19 Ibidem, p. 118.
20 Ibidem, p. 393.
21 Ibidem, pp. 378-380.
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(Luca 10, 1) [i a tuturor ceilal]i sfin]i apostoli care au meritul apostoliei, ca unii
care sunt „slujitori ai lui Hristos [i cei dint=i preo]i [i `nv\]\tori ai credin]ei”.22 

Cel din urm\ sf=nt despre care g\sim m\rturie `n Noul Testament [i pentru care
se face pomenire este Sf=ntul Arhidiacon {tefan, despre martiriul c\ruia se vorbe[te
`n Cartea Faptele Apostolilor (cap. 7). Chiar dac\ despre ceilal]i: ierarhi, mucenici
[i muceni]e, cuvio[i [i cuvioase [i to]i sfin]ii nu avem m\rturii directe `n Noul
Testament, putem deduce u[or faptul c\ suntem datori s\-i pomenim [i s\ ne rug\m
lor (Efes. 6, 18). 

Biserica se roag\ [i pentru credincio[ii nedes\v=r[i]i, cei afla]i `n via]\ care alearg\
`nc\ dup\ cununa m=ntuirii (I Cor. 9, 24-25; Iacov 1, 12; Fil. 3, 12; II Tim. 4, 8)
[i al c\ror sf=r[it este `nc\ necunoscut. 

Cea dint=i rug\ciune trebuie f\cut\ pentru slujitorii Bisericii, ca unii care sunt
`mpreun\-lucr\tori cu Hristos, conduc\torii no[tri spirituali [i cei ce au grij\ de su-
fletele noastre (II Cor. 1, 11; 6, 1; 8, 23; 13, 9; Gal. 6, 6; Efes. 1, 16; Filip. 1, 3-4; 1,
19; 2, 29; Col. 4, 3; I Tesal. 5, 12, 25; II Tesal. 3, 1; Fil. 1, 22; Evrei 13, 7; 13, 17-18).

Avem de asemenea datoria de a ne ruga pentru c=rmuitorii ]\rii, ca unii care sunt
de la Dumnezeu, `mpotrivirea fa]\ de st\p=nire `nsemn=nd `mpotrivire fa]\ de El
(Matei 22, 15-22; Rom. 13, 1-2; I Tim. 2, 1-2), rolul ei fiind acela de a men]ine
binele, iar supunerea fa]\ de ea trebuie s\ fie din con[tiin]\, nu din fric\ (Rom. 13,
3-5; I Petru 2, 13-14, 17; Tit 3, 1). 

Trebuie s\ ne rug\m pentru to]i oamenii (I Tim. 2, 1), pentru pacea lumii (Efes. 2,
14-16; Col. 1, 20; Apoc. 1, 4), pentru cei bolnavi (Iacov 5, 14-15 ), pentru cei ce
sunt `n necazuri [i `n sup\r\ri (Rom. 15, 30; II Cor. 1, 8-11), pentru cei ce ne iu-
besc [i pentru cei ce ne ur\sc (Matei 5, 44-48; Fapt. Ap. 7, 60; Rom. 12, 14; I
Cor. 4, 12). Urm=nd exemplul M=ntuitorului, dar [i pe cel al Sfin]ilor Apostoli,
Biserica `nal]\ rug\ciuni [i pentru cei adormi]i `n stare de nedes\v=r[ire (Ioan 11,
41-42; Fapt. Ap. 9, 40; I Tesal. 4, 13-18), c\ci to]i au adormit „`ntru n\dejdea
`nvierii [i a vie]ii de veci”. 

Rug\ciunea de `ncheiere este punctul culminant al Proscomidiei, deoarece prin
ea materiile iau caracterul expres de daruri pentru jertf\23, [i ea aminte[te de cu-
v=ntarea M=ntuitorului despre P=inea vie]ii (Ioan 6, 1-71).

Obiectele folosite la s\v=r[irea Proscomidiei: masa proscomidiarului, discul,
stelu]a potirul, acoper\mintele sau procove]ele [i t\m=ia au [i ele simbolistica lor
`n Noul Testament: masa proscomidiarului `nchipuie, pe de o parte, pe[tera Na[-
terii din Betleem (Luca 2, 7), iar, pe de alt\ parte, locul r\stignirii M=ntuitorului –
Golgota (Matei 27, 33; Marcu 15, 22; Luca 23, 33; Ioan 19, 17); discul – pe care
se pune Sf=ntul Agne], este asem\nat de majoritatea exege]ilor [i comentatorilor cu ies-
lea `n care S-a n\scut M=ntuitorul (Luca 2, 7, 12, 16), dar [i cu locul `n care Iosif
[i Nicodim au a[ezat Trupul Domnului dup\ cobor=rea de pe Cruce (Matei 27,
60; 28, 6; Marcu 15, 46; 16, 6; Luca 23, 53; Ioan 19, 38-41); stelu]a – simbo-
lizeaz\ steaua care s-a ar\tat [i i-a c\l\uzit pe magi la locul Na[terii Domnului

22 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 127.
23 Ibidem, p. 138.
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(Matei 2, 9-10); potirul – aminte[te de paharul de la Cina cea de Tain\ folosit de
M=ntuitorul (Matei 26, 27; Marcu 14, 23; Luca 22, 17, 20), dar [i paharul p\ti-
mirii Sale (Matei 20, 22; Marcu 14, 36; Luca 22, 42); acoper\mintele sau proco-
ve]ele simbolizeaz\ scutecele cu care a fost `nf\[at M=ntuitorul la Na[tere (Luca 2, 7,
12), dar [i mahrama [i giulgiul cu care a fost `nf\[urat Trupul lui Iisus (Matei 27,
59; Marcu 15, 46; Luca 23, 53; Ioan 19, 40; 20, 5-7), `n timp ce acoper\m=ntul
mare sau „aerul” simbolizeaz\ piatra cu care a fost acoperit morm=ntul (Matei
27, 60; 28, 2; Marcu 15, 46; Luca 24, 2; Ioan 20, 1); t\m=ia simbolizeaz\ [i unul
dintre darurile aduse de magi Domnului la Na[tere (Matei 2, 11), dar [i mires-
mele cu care a fost `mb\ls\mat Trupul lui Iisus (Marcu 16, 1; Luca 23, 56; 24, 1;
Ioan19, 39-40).

b) Dumnezeiasca Liturghie

Rug\ciunea de invocare a s\l\[luirii Duhului Sf=nt `n sfin]i]ii slujitori: „~mp\rate
ceresc, M=ng=ietorule, Duhul Adev\rului, Care pretutindenea e[ti [i toate le pli-
ne[ti; Vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torule de via]\, vino [i te s\l\[luie[te `ntru noi [i
ne cur\]e[te de toat\ `ntin\ciunea [i m=ntuie[te, Bunule, sufletele noastre”, este cea
dint=i rug\ciune din cadrul Sfintei Liturghii care `[i are temeiul `n Sf. Scriptur\ a
Noului Testament, [i anume, `n cuv=ntarea M=ntuitorului de la Cina cea de Tain\,
de dinainte de Patima Sa (Ioan 14, 16-17; 14, 26; 15, 26). ~n sf=ntul oficiu, litur-
ghisitorii `ndeplinesc r=nduiala sfin]ilor `ngeri din ceruri, de aceea, dup\ aceast\
rug\ciune, ei se al\tur\ acestora rostind de dou\ ori, `n tain\, doxologia care a r\-
sunat din graiurile cetelor `ngere[ti la na[terea Domnului, `n pe[tera din Betleem:
„Slav\ `ntru cei de sus lui Dumnezeu [i pe p\m=nt pace, `ntre oameni bun\voire”
(Luca 2, 14)24. Afirm\m prin aceasta c\ slujba se face spre slava lui Dumnezeu, ca
cea care este forma des\v=r[it\ a cultului cre[tin de laud\, de adorare, de mul]u-
mire [i de m\rturisire a credin]ei noastre, ce se `ndreapt\ c\tre Dumnezeu prin
mijlocirea Fiului S\u Iisus Hristos (Rom.16, 27; Filip. 1, 2-3, 19; II Tim. 1, 3;
Efes. 15, 16; I Tim. 2, 5; Col. 1, 3; I Tesal. 1, 2; II Tesal. 1, 3). Pe de alt\ parte, rodul
Liturghiei este „pacea de sus”, ce se revars\ prin ea `n sufletele [i `n via]a credin-
cio[ilor „pentru c\ El este pacea noastr\, El care a f\cut din dou\ lumi – una,
adic\ a surpat peretele din mijloc al desp\r]iturii, desfiin]=nd vr\jm\[ia…” (Efes.
2, 14-15), pace promis\ [i dat\ Apostolilor, [i prin ei [i nou\, la Cina cea de Tain\
(Ioan 14, 27). 

~nc\ de la `nceputul Sfintei Liturghii m\rturisim credin]a `n Sf=nta Treime: „Bine-
cuv=ntat\ este `mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului Duh”, pe care o invoc\m
pentru a trimite pace slujitorilor ei [i `ntregii lumi (Rom. 1, 7; I Cor. 1, 3; II Cor. 1, 2;
Efes. 6, 23; Filip. 1, 2), iar „`nsemnarea cu semnul sfintei cruci peste Sf. Antimis
subliniaz\ c\ `n Liturghie se actualizeaz\ `n forme ceremoniale moartea pe cruce,
adic\ Jertfa Domnului, «p=n\ ce El iar\[i va veni»(I Cor. 11, 26)”25. 

24 Ibidem, p. 146.
25 Ibidem, p. 157.
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Ectenia mare, care este o rug\ciune prelungit\ [i st\ruitoare, dar [i una dintre for-
mele primare ale rug\ciunii publice cre[tine, o g\sim recomandat\ de `nsu[i Sf. Ap.
Pavel (I Tim. 2, 1-2), fiind conceput\ [i `ntocmit\ `n spiritul comunitar [i eclezio-
logic, caracteristic vie]ii cre[tine. Rug\ciunile din aceast\ ectenie „`mbr\]i[eaz\ toate
categoriile [i treptele de credincio[i, toate situa]iile [i trebuin]ele lor de ordin spi-
ritual [i material, invoc=nd [i ajutorul membrilor Bisericii triumf\toare”26. Cea
dint=i recomandare ce ni se face `n aceast\ rug\ciune este aceea de a ne ruga „cu pace”,
pacea sufletului fiind o component\ psihologic\ [i moral\ primordial\ pentru apro-
pierea noastr\ de Dumnezeu. Deci, `n rug\ciune trebuie s\ ne g\sim `n pace cu
noi `n[ine, cu Dumnezeu [i cu aproapele (Matei 5, 23-24; Marcu 11, 25; Col. 3, 15;
I Cor. 13, 11; Evrei 12, 14; Filip. 4, 7), dar pacea des\v=r[it\ este „pacea de sus”,
adic\ pacea lui Dumnezeu (Filip. 4, 7) pe care ne-a adus-o, ne-a dat-o [i ne-a l\-
sat-o M=ntuitorul `nainte de patima Sa (Ioan 14, 27). 

~n `ncheierea ecteniei mari, dar [i a altor rug\ciuni, `n\l]\m o scurt\ doxo-
logie, dup\ `ndemnul M=ntuitorului [i al Sfin]ilor Apostoli, ca toate s\ le facem
„`n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh” (Matei 28, 19; I Cor. 1, 3-4;
Efes. 1, 2). 

~n antifonul al doilea, „Unule N\scut”, se m\rturise[te un atribut al M=ntuito-
rului Iisus Hristos, pe care-l reg\sim `n Evangheliile dup\ Sf. Matei [i dup\ Sf.
Luca, [i anume c\ El a fost Singurul n\scut, tocmai pentru ca s\-{i p\streze cali-
tatea de Fiu unic [i din punct de vedere omenesc, a[a cum este Fiu unic [i din punct
de vedere dumnezeiesc (Matei 1, 25; Luca 1, 31; 2,7), iar „Fericirile” din anti-
fonul al treilea reproduc cuvintele M=ntuitorului rostite `n Predica de pe Munte
(Matei 5, 1-12; Luca 6, 20-23).

Rug\ciunea antifonului al treilea cuprinde o expresie proprie Sf. Ap. Pavel, [i
anume „cuno[tin]a adev\rului”, pe care o g\sim `n Epistola c\tre Timotei (2, 4),
[i din care rezult\ c\ Dumnezeu voie[te ca to]i oamenii s\ ajung\ la cel mai `nalt grad
de des\v=r[ire, care s\ le ofere m=ntuirea (Ioan 17, 3). R=nduiala ce urmeaz\ dup\
c=ntarea antifoanelor `[i are [i ea corespondent `n Noul Testament, ie[irea preotului
cu Sf=nta Evanghelie marc=nd `nceputul activit\]ii publice a M=ntuitorului Hristos,
mai `nt=i prin primirea botezului de la Ioan (Matei 3, 13-17), iar mai apoi prin
ie[irea la propov\duire [i cea dint=i predic\ a Sa: „Poc\i]i-v\, c\ci s-a apropiat `mp\-
r\]ia cerurilor” (Matei 4, 17; Marcu 1, 14-15; Luca 3, 23). Evanghelia reprezint\ pe
M=ntuitorul, ca una care cuprinde `nv\]\tura [i faptele Sale, adic\ via]a [i acti-
vitatea Sa de la na[tere [i p=n\ la `n\l]are, iar intrarea cea mic\ `nchipuie, a[a cum
am men]ionat mai sus, `nceputul activit\]ii M=ntuitorului [i manifestarea lucr\rii
Sale profetice. Lum=n\rile ce se poart\ `naintea preotului ce duce Sf=nta Evanghelie
simbolizeaz\ lumina `nv\]\turii Sale m=ntuitoare, dar [i pe Sf. Ioan Botez\torul [i ~na-
intemerg\torul Domnului, pe profe]ii Vechiului Testament care au vestit venirea Sa
[i pe Sfin]ii Apostoli, pe care i-a numit „lumina lumii” (Matei 5, 14; Filip. 2, 14). To-
todat\, dup\ unii comentatori, ele simbolizeaz\ [i pe cei [aptezeci pe care M=n-
tuitorul i-a trimis s\ propov\duiasc\ prin sate, `naintea Lui, „c=te doi” (Luca 10, 1)27.

26 Ibidem, p. 159.
27 Ibidem, p. 171.
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~napoierea cu Sf=nta Evanghelie `n Sf. Altar simbolizeaz\ `n\l]area Domnului
la cer, act dumnezeiesc prin care a `n\l]at [i sfin]it firea noastr\ omeneasc\ (Marcu
16, 19; Luca 24, 51), iar imnul trisaghion, este interpretat de to]i exege]ii ca adre-
s=ndu-se: „Sfinte Dumnezeule” – lui Dumnezeu-Tat\l, existen]a absolut\ (Apoc. 1,
4, 8), „Sfinte tare” – lui Dumnezeu-Fiul, „Cel viu [i lucr\tor” (Evrei 4, 12), Care prin
crucea Sa l-a biruit pe diavol [i ne-a dat-o ca arm\ `mpotriva lui (I Cor. 1, 18, 24),
„Sfinte f\r\ de moarte” – lui Dumnezeu Sf=ntul Duh, pe Care ~l numim `n Sim-
bolul de credin]\ „Domnul de via]\ f\c\torul” (Ioan 1, 4). 

Citirea Apostolului [i a Sfintei Evanghelii sunt practici inspirate din cultul iu-
daic. Exist\ `n Noul Testament anumite texte care confirm\ lecturile biblice `n
cultul primar cre[tin. Astfel, Sf. Pavel, le cere tesalonicenilor ca epistola adresat\
lor s\ fie citit\ tuturor cre[tinilor din Tesalonic (I Tesal. 5, 27). De asemenea, colo-
senilor le cere ca, dup\ ce vor citi epistola adresat\ lor `n toate bisericile din Co-
lose, s\ fie citit\ [i `n Biserica laodicenilor [i pe aceea din Laodiceea s\ o citeasc\
[i ei (Col. 4, 6)28. Lecturile biblice au fost introduse `n Sf=nta Liturghie cu scopul
de a instrui pe credincio[i, de a-i face mai zelo[i `n p\zirea poruncilor Domnului, `n-
truc=t ele `nva]\ at=t despre bun\tatea [i iubirea de oameni a lui Dumnezeu, c=t [i
despre dreptatea [i judecata Lui (Ioan 3, 16; Tit 3, 4; I Petru 4, 5-6; II Petru 3, 9;
I Ioan 4, 19; Iuda 1, 21).

Sf=nta Evanghelie `nseamn\ venirea Fiului lui Dumnezeu, c=nd S-a ar\tat nou\
`n mod v\dit ca om adev\rat [i a fost v\zut de noi (I Tim. 3, 16), „c=nd El vorbea
tuturor `n public, [i S-a f\cut cunoscut nu numai prin cele ce a gr\it El ~nsu[i, ci [i
prin ceea ce a `nv\]at pe Apostoli s\ propov\duiasc\, trimi]=ndu-i «c\tre oile cele pier-
dute ale casei lui Israel» (Matei 10, 6)”29. 

„Dac\ prin citirea Sfintei Evanghelii preotul a reprezentat pe M=ntuitorul `n
activitatea Sa de propov\duire [i de binefaceri, acum el `nchide Sfintele U[i [i se
retrage l=ng\ Sf=nta Mas\ pentru rug\ciune, vr=nd s\ aminteasc\ prin aceasta c\
M=ntuitorul, dup\ ce predica mul]imilor, obi[nuia s\ mearg\ `n locuri retrase, pen-
tru a se ruga”30 (Matei 14, 23; Marcu 6, 46-47; Ioan 6, 15).

Ectenia cererii st\ruitoare, ce urmeaz\ dup\ citirea Sfintei Evanghelii, `ndeamn\
`ntreaga asisten]\ s\ participe la rug\ciune, care se va face pentru conduc\torii spi-
rituali [i cei ai statului, pentru cei ce se ostenesc spre binele Bisericii [i pentru to]i
cei ce sunt de fa]\ la sf=nta slujb\, „pentru p\storii Bisericii [i c\peteniile popoa-
relor... c\ci dac\ ace[tia `[i ]in f\g\duiala, propov\duind bine [i p\zind cele scrise
`n Evanghelie, `mplinesc [i lipsa lui Hristos, p\sc=nd turma Lui, dup\ `nv\]\tura dat\
de El” (Col. 1, 24).

Rug\ciunile `nt=i [i a doua pentru credincio[i se `ncheie cu ecfonisul „C\ }ie
se cuvine toat\ slava...”, preotul [i credincio[ii urm=nd astfel `ndemnul f\cut de
Sf. Pavel: „Toate spre slava lui Dumnezeu s\ le face]i...” (I Cor. 10, 31; Col. 3, 17)

28 Pr. Prof. Spiridon C=ndea, Cultul cre[tin [i unitatea Bisericii lui Iisus Hristos, `n
„Ortodoxia”, anul XV (1963), nr. 3-4, p. 475.

29 Nicolae Cabasila, T=lcuirea Dumnezeie[tii Liturghii, traducere din limba greac\ de
pr. prof. Ene Brani[te, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne, Bucure[ti, 1997, p. 54.

30 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 190.
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„c\ci noi suntem ca ni[te robi care dator\m St\p=nului nostru aceast\ slujire, ca
unii care pentru ea am fost zidi]i de D=nsul dintru `nceput [i tot pentru ea am fost
r\scump\ra]i”31.

~n rug\ciunea din timpul c=nt\rii heruvimice, preotul simte nevoia s\ se roage
pentru ca Dumnezeu s\ nu-l `nl\ture dintre slujitorii S\i, ci s\-l fac\ apt prin pu-
terea Duhului Sf=nt de a-i aduce daruri, con[tient c\ prin acest mare mandat el
devine „iconom” al tainelor Sale (I Cor. 4, 1) [i „`mpreun\-lucr\tor” (II Cor. 6, 1) la
opera de m=ntuire ce se continu\ `n fiecare Liturghie. Ca participan]i la aceast\
priveli[te spiritual\ `l `nt=mpin\m cu `ntreita c=ntare de laud\ cu care `l `nt=mpin\
puterile cere[ti din viziunea Sf. Ioan Evanghelistul: „Aliluia, aliluia, aliluia” (Apoc.
19, 1, 3, 4, 6). 

Ie[irea preotului cu cinstitele daruri simbolizeaz\ ultima intrare a Domnului `n
Ierusalim unde trebuia s\ se jertfeasc\ (Matei 21, 1-11; Marcu 11, 1-11; Luca 19,
28-40), iar cuvintele „S\ ne iubim unii pe al]ii...”, pe care le roste[te dup\ a[eza-
rea cinstitelor daruri pe Sf=nta Mas\ [i rostirea ecteniei, sunt de fapt `mplinirea
`ndemnului f\cut de M=ntuitorul la Cina cea de Tain\ `n discu]ia intim\ pe care a
avut-o cu ucenicii S\i: „Porunc\ nou\ v\ dau vou\, s\ v\ iubi]i unul pe altul. Precum
v-am iubit Eu pe voi, a[a s\ v\ iubi]i [i voi unul pe altul. ~ntru aceasta vor cu-
noa[te to]i c\ sunte]i ucenicii Mei, dac\ ve]i avea dragoste unii fa]\ de al]ii” (Ioan
13, 34-35; 15, 9-10), dar [i `ndemnul apostolic s\ ne rug\m unii pentru al]ii (Efes. 6,
18; Col. 4, 3; I Tesal. 5, 25; I Tim. 2, 1; Iacov 5, 16), iubirea noastr\ unii fa]\ de
al]ii dovedindu-ne [i iubirea fa]\ de Dumnezeu (Iacov 2, 8; I Ioan 3, 16; 4, 7, 16).

Dup\ unii exege]i, vohodul cu cinstitele daruri simbolizeaz\ luarea de pe cruce
a Trupului Domnului [i a `nmorm=nt\rii Lui de c\tre cei doi „ucenici `n ascuns”,
Iosif din Arimateea [i Nicodim (Ioan 19, 38-41), iar expresia „s\ v\ pomeneasc\
Domnul Dumnezeu `ntru `mp\r\]ia Sa...” este derivat\ din rug\ciunea t=lharului de
pe cruce (Luca 23, 42)

~n Simbolul de credin]\ care se roste[te dup\ `ndemnul: „U[ile, u[ile...”, avem cu-
prins\ `ntreaga dogm\ trinitar\, eclesiologic\ [i eshatologic\ a Bisericii. Astfel, `n
articolul `nt=i, m\rturisim credin]a `n Dumnezeu-Tat\l, pe care ~l recunoa[tem
Creator principal al lumii [i al universului, c\ este Atot]iitorul (Atotputernic) (II
Cor. 6, 18; Apoc. 1, 8; 4, 8; 11, 17; 15, 3; 16, 4; 19, 3, 15; 21, 23), „F\c\torul
cerului [i al p\m=ntului” (Ioan 1, 3; Fapt. Ap. 14, 15; 17, 24; II Petru 3, 5; Evrei
11, 3; Apoc. 14, 7), „al tuturor celor v\zute [i nev\zute” (Col. 1, 16). ~n articolele doi
la [apte m\rturisim `nv\]\tura despre Dumnezeu-Fiul: c\ este „Domn” (I Cor. 1, 3, 9),
c\ este Fiul lui Dumnezeu (Matei 12, 18;14, 33; 16, 16; 17, 5; Marcu 3, 11; 8, 29;
Luca 9, 20, 35; Ioan 1, 49; 6, 69; 11, 27; Fapt. Ap. 8, 37; Evrei 1, 2; II Petru 1, 17),
c\ este Unicul Fiu al lui Dumnezeu dup\ firea divin\ [i Unicul Fiu al Sf. Fe-
cioare Maria dup\ firea uman\ (Matei 1, 25; Luca 1, 31; 2, 7; Ioan 1, 18), c\ este
deofiin]\ cu Tat\l, din ve[nicie (Ioan 1, 14) [i c\ a participat la crea]ie (Ioan 1, 1-3,
10, 14; 8, 58; 10, 30; 17, 5, 11, 22; Efes. 3, 9; Col. 1, 16-17; Evrei 1, 2; 2, 10; Apoc.
4, 11; I Ioan 1, 1-2; Apoc. 1, 8, 17; 19, 13), c\ este „lumin\ din lumin\” (Ioan 8,
12; I Tim. 6, 16), c\ S-a `ntrupat de la Duhul Sf=nt [i din Fecioara Maria [i s-a

31 Nicolae Cabasila, op. cit., p. 57.
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f\cut om (Matei 1, 20; Luca 1, 35; Ioan 1, 14; Filip. 2, 7; I Tim. 1, 15; 2, 5; 3, 16;
Ioan 3, 17; 6, 14, 58; Evrei 2, 17-18; II Tim. 1, 10; Evrei 1, 2; 5, 7; I Ioan 4, 2-3),
c\ a fost r\stignit, a murit, a `nviat [i s-a `n\l]at la ceruri ( Matei 16, 21; 17, 22-23;
20, 19; Marcu 8, 31; 9, 31; 10, 33-34; Luca 9, 22; 18, 31-33; 24, 26; Rom. 6, 4-5;
I Cor. 1, 23; Gal. 3, 1; Filip. 2, 6-11 Fapt. Ap. 2, 23-24; 3, 15; 4, 10; 10, 40; Evrei
5, 8; 13, 20; Marcu 16, 19; Luca 24, 51; Fapt. 1, 2) [i „[ade de-a dreapta Tat\lui”
(Fapt. Ap. 7, 56; Luca 22, 69; c\ va veni cu slav\ s\ judece lumea (Matei 24, 30;
25, 31; Marcu 13, 26-27; Luca 21, 27; Fapte 1, 11; Apoc. 1, 7; 14, 14; II Petru 3,
7-11). Cl\tinarea de c\tre preot a „aerului” deasupra cinstitelor daruri dup\ arti-
colul al cincilea: „[i a `nviat a treia zi...”, simbolizeaz\ cutremurul ce a avut loc la
moartea M=ntuitorului (Matei 27, 51). 

~n articolul opt `l m\rturisim pe Duhul Sf=nt ca a treia persoan\ a Sfintei Treimi:
c\ purcede de la Tat\l, este Domnul de via]\ F\c\torul, a inspirat pe prooroci [i este
deofiin]\ cu Tat\l [i cu Fiul cu care `mpreun\ este `nchinat [i sl\vit (Marcu 12, 36;
Luca 4, 18; Ioan 6, 63; 14, 17, 26; 15, 26; 16, 13; Fapt. Ap. 10, 44; Rom. 8, 6, 10;
I Cor. 6, 11; II Cor. 3, 6, 17; II Tim. 3, 16; II Petru 1, 21).

~n articolul nou\ m\rturisim `nv\]\tura despre Sf=nta Biseric\: ea este una ase-
menea Trupului lui Hristos care este unul (Efes. 5, 23-27), este sf=nt\ [i f\r\ de pri-
han\ (Efes. 1, 20-22; 4, 13; 5, 26-27; Col. 1, 18; I Tim. 3, 15), este soborniceasc\
(I Tim. 3, 14; Iacov 5, 14-15) [i apostoleasc\ ( Efes. 2, 20; I Cor. 12, 28). 

~n articolul zece m\rturisim `nv\]\tura despre Taina Sf=ntului Botez, c\ este u[a
de intrare `n cre[tinism, c\ iart\ p\catele, este irepetabil\ [i indispensabil\ pentru m=n-
tuire (Matei 3, 11; 28, 19; Marcu 1, 8; 16, 16; Luca 3, 16; Fapt. Ap. 2, 38, 41; 10,
47-48; I Cor. 1, 14-16; Gal. 3, 27; Efes. 4, 5), iar `n ultimele dou\ articole m\rtu-
risim `nv\]\tura despre `nvierea mor]ilor [i Parusia Domnului (Matei 28, 6; Marcu
16, 9, 14; Luca 24, 6-7; Fapt. Ap. 2, 32; I Cor. 15, 4-58; Matei 24, 23-39; 25, 31-46;
Marcu 13, 21-32; I Tesal. 4, 14-16; 5, 2; II Petru 3, 9-13).

Punctul culminant al Liturghiei cre[tine este anaforaua (ridicare, `n\l]are, ofrand\)
sau aducerea Sfintei Jertfe Euharistice, `n timpul c\reia se atinge obiectivul [i sco-
pul spre care tinde `ntreaga slujb\: „prefacerea darurilor `n dumnezeiescul Trup [i
S=nge” [i „sl\virea lui Dumnezeu [i sfin]irea credincio[ilor”32.

Prin rostirea de c\tre preot a cuvintelor: „S\ st\m bine, s\ st\m cu fric\...”, se amin-
te[te de sfatul M=ntuitorului dinainte de patim\: „Acestea vi le-am spus ca s\ nu
v\ poticni]i `n credin]a voastr\” (Ioan 16,1), dar [i de sfaturile Apostolilor care `n-
deamn\ la p\strarea nealterat\ a credin]ei primite [i pe care o m\rturisim (I Cor. 4,
6; 11, 2; Gal. 1, 8; Col. 1, 23; II Tesal. 2, 15; II Tim. 3, 14; I Ioan 1, 3; 2, 24; 3, 11),
`ntruc=t st\ruind astfel `n credin]\ vom putea aduce darurile noastre „cu pace”33

`mplinind `n acela[i timp [i porunca M=ntuitorului: „Deci, dac\ `]i vei aduce da-
rul t\u la altar [i acolo `]i vei aduce aminte c\ fratele t\u are ceva `mpotriva ta,
las\ darul t\u acolo, `naintea altarului [i mergi `nt=i [i `mpac\-te cu fratele t\u [i apoi,
venind adu darul t\u” (Matei 5, 23-24). Dup\ r\spunsul dat de credincio[i: „Mila
p\cii, jertfa laudei”, din care reiese c\ pacea este adus\ `n chip de dar ca o a doua

32 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 220.
33 Nicolae Cabasila, op. cit., p. 61.
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jertf\, preotul `i binecuvinteaz\ cu cuvintele cu care Sf. Pavel `i saluta pe corin-
teni: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dragostea lui Dumnezeu [i `mp\rt\-
[irea Sf=ntului Duh s\ fie cu voi cu to]i!” (II Cor. 13, 13).

Binecuv=nt=ndu-i cu o astfel de urare preotul caut\ s\ abat\ g=ndurile cre-
dincio[ilor de la cele p\m=nte[ti adres=ndu-le `ndemnul: „Sus s\ avem inimile”,
deci s\ cugete la cele de sus, la Hristos, `ndemnul fiind asem\n\tor celui pe care
Sf. Pavel `l face filipenilor (Filip. 2, 5). Aceast\ binecuv=ntare este `n acela[i timp
[i o rug\ciune, preotul l\s=nd s\ se `n]eleag\ c\: „pentru m\rturisirea pe care o face]i
c\ veni]i cu jertfe spirituale, m\ rog ca s\ fie ne`ntrerupt cu voi «harul Domnului
nostru Iisus Hristos»... s\ v\ bucura]i `ntotdeauna de «dragostea lui Dumnezeu-
Tat\l»... [i s\ vi se d\ruiasc\ «`mp\rt\[irea Sf=ntului Duh»”34.

Ca mijlocitor `ntre Dumnezeu [i credincio[i preotul `i cheam\ ca `mpreun\ s\-[i
uneasc\ mul]umirile fa]\ de Dumnezeu cel `nchinat `n Treime, prin cuvintele: „S\
mul]umim Domnului” (Rom. 5, 10; 8, 15), `n timp ce el, `n tain\, face amintire de
toate bun\t\]ile pe care Dumnezeu ni le-a dat de la `nceputul veacurilor [i `ncheind
cu jertfa suprem\ a M=ntuitorului, dar [i de atributele puterii [i perfec]iunii Lui:
„f\r\ de `nceput”, nev\zut”, „necuprins”, neschimbat” etc. (Iacov 1, 17; I Petru 1,
20-21; I Ioan 1, 1-3).

C=ntarea prin care se mul]ume[te lui Dumnezeu c\ a binevoit a primi din m=ini
omene[ti Liturghia „a creat `n acest chip oamenilor o `mprejurare de a-[i uni stri-
garea lor de bucurie cu cea a cetelor `ngere[ti: „«C=ntarea de biruin]\ c=nt=nd, stri-
g=nd, glas `n\l]=nd [i gr\ind: Sf=nt, Sf=nt, Sf=nt Domnul Savaot, plin este cerul [i
p\m=ntul de slava Ta»” (Apoc. 4, 8)35. „C\ci sfin]ii serafimi ne indic\ `n chip precis,
prin repetarea de trei ori a cuv=ntului Sf=nt, pe cele trei ipostase ale Dumnezeirii supra-
fiin]iale. Printr-o singur\ Domnie ei indic\ o singur\ fiin]\ [i `mp\r\]ie, a Treimii
tearhice”36. „Osana `ntru cei din `n\l]ime. Bine este cuv=ntat Cel ce vine `ntru numele
Domnului. Osana, celui dintru `n\l]ime” (Matei 21, 9; Marcu 11, 9; Luca 19, 38),
arat\ unirea credincio[ilor `n chip spiritual cu sfin]ii `ngeri ca fiind un fapt actual `n
Liturghie, iar lovirea cu stelu]a de c\tre preot `n semnul Sfintei Cruci a Sf=ntului
Disc simbolizeaz\ c=ntarea celor patru fiin]e despre care vorbe[te Sf. Ev. Ioan `n Apo-
calips\ (4, 6, 8)37. Totodat\, ac]iunea cu stelu]a este interpretat\ [i ca vestirea `n
cele patru p\r]i ale lumii a biruin]ei Domnului asupra diavolului, asupra p\ca-
tului [i a mor]ii (Marcu 16, 15; Col. 1, 23). 

Rug\ciunea „Cu aceste fericite puteri...” face amintire `n primul r=nd de dra-
gostea nem\rginit\ a lui Dumnezeu Care a trimis pe Unicul S\u Fiu `n lume pentru
m=ntuirea neamului omenesc (Ioan 3, 16; I Ioan 3, 16), iar apoi de evenimentele
de dinaintea Patimilor Domnului, [i anume: instituirea Sfintei Euharistii [i vin-
derea Sa (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 17-20; Matei 26, 48-49;
Marcu 14, 44-45; Luca 22, 47-48), urmate de cuvintele de instituire a Sfintei Eu-
haristii folosite de Domnul la Cina cea de Tain\: „Lua]i m=nca]i...” [i „Be]i dintru

34 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 224.
35 Ibidem, p. 232.
36 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucure[ti, 1938, p. 170.
37 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit, p. 234.
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acesta to]i...”. ~n timp ce credincio[ii intoneaz\ „Amin”, formul\ care are caracter
de doxologie, preotul continu\ s\ rosteasc\ `n tain\ textul de la I Corinteni 11, 25:
„Asemenea [i paharul, dup\ cin\ zic=nd...”, urm=nd imediat m\rturisirea `mpli-
nirii poruncii date de M=ntuitorul: „Aceasta s\ o face]i `ntru pomenirea Mea...”
(Luca 22, 19), motiv=ndu-se `n acest fel [i aducerea acestei Sfinte Jertfe de c\tre
Biseric\38. Temeiul acestei credin]e este `mplinirea f\g\duin]ei M=ntuitorului c\
va trimite un alt M=ng=ietor (Ioan 14, 16), Care `i va `mbr\ca pe Apostoli [i pe
urma[ii acestora „cu putere de sus” (Luca 24, 49; Fapt. Ap. 1, 4) [i Care va r\-
m=ne cu noi `n veci, asemenea M=ntuitorului (Ioan 14, 17; Matei 28, 20). 

Gestul pe care preotul `l face ridic=nd vasele cu sfintele daruri `n chipul crucii
[i rostind cuvintele „Ale Tale dintru ale Tale...” reprezint\ un act de aducere sau ofe-
rire a acestora lui Dumnezeu, dup\ exemplul M=ntuitorului la Cina cea de Tain\:
„lu=nd p=ine [i binecuv=nt=nd, a fr=nt... [i lu=nd paharul [i mul]umind...” (Matei
26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 17-20). ~n aceast\ anamnez\, vrea s\ se spun\
anume c\, aduc=ndu-ne aminte „de toate cele ce s-au f\cut pentru noi”, dar mai ales
de cele p\timite de Fiul lui Dumnezeu pentru m=ntuirea noastr\, p=n\ la `nvierea
[i `ntoarcerea Lui `n slava pe care a avut-o la Tat\l mai `nainte de a fi lumea (Ioan 17,
5), darurile noastre `n vederea Jertfei liturgice sunt oferite „de toate... adic\, `n le-
g\tur\ cu toate aceste momente care au constituit Jertfa M=ntuitorului”39. 

Cuvintele de invocare a Duhului Sf=nt de la epiclez\ amintesc de momentul `n
care Apostolii afla]i `n Ierusalim `n a[teptarea `mplinirii f\g\duin]ei „s-au umplut
to]i de Duhul Sf=nt” (Fapt. Ap. 2, 4) precum [i de timpul c=nd s-au `nt=mplat
acestea (Fap. Ap. 2, 15). 

~nainte de invocarea Duhului Sf=nt pentru prefacerea cinstitelor daruri `n Trupul
[i S=ngele M=ntuitorului, preotul, ca organ al harului divin, `ncepe `n tain\ o ac-
]iune de preg\tire special\ rostind stihul „Dumnezeule, cur\]e[te-m\ pe mine p\c\-
tosul...” (Luca 18, 13), ceea ce reprezint\ o recunoa[tere a p\catelor, „de care su-
fletul nu poate fi deplin cur\]it dec=t prin lucrarea harului Sf=ntului Duh”40. 

Epicleza este adresat\ lui Dumnezeu cel `n Treime, lui Dumnezeu privit `n uni-
tatea fiin]ei Lui, dup\ cum reiese din rug\ciune: „{i f\ adic\ p=inea aceasta Cin-
stit Trupul Hristosului T\u”, „Iar ceea ce este `n potirul acesta, Cinstit S=ngele
Hristosului T\u”, `ns\ la sfin]irea darurilor particip\ [i Fiul [i Duhul Sf=nt, `n
virtutea puterii dumnezeie[ti comune cu a Tat\lui (Ioan 10, 30; 17, 11, 22). „~nsu[i
Hristos este cel ce lucreaz\ prin preot, `mpreun\ cu P\rintele [i cu Duhul, El
`nsu[i este Cel ce aduce [i Cel adus, Cel ce se jertfe[te [i Cel jertfit, Cel primit [i
`mp\r]it”41.

Oficiul de mijlocitor al lui Hristos `n Liturghie const\ `n sfin]irea darurilor, adic\
`n prefacerea darurilor `n Trupul [i S=ngele S\u, El este at=t preotul [i sfin]itorul
jertfei liturgice, c=t [i mijlocitorul nostru (Ioan 14, 6). Prin El sunt primite rug\-
ciunile [i darurile noastre, prin El Tat\l prive[te spre noi [i tot prin El ne ridic\m

38 Ibidem, p. 237.
39 Ibidem, p. 239.
40 Ibidem, pp. 244-245.
41 Ibidem, p. 250.
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ochii spre Tat\l, c\ci: „unul este Mijlocitorul `ntre Dumnezeu [i oameni: omul Iisus
Hristos” (I Tim. 2, 5). Dup\ rug\ciunile adresate pentru Preasf=nta N\sc\toare de
Dumnezeu, pentru sfin]i, pentru conduc\torii spirituali [i cei ai ]\rii, precum [i pen-
tru cei adormi]i, preotul adreseaz\ lui Dumnezeu cererea ca s\ contopeasc\ inimile
oamenilor `n iubire [i `n armonie [i a le p\stra `ntr-un singur trup [i o singur\ unitate.
„Rug\ciunea M=ntuitorului r\m=ne nu numai un prototip pentru to]i oamenii [i
pentru toate timpurile, ci [i un p\trunz\tor avertisment spre a uni necontenit rug\-
ciunea lor cu rug\ciunea de Mare Preot a lui Hristos, pentru ca Tat\l s\ `i ]in\ pe
ai S\i `ntr-o unitate des\v=r[it\”42 (Ioan 17, 21-22). De aceea, o astfel de unitate o
implor\ Liturghia prin ecfonisul de la sf=r[itul rug\ciunii ecleziologice: „{i ne d\
nou\ cu o gur\ [i o inim\ a sl\vi [i a c=nta preacinstitul [i de mare cuviin]\ nu-
mele T\u: al Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh”, `n perioada apostolic\ Sf.
Ap. Pavel privind ca pe un dar divin realizarea acestei omogenit\]i a cugetelor
(Rom. 15, 5-6; vezi [i Fapte 2, 46). Acest ecfonis urmeaz\ ca finalul cel mai fi-
resc [i logic al unei rug\ciuni al c\rei scop este: ad=ncirea `n con[tiin]e a unei uni-
t\]i de cugetare de iubire [i de solidaritate, condi]ie sine qua non pentru primirea
Sfintei ~mp\rt\[anii.

~n finalul ecteniei de dup\ anafora, se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru ca,
prin „unitatea credin]ei [i `mp\rt\[irea Sf=ntului Duh”, Biserica lui Hristos s\ fie
una [i, `nchin=ndu-I Lui toat\ via]a, s\ poat\ chema `mpreun\ cu El pe Dumnezeu
„Tat\l nostru”, a[a cum Iisus a spus Mariei Magdalena `n zorii zilei c=nd a `nviat:
„...M\ sui la Tat\l Meu [i Tat\l vostru, la Dumnezeul Meu [i Dumnezeul vostru”
(Ioan 20, 17)43.

~nainte de Rug\ciunea Domneasc\, preotul cere `n mod special prin ecfonisul:
„{i ne `nvrednice[te pe noi, St\p=ne, cu `ndr\znire, f\r\ de os=nd\, s\ cutez\m a Te
chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat\ [i a zice...”, ca cei ce suntem fii ai Bise-
ricii sobornice[ti sp\la]i prin s=ngele Jertfei Fiului lui Dumnezeu [i c\rora ne-a dat
putere s\ ne facem „fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12), [i care am primit Duhul
`nfierii prin har (Rom. 8, 15), s\ putem nu numai s\-l chem\m ca „Tat\l nostru”, a[a
cum L-a numit Fiul S\u cel Unul N\scut (Ioan 22, 17), ci s\-L [i invoc\m direct
to]i, cum ne-a poruncit Domnul, c=nd ne-a `nv\]at s\ ne rug\m (Matei 6, 9; Luca
11, 1-2; 13; Ioan 14, 13; 15, 16; 16, 23-24). Rug\ciunea „Tat\l nostru”, „una
dintre cele mai populare rug\ciuni `nt=lnite `n tradi]ia ortodox\... a fost rug\ciunea
preferat\ a Sfin]ilor Apostoli care au primit-o de la M=ntuitorul ca r\spuns la
dorin]a lor de a [ti cum s\ se roage [i ce s\ cear\ `n rug\ciune” (Matei 6, 9-13)44,
`ns\ nu se asociaz\ lor, `ntruc=t este f\r\ de p\cat (Evrei 4, 15).

Din rug\ciunea „Tat\l nostru” reiese, `n primul r=nd, paternitatea universal\ a
lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor. ~ns\ se pune `ntrebarea: care este sensul
paternit\]ii divine din Rug\ciunea Domneasc\? Rug\ciunea Domneasc\ este ru-
g\ciunea tuturor oamenilor sau numai a acelora pe care Dumnezeu i-a r\scump\rat
[i m=ntuit prin Iisus Hristos? Conform Sf. Ev. Luca (11, 2), rug\ciunea a fost dat\

42 Ibidem, p. 273.
43 Ibidem, p. 279.
44 Pr. Viorel Sava, ~n Biserica slavei Tale, I, Editura Erota, Ia[i, 2003, p. 193.
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de c\tre M=ntuitorul ucenicilor S\i, disting=ndu-se de cea a ucenicilor Sf. Ioan
Botez\torul, iar cf. Sf. Ev. Matei (6, 7-9) ea a fost adresat\ mul]imii ca o opunere
la rug\ciunile p\g=nilor. Deci cre[tinii, fra]ii `n Hristos, sunt aceia care se roag\
adres=ndu-se lui Dumnezeu cu cuvintele „Tat\l nostru”. 

Termenul de „Tat\” presupune pe acela de fiu, deoarece nu poate exista tat\
f\r\ fiu sau fii, iar posedarea de fii este posibil\ pe dou\ c\i: prin na[tere sau prin
`nfiere.

Cre[tinii sunt fiii lui Dumnezeu prin adop]iune [i numai Iisus Hristos este
adev\ratul Fiu al lui Dumnezeu prin natur\, `nfierea cre[tin\ fiind un dar de la
Dumnezeu, ca rezultat al dragostei Sale fa]\ de oameni (Matei 5, 9; Ioan 1, 12; I
Ioan 3, 1-2). ~nfierea cre[tinilor se s\v=r[e[te de Dumnezeu Tat\l prin Iisus
Hristos, ea fiind acordat\ `ns\ de Duhul Sf=nt. „C=nd Duhul Sf=nt ne `nva]\ s\ ne
rug\m, ne face s\ ne `ntoarcem cu familiaritate spre Dumnezeu, Tat\l Domnului
nostru Iisus Hristos, [i `mpreun\ cu Fiul s\ strig\m: P\rinte.”45 De aceea, Rug\-
ciunea Domneasc\ este adresat\ de c\tre cre[tini lui Dumnezeu-Tat\l.

Prin `nfierea cre[tinilor de c\tre Dumnezeu, ace[tia devin fra]i ai lui Hristos [i
co-mo[tenitori cu Iisus ai lui Dumnezeu, at=t paternitatea divin\, c=t [i filia]ia
divin\ constituind o realitate de ordin esen]ial. Aceast\ realitate a filia]iei divine
const\ `n ridicarea naturii omene[ti la divinitate [i `n cobor=rea divinit\]ii la na-
tura uman\ (Filip. 2, 7; Evrei 2, 17; II Cor. 8, 9). Cre[tinul este fiu real al lui Dum-
nezeu deoarece El `l face s\ tr\iasc\ precum un fiu al S\u, iar acesta, prin faptele,
via]a [i virtu]ile lui poate s\ corespund\ unui astfel de tat\.

Paternitatea [i filia]ia supranatural\ au drept consecin]\ o fraternitate supra-
natural\. Aceast\ fraternitate supranatural\ reiese `ndeosebi din cuv=ntul „nostru”,
cuv=nt care nu cuprinde pe to]i oamenii, ci doar pe cei care au primit darul `n-
fierii prin botez, pe fra]ii lui Hristos, pe cre[tini. Ren\scut din Dumnezeu prin Taina
Sf=ntului Botez [i devenit frate al lui Hristos [i fiu al lui Dumnezeu, cre[tinul tre-
buie s\ se comporte `n via]a sa `n a[a fel `nc=t s\ fie demn de Tat\l ceresc.

Expresia „Care e[ti `n ceruri” exprim\ infinitatea lui Dumnezeu, „deci c=nd zi-
cem «Care e[ti `n ceruri» nu trebuie s\ `n]elegem un loc anumit, pentru c\ Dum-
nezeu nu este circumscris `n timp [i `n spa]iu”46. Rug\ciunea Domneasc\ [i alte
rug\ciuni din cadrul Sfintei Liturghii se refer\ la ceruri ca sediul divinit\]ii, pen-
tru c\ vorbirea omeneasc\ nu a putut g\si un mod mai deosebit care s\ exprime
at=t de bine atotputernicia [i m\re]ia divin\, inspirat\ desigur de cuvintele psal-
mistului: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea m=inilor Lui o veste[te
t\ria” (Ps. 18, 1). ~ncep=nd cu c\r]ile Macabei, cerul devine sinonimul lui Dumnezeu
(I Mac. 3, 60, 4, 10; 12, 15; 16, 3), aceast\ echivalen]\ fiind reluat\ de literatura
rabinic\ [i se afl\ [i `n Noul Testament, „`mp\r\]ia cerurilor” `nsemn=nd de fapt
„`mp\r\]ia lui Dumnezeu” (Matei 21, 35; Marcu 11, 30; Luca 15, 18, 21; 20, 4).

Prin expresia „Care e[ti `n ceruri” `n]elegem c\, prin natura Sa, Dumnezeu
este mai presus de orice existen]\, „Tat\l nostru care e[ti `n ceruri” `nsemn=nd c\
Tat\l nostru este mai presus de toate [i de orice ( Efes. 4, 6; Col. 1, 16-17), c\

45 Ibidem, p. 196.
46 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 281. 
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Dumnezeu este `n lume [i mai presus de lume, este prezent pretutindeni (Ps. 138,
7-10; Fapt. Ap. 7, 49; 17, 24; Ioan 1, 5; I Tim. 6, 16). De fapt, prin aceast\ expri-
mare „noi nu facem altceva dec=t s\ recunoa[tem infinita deosebire dintre natura
noastr\ de creaturi p\m=nte[ti, adic\ trec\toare, [i natura lui Dumnezeu, fiin]\ ab-
solut\, ve[nic\ [i atotputernic\”47.

Invocarea cu care se deschide Rug\ciunea Domneasc\ este completat\ cu for-
mula „Sfin]easc\-se numele T\u”, prin care se `n]elege, potrivit Sf. Ciprian [i lui
Origen, un vot, o f\g\duin]\ prin care cre[tinii se angajeaz\ fa]\ de Tat\l ceresc,
de a face `n a[a fel ca, prin toate manifest\rile lor, numele Lui s\ fie cinstit cu sfin-
]enie. De aceea, Sf. Grigorie de Nissa sublinia c\ cel mai important lucru este ca
cre[tinul s\ fac\ `n a[a fel ca prin comportamentul s\u numele lui Dumnezeu s\
nu fie hulit, ci pream\rit [i sfin]it. Sf. Ioan Gur\ de Aur spune `n Omiliile sale la
Matei c\, prin expresia „sfin]easc\-se numele T\u”, noi nu facem altceva dec=t s\
declar\m ceva ce Dumnezeu deja are (Matei 6, 16)48.

~n cererea „Vie `mp\r\]ia Ta”, ~l rug\m pe Dumnezeu-Tat\l s\ realizeze `n noi
[i prin noi `mp\r\]ia Sa, cu alte cuvinte s\ domine `n noi omul duhovnicesc (II Cor.
4, 16), s\ nu fim domina]i de p\cat [i de patimi (Rom. 6, 12; Col. 3, 5) [i s\ se
statorniceasc\ `n noi [i printre noi „`mp\r\]ia lui Dumnezeu” (Luca 17, 21; Matei 12,
28). ~i putem cere lui Dumnezeu: „Vie `mp\r\]ia Ta” numai atunci c=nd `m-
plinim poruncile Lui (Ioan 14, 23; Matei 6, 33; Luca 12, 31) [i ne cur\]im de
orice lucru r\u `n fapt\, `n cuv=nt [i `n g=nd, cum spunea Sf. Chiril al Ierusa-
limului (II Cor. 6, 16-18; 7, 1). 

~n str=ns\ leg\tur\ cu cererea a doua st\ cererea a treia: „Fac\-se voia Ta pre-
cum `n cer a[a [i pe p\m=nt”. Prin aceast\ cerere M=ntuitorul arat\ c\ Dumnezeu
voie[te ca, `nc\ de aici de pe p\m=nt, noi oamenii, fiii Lui, s\ imit\m via]a `nge-
rilor din ceruri, s\ c\ut\m deci s\ `mplinim porunca dat\ de M=ntuitorul: „Fi]i de-
s\v=r[i]i, precum Tat\l vostru Cel ceresc des\v=r[it este” (Matei 5, 48). 

Fiind fiin]e `n trup, [i apar]in=nd dup\ trup p\m=ntului, este natural s\ tr\im po-
trivit naturii noastre, pentru aceasta av=nd nevoie de hran\ [i de cele necesare exis-
ten]ei. Era firesc deci ca M=ntuitorul `n Rug\ciunea Domneasc\ s\ ne `ng\duie
s\-i cerem Tat\lui ceresc „P=inea noastr\ cea de toate zilele d\-ne-o nou\ ast\zi”.
F\r\ `ndoial\ c\ aceast\ cerere se refer\ `n primul r=nd la p=inea material\, `ns\
majoritatea Sfin]ilor P\rin]i interpreteaz\ aceste cuvinte ca fiind [i o cerere pentru
P=inea euharistic\, pentru „P=inea vie]ii” (Ioan 6, 35, 41, 48, 51, 58) indispensabil\
vie]ii spirituale, f\r\ de care noi nu putem progresa `n urcu[ul duhovnicesc. 

C\ [i aceast\ interpretare este corect\ se vede din faptul c\ Rug\ciunea „Tat\l
nostru” ce con]ine aceast\ cerere este a[ezat\ `n slujba Sfintei Liturghii `nainte de
momentul `mp\rt\[irii. Obiectul principal al cererii este `ns\ p=inea material\,
necesar\ subzisten]ei noastre, pe care o cerem de la Dumnezeu s\ ne-o dea, s\ ne-
o asigure zilnic (Matei 6, 11; Luca 11, 3), pentru a nu avea grija zilei de m=ine [i
pentru a ne putea `ngriji [i de via]a spiritual\ (Matei 6, 31-34).

47 Ibidem, p. 282.
48 Ibidem, p. 283.
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„{i ne iart\ nou\ gre[elile noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri” este
cererea prin care `n primul r=nd ne recunoa[tem ca fiind p\c\to[i, `ncerc\m deci
un sentiment de umilire, de smerenie, asemeni vame[ului din pilda rostit\ de M=n-
tuitorul, care declara: „Dumnezeule, milostiv fii mie p\c\tosului” (Luca 18, 13). Tre-
buie `ns\ s\ con[tientiz\m c\ atunci c=nd ~i cerem lui Dumnezeu s\ ne ierte ne con-
di]ion\m iertarea de modul `n care noi iert\m „gre[i]ilor no[tri”, `ntruc=t ne putem
autocondamna la neiertare. Tocmai de aceea trebuie s\ aplic\m principiul lansat
de M=ntuitorul `n Predica de pe munte: „{i c=nd sta]i de v\ ruga]i, ierta]i orice ave]i
`mpotriva cuiva, ca [i Tat\l vostru Cel din ceruri s\ v\ ierte vou\ gre[elile voas-
tre. Iar dac\ nu ierta]i voi, nici Tat\l vostru Cel din ceruri nu v\ va ierta vou\ gre[e-
lile voastre” (Marcu 11, 25-26; Efes. 4, 32; Col. 3, 13) [i „...dac\ `]i vei aduce da-
rul t\u la altar [i acolo `]i vei aduce aminte c\ fratele t\u are ceva `mpotriva ta,
las\ darul t\u acolo, `naintea altarului, [i mergi `nt=i [i `mpac\-te cu fratele t\u [i
apoi, venind, adu darul t\u” (Matei 5, 23-24). ~n Evanghelia dup\ Sf. Matei se cere
s\ ni se ierte „datoriile” noastre precum [i noi datornicilor no[tri, f\c=ndu-se aluzie,
desigur, la pilda servitorului nemilos (Matei 18, 23-25), „de aceea `n cererea a cincea
suntem f\cu]i judec\torii hot\r=rii de iertare a propriilor noastre p\cate, potrivit
legii `nscrise `n Evanghelia Domnului: «Cu ce judecat\ ve]i judeca, cu aceea ve]i
fi judeca]i, [i cu ce m\sur\ ve]i m\sura, cu aceea vi se va m\sura» (Matei 7, 2)”49.

Din cuprinsul Sfintei Scripturi desprindem c\ via]a noastr\ se desf\[oar\ `ntr-o
lume plin\ de tenta]ii, de care nici M=ntuitorul nu a fost absolvit (Matei 4, 1-12;
Marcu 1, 12-13; Luca 4, 2-12), virtu]ile dezvolt=nd-se prin rezisten]a [i biruin]a asu-
pra ispitelor (II Cor. 12, 7; Iacov 1, 2), iar `mp\r\]ia lui Dumnezeu este c=[tigat\
de cei care se lupt\ pentru a intra `n ea (Matei 11, 12; Luca 16, 16; Fapt. Ap. 14, 22;
I Tim. 6, 12; II Tim. 4, 7). Cererea „{i nu ne duce pe noi `n ispit\” nu se refer\ la
Dumnezeu, care nu ispite[te (Iacov 1, 13) dar `ng\duie ispita, ci la diavolul „po-
trivnicul” (Iacov 1, 14; I Petru 5, 8), c\ruia `i putem sta `mpotriv\ numai dac\ ne
`mbr\c\m cu „arm\tura lui Dumnezeu” (Efes. 6, 12-17; I Tesal. 5, 8).

Ispita `ng\duit\ de Dumnezeu `n sens de verificare sau `ncercare [i `nt\rire a
virtu]ilor are ca scop perfec]ionarea [i m=ntuirea, `n planul divin, ispita fiind, prin
urmare, un mijloc pedagogic [i educativ. Rug\ciunea se adreseaz\, a[adar, lui Dum-
nezeu, ca s\ nu `ng\duie diavolului, ale c\rui curse sunt `ntinse pentru a ne facem
s\ c\dem [i s\ ne pierdem m=ntuirea, ca s\ ne ispiteasc\ peste puterile noastre (I
Cor. 10, 13; II Petru 2, 9; Evrei 12, 4), cererea „{i nu ne duce pe noi `n ispit\”
av=nd totodat\ menirea de a ne aduce aminte c\ suntem fiin]e slabe, c\ putem
oric=nd c\dea [i c\ dac\, uneori, biruim ispitele aceasta o facem numai cu aju-
torul lui Dumnezeu.

Ultima cerere, a [aptea: „Ci ne izb\ve[te de cel r\u”, vine ca o completare la
cererea precedent\. Dac\ cuvintele „nu ne duce pe noi `n ispit\” ar fi avut sensul
de a nu fi ispiti]i, atunci M=ntuitorul nu ar mai fi `ncheiat: „ci ne izb\ve[te de cel r\u”.
Izb\virea de cel r\u nu trebuie `n]eleas\ `n sensul de a nu fi ataca]i de cel r\u, ci `n
acela ca, atunci c=nd suntem `n necazuri, Dumnezeu s\ ne `nt\reasc\ pentru a lupta
`mpotriva ispitelor lui f\r\ a dezn\d\jdui (II Cor. 4, 8; Efes. 6, 12).

49 Ibidem, p. 286.
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Rug\ciunea Domneasc\ se `ncheie cu ecfonisul „C\ a Ta este `mp\r\]ia [i
puterea [i slava: a Tat\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n vecii
vecilor”. Este o doxologie prin care recunoa[tem c\ `i cerem lui Dumnezeu Tat\l
toate acestea deoarece, fiind Atotputernic, toate c=te le voie[te le poate face [i po-
sed\ o slav\ pe care nu i-o poate lua nimeni (Filip. 2, 11; 4, 20; Apoc. 1, 6; 15, 8; 19,
1; 21, 11, 23). 

Dup\ Rug\ciunea Domneasc\, preotul, plec=ndu-[i capul `mpreun\ cu credin-
cio[ii, se roag\ pentru to]i, pentru cele de trebuin]\ fiec\ruia, amintind de harul [i
iubirea de oameni ale Celui Unul-N\scut, `ntruc=t El ~nsu[i a spus: „Toate c=te
ve]i cere de la Tat\l `n numele Meu v\ va da vou\” (Ioan 14, 13; 16, 23), apoi ri-
dic=nd Sf=ntul Agne], care simbolizeaz\ ridicarea M=ntuitorului pe Cruce (Matei
27, 35; Marcu 15, 24; Luca 23, 33; Ioan 19, 18; Fapt. Ap. 4, 10), roste[te cuvin-
tele: „Sfintele Sfin]ilor”. Aceste cuvinte `nseamn\ c\ cele sfinte se d\ruiesc
sfin]ilor, `ns\ „prin «sfin]i» se `n]eleg nu numai cei des\v=r[i]i `n virtute, ci [i to]i cei
care se str\duiesc spre des\v=r[ire, chiar dac\ nu au ajuns `nc\ la ea; ...ace[tia se
sfin]esc [i ei prin Sfintele Taine [i devin sfin]i tot a[a cum Biserica `ntreag\ se nu-
me[te sf=nt\”50. De altfel, Sf. Pavel `n epistolele sale `i nume[te pe to]i membrii
Bisericilor „sfin]i” (Evrei 3, 1; Rom. 1, 7; I Cor. 1, 2; II Cor. 8, 4; 9, 12; Efes. 1, 1;
2, 19; Filip. 1, 1; Col. 1, 2), credincio[ii numindu-se „sfin]i” din pricina Sf=ntului
cu care ei se `mp\rt\[esc, `ntruc=t ei sunt „m\dulare” ale Trupului Lui (I Cor. 6, 15;
12, 27; Efes. 3, 6; 5, 30). 

P\str=nd leg\tura cu Hristos prin Sfintele Taine, vom avea via]\ `n noi, `ntru-
c=t p\str\m leg\tura cu Capul (Hristos); desp\r]indu-ne de Hristos, devenim
„ml\di]e” moarte care, usc=ndu-se, se taie [i se arunc\ `n foc (Ioan 15, 1-8). De aceea,
dup\ rostirea de c\tre preot a cuvintelor: „Sfintele Sfin]ilor”, credincio[ii r\spund,
„Unul Sf=nt, Unul Domn, Iisus Hristos, `ntru slava lui Dumnezeu Tat\l”, ceea ce `n-
seamn\ c\ nimeni nu este sf=nt dec=t Dumnezeu `n Treime, iar credincio[ii be-
neficiaz\ de sfin]enie prin Iisus Hristos cu al C\rui Trup se `mp\rt\[esc. ~nainte
de patim\, M=ntuitorul, rug=ndu-Se `n gr\dina Ghetsimani, declar\: „Eu Te-am prea-
sl\vit pe Tine pe p\m=nt” (Ioan 17, 5), preasl\vire pe care a f\cut-o ar\t=ndu-Se
sf=nt, ca [i Tat\l ~nsu[i. „C\ci dac\ ~l socotim pe Dumnezeu Tat\l acestui Sf=nt
(al sfin]ilor), atunci str\lucirea Fiului este slava Tat\lui”51 (Matei 5, 16; Ioan 15, 8;
Filip. 1, 11).

Turnarea apei calde `n Sf=ntul Potir, peste Sfintele Taine, semnific\ prezen]a
Sf=ntului Duh, care mai este numit [i „ap\” (Ioan 7, 38-39), dar Care S-a ar\tat [i
`n chip de limbi ca de foc c=nd S-a rev\rsat peste Sfin]ii Apostoli la Cincizecime
(focul fiind simbolul c\ldurii) (Fapt. Ap. 2, 3). Tot privitor la Pogor=rea Duhului
Sf=nt, trebuie s\ mai spunem c\ acest act divin a avut loc dup\ ce s-au `mplinit toate
cele privitoare la Hristos, iar acum, apa cald\ se toarn\ `n potir dup\ ce darurile
au fost sfin]ite. „... `n Sfintele Taine este `ntruchipat\ Biserica, deoarece ea este Tru-
pul lui Hristos (I Cor. 12,  27)... Odinioar\, Biserica a primit pe Sf=ntul Duh dup\
`n\l]area Domnului Hristos la ceruri, iar acum, ea prime[te darul Sf=ntului Duh

50 Nicolae Cabasila, op. cit., p. 85.
51 Ibidem, p. 87.
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dup\ ce Sfintele Daruri au fost primite `n altarul cel mai presus de ceruri, deoa-
rece ni-L trimite `n schimb Dumnezeu, Care le-a primit pe d=nsele, pentru c\
Mijlocitorul e acela[i, atunci, ca [i acum: ~nsu[i Sf=ntul Duh.”52 

Prima dintre rug\ciunile ~mp\rt\[irii este o m\rturisire de credin]\ a preotului,
dar [i o recunoa[tere a nevredniciei sale, exprimate prin cuvintele Sfin]ilor Apos-
toli Petru [i Pavel: „Cred, Doamne, [i m\rturisesc c\ Tu e[ti cu adev\rat Hristos,
Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 14,33; 16,16; Marcu 3,11; 8, 29; Luca 9, 20;
Ioan 1, 49; 6, 69; 11, 27; Fapt. Ap. 8, 37), Care ai venit `n lume s\ m=ntuie[ti pe
cei p\c\to[i, dintre care cel dint=i sunt eu” (I Tim. 1, 15). „Cred, de asemenea, c\
acesta este ~nsu[i preacurat Trupul T\u [i acesta este ~nsu[i scump S=ngele T\u”
este o declara]ie de lips\ a oric\rei `ndoieli c\ p=inea [i vinul nu ar fi Trupul [i S=n-
gele Domnului a[a cum le-a binecuv=ntat [i le-a sfin]it la Cina cea de Tain\ (Matei
26, 26-29; Marcu 14, 22-25; Luca 22, 16-20), de aceea, con[tient de valoarea
p=inii pe care o ]ine `n nevrednicele sale m=ini [i de cea a vinului din potir,
preotul continu\: „deci m\ rog }ie, miluie[te-m\ [i-mi iart\ gre[elile cele de voie
[i cele f\r\ de voie... [i m\ `nvrednice[te f\r\ de os=nd\ s\ m\ `mp\rt\[esc cu prea-
curatele Tale Taine spre iertarea p\catelor [i spre via]a de veci”. Cea de a doua
rug\ciune este de fapt imnul heruvimic de la Liturghia din Joia Mare. ~n ea, preo-
tul se roag\ ca, `n momentul `mp\rt\[irii, s\ fie primit de M=ntuitorul Hristos la
Cin\, tot a[a cum „ast\zi” i-a promis [i t=lharului c\ va fi cu el `n rai (Luca 23, 43).
Mai mult, preotul `i f\g\duie[te M=ntuitorului c\ niciodat\ nu va fi un al doilea
Iuda (nu-[i va tr\da credin]a), ci, plin de umilin]\, ~l roag\, asemenea t=lharului
de pe cruce „Pomene[te-m\, Doamne, c=nd vei veni `ntru `mp\r\]ia Ta” (Luca 23,
42). „D\ruie[te-mi, adic\, [i mie harul de a fi p\rta[ vrednic al Cinei Tale celei de
Tain\, de acum, de care s\ m\ apropii cu poc\in]a sincer\ a acelui f\c\tor de rele,
iar nu cu f\]\rnicia lui Iuda.”53 ~n cea de-a treia [i ultima rug\ciune a `mp\rt\[irii,
preotul, con[tient c\ este p\c\tos ca to]i oamenii, „c\ n-a f\cut ceva bun pe p\-
m=nt, ci pentru mila [i `ndur\rile Sale”54, ~i cere Domnului ca s\-l `ng\duie s\ se
`mp\rt\[easc\ cu Trupul [i S=ngele S\u, cu toat\ aceast\ nevrednicie, [i `mp\r-
t\[irea s\ nu-i fie „spre judecat\ sau spre os=nd\ (I Cor 11, 29)”, „ci spre t\m\-
duirea sufletului [i a trupului”. Este `n aceast\ m\rturisire a preotului slujitor un
ad=nc sentiment de smerenie [i de recunoa[tere a nevredniciei, asem\n\tor aceluia
al suta[ului din Evanghelie (Luca 7, 6-7; Matei 8, 8). 

„~n actul `mp\rt\[irii se reflect\ `nc\ unul din aspectele chenozei M=ntuitorului
(Filip. 2, 6-11), Care, «din marea Lui iubire cu care ne-a iubit» (Efes. 2, 4), ne d\
Trupul [i S=ngele S\u cel prosl\vit, spre m=ncare [i b\utur\, sub forma p=inii [i a
vinului, nou\, oamenilor muritori; El, Cel atotputernic [i perfec]iunea absolut\, ne
face p\rta[i Lui, pe noi, fiin]e slabe [i p\tate de p\cate, pentru ca astfel s\ ne sfin-
]easc\ [i s\ ne readuc\ `n loca[urile din casa Tat\lui S\u [i al nostru, pe care am
p\r\sit-o prin neascultare” (Ioan 14, 2)55. ~n Sf=nta Euharistie se comemoreaz\,

52 Ibidem, p. 88.
53 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 308.
54 Liturghierul, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 1974, p. 178.
55 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 307.
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se face amintire, nu numai de jertfa Domnului, adic\ de moartea Lui („de cruce”,
„de groap\”), ci [i „de `nvierea cea de a treia zi”56, de aceea, dup\ `mp\rt\[ire,
preotul, lu=nd p\rticelele de pe Sf=ntul Disc [i pun=ndu-le `n Sf=ntul Potir, av=nd
`n fa]\ imaginea ~nvierii Domnului, roste[te cele trei tropare ale Canonului Pa[tilor:
„~nvierea lui Hristos v\z=nd...”, „Lumineaz\-te, lumineaz\-te, noule Ierusalime...”
[i, `ntr-o atitudine de contemplare [i `ntr-un ton de admira]ie, liturghisitorul `n-
cheie: „D\-ne nou\ s\ ne `mp\rt\[im cu Tine, mai cu adev\rat, `n ziua cea ne`nse-
rat\ a `mp\r\]iei Tale”. „Tu adic\, Cel ce ai f\g\duit Sfin]ilor T\i Apostoli: «v\ voi
lua la Mine, ca s\ fi]i [i voi unde sunt Eu» (Ioan 14, 3), [i Te-ai rugat P\rintelui
T\u [i al nostru: «P\rinte, voiesc ca unde sunt Eu s\ fie [i aceia pe care Mi i-ai dat,
ca s\ vad\ slava Mea, pe care Mi-ai dat-o» (Ioan 17, 24; 12, 26; I Tesal. 4, 17), `n-
vrednice[te-ne prin aceast\ `mp\rt\[ire cu Trupul [i S=ngele T\u euharistic s\ ajun-
gem s\ ne `mp\rt\[im [i de vederea direct\ a slavei Tale `n via]a cea ve[nic\.”57 

Sf=nta ~mp\rt\[anie este un mijloc de unire nu numai al preotului, ci [i al cre-
dincio[ilor cu Hristos [i `ntre ei, ca m\dulare ale trupului S\u, Biserica (I Cor. 6,
15; Efes. 5, 30), [i o a[teptare [i arvun\ a venirii Sale viitoare. Hr\nindu-se cu p=i-
nea [i vinul pref\cute `n Trupul [i S=ngele lui Hristos, pline de Duhul Sf=nt, cre-
dincio[ii, la r=ndul lor, progreseaz\ din punct de vedere spiritual [i `nainteaz\ pe
drumul prefacerii lor `n Hristos. „Comunitatea [i credincio[ii se mi[c\ mereu prin
Euharistie nu numai `naintea lor, ci [i spre o stare superioar\ celei de acum, spre
cer, spre Hristos.”58 

Chemarea credincio[ilor de c\tre preot cu cuvintele: „Cu fric\ de Dumnezeu,
cu credin]\ [i cu dragoste s\ v\ apropia]i”, prime[te din partea lor, p\trun[i de
aceast\ credin]\, r\spunsul: „Bine este cuv=ntat cel ce vine `ntru numele Domnului”,
Domnul prezent `n Sf=nta Euharistie fiind `nt=mpinat `n Liturghie cu acelea[i cu-
vinte cu care a fost ova]ionat de mul]ime la primirea Sa triumfal\ `n Ierusalim
(Matei 21, 9; Marcu 11, 9; Luca 19, 38; Ioan 12, 13). Se m\rturise[te c\ El a venit
`n lume `n numele Tat\lui (Ioan 5, 43) [i se recunoa[te totodat\ de c\tre credin-
cio[i c\ ~nsu[i Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu atunci c=nd rostesc: „Dumnezeu
este Domnul”. 

R\m=nerea preotului cu Sf=ntul Potir `ntre Sfintele U[i, dup\ chemarea cre-
dincio[ilor la `mp\rt\[ire [i dup\ `nf\ptuirea acestui act, simbolizeaz\ ar\tarea
Domnului femeilor mironosi]e `ndat\ dup\ `nviere, atunci c=nd le-a `nt=mpinat
cu cuvintele: „Bucura]i-v\” (Matei 21, 9), iar r\spunsul credincio[ilor: „Am v\-
zut lumina cea adev\rat\, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credin]a cea ade-
v\rat\, nedesp\r]itei Sfintei Treimi, `nchin=ndu-ne, c\ Aceasta ne-a m=ntuit pe noi”,
arat\ lauda [i mul]umirea adus\ Sfintei Treimi pentru binefacerile primite prin opera
m=ntuirii. Ar\tarea a doua a potirului de c\tre preot [i `n\l]area lui `n fa]a credin-
cio[ilor simbolizeaz\ `n\l]area Domnului la cer, de pe muntele M\slinilor, `n fa]a
Apostolilor (Luca 24, 51; Fapt. Ap. 1, 9), iar rostirea cuvintelor: „Totdeauna, acum

56 Liturghierul, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 1974, p. 123.
57 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 316.
58 Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. III, Editura Institu-

tului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, p. 147.
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[i pururea [i `n vecii vecilor”, reaminte[te c\ Hristos, potrivit f\g\duin]elor Sale, va
fi cu noi [i cu Biserica Sa `n vecii vecilor (Matei 28, 20)59. 

Invita]ia preotului adresat\ credincio[ilor: „Drep]i primind Dumnezeie[tile... cu
vrednicie s\ mul]umim Domnului”, exprim\ mul]umirea [i recuno[tin]a aduse drep]i,
adic\ `n picioare, [i cu cugetul `n\l]at, pentru sfintele [i dumnezeie[tile daruri care
ni s-au `mp\rt\[it prin cere[tile [i de via]\ f\c\toarele lui Hristos Taine, dup\ care
ace[tia sunt `ndemna]i de a cere de la Dumnezeu harul S\u pentru a petrece fie-
care din celelalte zile „des\v=r[it\, sf=nt\ [i f\r\ de p\cat”, pentru ca, astfel, s\ `nf\-
]i[eze `naintea lui Dumnezeu via]a [i trupurile lor „ca pe o jertf\ vie, sf=nt\, bine-
pl\cut\ lui Dumnezeu” (Rom. 12, 1).

~nduhovnicit astfel, prin Sf=nta Euharistie, credinciosul este sprijinit `n efor-
turile sale de a duce practic o via]\ `n Hristos, prin conformarea `n toate ac]iunile
sale sentimentelor lui Iisus, a[a cum `ndemna Sf. Ap. Pavel: „Cugeta]i `n voi la fel
ca [i Hristos Iisus” (Filip. 2, 5), c\ci adev\rata via]\ `n Hristos se realizeaz\ atunci
c=nd cineva poate s\ spun\ ca [i Apostolul neamurilor: „...[i nu eu mai tr\iesc, ci
Hristos tr\ie[te `n mine” (Gal. 2, 20), `ntruc=t „...cel care se alipe[te de Domnul este
un singur duh cu el” (I Cor. 6, 17). 

Hr\ni]i cu Trupul [i S=ngele M=ntuitorului, v\z=nd lumina cea adev\rat\, [i `m-
p\rt\[i]i fiind cu Duhul Sf=nt, credincio[ii au devenit `ntr-adev\r poporul lui
Dumnezeu [i mo[tenirea Lui. Astfel c\, „a[a cum, la `nceputul Liturghiei, intrarea
preotului `n Sanctuar [i `n\l]area lui spre Tronul Sf=nt a exprimat mi[carea euha-
ristic\ `n sus, `ntoarcerea lui spre corpul de credincio[i este expresia acestei plec\ri, a
`ntoarcerii Bisericii `n lume. Dar ea `nseamn\, de asemenea, c\ func]ia euharis-
tic\ a preotului a ajuns la sf=r[itul ei... Astfel, el se al\tur\ poporului [i `i conduce
ca P\stor [i `nv\]\tor al lor, `n aceast\ `ntoarcere `n lume pentru `mplinirea mi-
siunii lor cre[tine”60.

Dac\ la `nceputul ei, Slujba Liturghiei invit\ credincio[ii ca s\ participe la ea „cu
pace” [i „`n pace”, aceea[i invita]ie este f\cut\ [i la sf=r[itul ei: „cu pace s\ ie[im”,
deoarece `mp\rt\[i]i cu Sf=ntul Trup [i S=nge, trebuie „s\ ie[im din biseric\ nu
numai `n ordine [i `n lini[te, ci [i «`n pace», a[a cum ne-am rugat `nc\ de la `n-
ceputul Liturghiei; cu sufletul adic\ transfigurat [i plin de mireasma harului de
care ne-am `mp\rt\[it `n timpul sfintei slujbe, cu o dispozi]ie sufleteasc\ ferm\ de
a ne conduce de dragoste evanghelic\ [i `n rela]iile dinafar\ de biseric\”61. 

5. Manifest\ri externe din cadrul Sfintei Liturghii 
ce se reg\sesc `n Noul Testament practicate 
din perioada apostolic\ [i p=n\ ast\zi

• ~nv\]\tura Apostolilor 
A[a cum am amintit mai sus, predica despre via]a, activitatea, minunile, mesia-

nitatea, divinitatea, patimile, moartea [i `nvierea M=ntuitorului, constituia `nv\]\tura

59 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 321.
60 Alexander Schmemann, Liturghie [i via]\, traducere de Pr. Dr. Viorel Sava, Ia[i, 2001,

p. 89.
61 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit., p. 338.
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Sf. Apostoli. Aceast\ `nv\]\tur\ s-a transmis la `nceput pe cale oral\, prin predica
oral\ (kerigma), care a fost mijlocul cel mai important prin care [i M=ntuitorul
Iisus Hristos (Matei 4, 17; 13, 54; Marcu 1, 14; Luca 3, 23; Evrei 1, 2) [i Apos-
tolii (Matei 28, 19; Marcu 16, 20; Fapte 13, 15) au vestit [i r\sp=ndit cre[ti-
nismul. Predica a r\mas `n continuare un element principal al cultului cre[tin primar,
iar cartea Faptele Apostolilor ne arat\ c=t se poate de clar rolul pe care l-a avut
predica `n cadrul cultului divin cre[tin din acea perioad\. Sf. Ap. Pavel, `n spe-
cial, a f\cut uz pretutindeni de predic\ pentru a vesti, a preciza [i a consolida cre[ti-
nismul, `ntruc=t era forma cea mai u[oar\, cea mai intim\ [i cea mai atractiv\ (Fapt.
Ap. 2, 37; 4, 20; 5, 42; 20, 7-12; I Tim. 4, 13; I Cor. 14, 1; II Tim. 4, 2; Tit 2, 1; 2,
15; I Petru 1, 12, 25; II Petru 1, 16; I Ioan 1, 1, 3; II Ioan 1, 12; III Ioan 1, 14;
Iuda 1, 17; Apoc. 1, 2). {i ast\zi propov\duirea Evangheliei prin predic\ constituie
o parte integrant\ a Sf. Liturghii, de care aceasta nu poate fi separat\. Str\dania
de a t\lm\ci con]inutul Evangheliei la nivelul credincio[ilor este veche [i subliniaz\
caracterul misionar al Liturghiei ortodoxe62. 

Este o str=ns\ leg\tur\ `ntre preo]ie [i propov\duirea Evangheliei, datoria de
a predica decurg=nd din `ns\[i natura sacerdo]iului (Fapt. Ap. 6, 2-4), apar]in=nd
acestuia tot a[a cum preo]iei `i apar]ine ac]iunea sfin]itoare [i misiunea pastoral\.
Apostolii au primit de la M=ntuitorul misiunea de a `nv\]a toate neamurile s\ p\-
zeasc\ poruncile Lui (Matei 28, 19-20)63. Tocmai de aceea ei au socotit c\ mi-
siunea lor este de a da m\rturie despre tot ceea ce au v\zut [i au auzit (Fapt. Ap.
4, 20; I Ioan 1, 1-3) [i de a st\rui `n rug\ciune [i slujirea cuv=ntului (Fapt. Ap. 6, 4).
Sf. Ap. Pavel este c=t se poate de clar `n recomand\rile pe care le face celor doi
ucenici ai s\i, Timotei [i Tit, l\sa]i s\ p\storeasc\ unul `n Efes [i cel\lalt `n Creta.
~ntre calit\]ile care i se cer slujitorului lui Dumnezeu sunt men]ionate `n repetate r=n-
duri `n cele trei epistole pastorale, destoinicia de a `nv\]a pe al]ii `nv\]\tura cea
s\n\toas\ (I Tim. 3, 2; II Tim. 2, 24; Tit 1, 9) [i st\ruin]a `n propov\duirea cu-
v=ntului (II Tim. 4, 2). 

Episcopii [i preo]ii, ca urma[i de sorginte apostolic\, au datoria de a propo-
v\dui cuv=ntul Evangheliei, deoarece prin hirotonie ei devin ale[i [i consacra]i
Domnului (Ioan 15, 16), [i prin aceast\ consacrare ei sunt obliga]i de a vesti
Evanghelia lui Hristos, fiind p\trun[i de avertismentul Sf. Ap. Pavel: „Vai mie de
nu voi binevesti”(I Cor. 9, 16). Noul hirotonit este alesul lui Hristos [i `n numele Lui
el prime[te autoritatea de a `nv\]a [i de a predica `nv\]\tura cea s\n\toas\ (Tit 1, 9).
~n propov\duirea cuv=ntului lui Dumnezeu, preotul trebuie s\ ]in\ cont de audi-
toriul s\u, de limbaj, de concep]iile [i preocup\rile mediului s\u misionar. Efortul
preotului const\ `n str\dania lui de a apropia, prin intermediul predicii, [i mai mult
Scriptura de via]a credincio[ilor, de a o face parte integrant\ din via]a cotidian\,
mijloc de educare [i edificare a cre[tinului, de promovare a principiilor morale evan-
ghelice (Fapt. Ap. 19, 18; 20, 19-21). R\splata acestui efort este ar\tat\ de Sf. Ap.

62 Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab, Biblia `n Liturghia [i via]a spiritual\ ortodox\, `n
„Mitropolia Banatului”, anul XXIX (1979), nr. 1-3, p. 37.

63 Ibidem, p. 38.
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Pavel, care spune: „cei care se ostenesc cu cuv=ntul [i cu `nv\]\tura... s\ se `nvredni-
ceasc\ de `ndoit\ cinste” (I Tim. 5, 17). 

O problem\ dificil\ [i, de multe ori, gre[it `n]eleas\ o constituie actualizarea cu-
v=ntului lui Dumnezeu. Trebuie men]ionat c\ actualizarea cuv=ntului lui Dum-
nezeu prin tr\irea liturgic\ este, `n primul r=nd, lucrarea Duhului Sf=nt `n cadrul
Bisericii, tr\irea liturgic\ fiind rezultatul ac]iunii harice a celei de a treia persoane a
Sfintei Treimi, ale c\rei „temple” au devenit cre[tinii (I Cor. 3, 16; 6, 19; II Cor.
6, 16). Ast\zi, ca [i `n epoca apostolic\ [i postapostolic\, predica trebuie s\ r\-
m=n\ fidel\ cuv=ntului revelat `n Sf. Scriptur\ [i Sf. Tradi]ie, limbajul `n care se
face comunicarea Evangheliei trebuind s\ fie pe `n]elesul [i nivelul credin-
cio[ilor, dup\ `ndemnul Sf. Ap. Pavel: „Dar `n Biseric\ vreau s\ gr\iesc cinci cu-
vinte cu mintea mea, ca s\ `nv\] pe al]ii, dec=t zece mii de cuvinte `n limbi” (I Cor. 14,
19)64. Iat\ de ce „Liturghia ortodox\ nu poate fi conceput\ f\r\ predic\, f\r\
explicarea [i comunicarea la nivelul ascult\torilor a cuv=ntului lui Dumnezeu. Pre-
dica a apar]inut [i apar]ine Liturghiei, f\c=nd parte integrant\ din structura ei intim\65. 

• Comuniunea, ~mp\rt\[irea sau Euharistia 
Noul Testament ne d\ o serie de indica]ii despre desf\[urarea cultului cre[tin `n

timpul Sfin]ilor Apostoli, pe baza c\rora putem stabili fondul [i forma, dar [i con-
]inutul [i frumuse]ea cultului divin cre[tin primar. Centrul noului cult cre[tin era
prin excelen]\, dup\ cum ni se vorbe[te `n cartea Faptele Apostolilor (2, 42; 46)
[i `n Epistola I c\tre Corinteni (10, 16) Euharistia, Taina comuniunii [i unit\]ii ecle-
ziale a cre[tinilor cu Hristos, prin care se realiza adev\rata comuniune [i unifi-
care cu Hristos. Sfin]ii Apostoli [i primii cre[tini c\utau s\-L imite `ntru toate pe
M=ntuitorul Hristos din seara Cinei celei de Tain\: se rugau, binecuv=ntau p=i-
nea, o fr=ngeau [i se `mp\rt\[eau ei [i `i `mp\rt\[eau [i pe credincio[i.

~n perioada apostolic\, `mp\rt\[irea cu Sf. Euharistie reprezenta, ca [i ast\zi,
actul liturgic zilnic cel mai important. El era unirea sau comuniunea cu Hristos
euharistic [i mijlocul de comuniune spiritual\ [i social\ spre care alergau zilnic cre[-
tinii, cum explic\ Sf. Ap. Pavel `n I Corinteni (10, 17).

„Realiz=nd deplina comuniune a oamenilor cu Hristos, ca m\dulare ale Trupului
S\u, [i unitatea tuturor cre[tinilor `n Hristos [i `ntreolalt\, Euharistia realizeaz\,
din cei boteza]i [i pecetlui]i cu Duhul lui Hristos, Biserica drept Trup al lui Hristos
[i comuniune a oamenilor cu Dumnezeu66. Pentru aceea, Sf. Ap. Pavel scrie: „Voi
sunte]i Trupul lui Hristos [i m\dulare fiecare `n parte” (I Cor. 12, 27). 

F\r\ `ndoial\ c\ [i ast\zi, ca [i atunci, Sf=nta Tain\ a Euharistiei ocup\ un loc
deosebit `n via]a cre[tin\. Ea este `ncununarea tuturor celorlalte Sfinte Taine, care
nu fac altceva dec=t s\ preg\teasc\ [i s\ `ndrume pe credincio[i spre ea. Fiecare
Sf=nt\ Tain\ d\ c=te un dar al lui Iisus Hristos, `ns\ Sf=nta Euharistie ni-L d\ pe
~nsu[i Hristos, Izvorul acestor daruri. „Ca actualizare a mor]ii [i suferin]elor
Domnului pe Golgota, Sf. Euharistie constituie mijlocul cel mai des\v=r[it pentru

64 Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab, ibidem, p. 40.
65 Ibidem, p. 38.
66 Pr. Prof. Dumitru Radu, Sfintele Taine `n via]a Bisericii, `n „Studii Teologice”, anul

XXXIII (1981), nr. 3-4, p. 181.
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`mp\rt\[irea credincio[ilor de binefacerile acestei jertfe m=ntuitoare, particip=nd la
moartea Lui prin omor=rea sau `n\bu[irea p\catelor [i instinctelor, care reprezint\
`n noi omul cel vechi sau p\m=ntesc” (Col. 3, 5)67.

• Fr=ngerea p=inii 
Actul liturgic despre care se vorbe[te `n Faptele Apostolilor (2, 42; 46) era

agapa fr\]easc\, act ce urma de regul\ Euharistiei. Mult\ vreme s-a crezut c\ prin
fr=ngerea p=inii se `n]elege de fapt Euharistia propriu-zis\, `ns\ sensul de agap\
pentru „fr=ngere a p=inii” a trebuit `n cele din urm\ s\ fie acceptat de majoritatea
comentatorilor Noului Testament. Erau mese fr\]e[ti sau ale dragostei [i se f\ceau
de regul\ din prinoasele pe care le aduceau cre[tinii mai `nst\ri]i, din ele `mp\r-
t\[indu-se to]i credincio[ii, dar `n special cei mai s\raci [i lipsi]i (Fapte 6, 2; I
Cor. 11, 20; Iuda 1, 12).

Tot `n cadrul acestor agape aveau loc [i colectele pentru cei s\raci. C\ldura
iubirii cre[tine primare `ndemna pe fiecare s\-[i dea obolul s\u pentru ajutorarea
fra]ilor. Datorit\ acestui fapt s-a instituit s\v=r[irea unei colecte oficiale `n fiecare
duminic\ `n cadrul cultului divin public (I Cor. 16, 1-2). Din datele existente `n
Noul Testament, dar [i din scrierile unor Sfin]i P\rin]i (Sf. Ignatie Teoforul), nu
reiese clar dac\ aceste agape precedau sau urmau Sfintei Euharistii, important
este faptul c\ ele „au fost cu totul distincte de Sfânta Euharistie [i c\ `ntre agape
[i Sf=nta Euharistie n-a existat nici un raport genetic, cum au pretins unii teologi
catolici [i protestan]i”68.

Practicarea agapelor a dus foarte de timpuriu la abuzuri [i dezordine (Fapt.
Ap. 6, 1), de aceea Sf=ntul Pavel mustr\ pe cei vinova]i [i porunce[te ca agapele
s\ fie scoase din cadrul cultului divin [i practicate separat, `n familii (I Cor. 11,
21-22). Aceast\ m\sur\ dovede[te c\ agapa n-a f\cut niciodat\ parte esen]ial\ din
cultul divin, fapt pentru care a [i fost scoas\ cu at=ta u[urin]\.

Cu timpul agapele au evoluat [i au luat aspectul unor mese pentru s\raci, care
se practic\ [i ast\zi `n Biseric\, acestea fiind o manifestare a filantropiei cre[tine,
iar pomenile de ast\zi nu sunt altceva dec=t reminiscen]e ale agapelor din peri-
oada cre[tinismului primar. F\r\ `ndoial\ c\ aceste agape au [i ele la r=ndul lor un
rol educativ [i instructiv, `ntruc=t dezvolt\ `n credincios virtutea dragostei fa]\ de se-
menii afla]i `n nevoi dup\ porunca M=ntuitorului (Matei 25, 40), a con[tientiz\rii
c\ to]i sunt fra]i `ntru Hristos, precum [i a dezvolt\rii capacit\]ii de a se pune `n
slujba aproapelui. Atitudinea care trebuie s\ domneasc\ `n Biseric\ este, dup\ Sf=n-
tul Iacob, atitudinea de dragoste, a dragostei convertit\ `n fapte, de `ntrajutorare
fr\]easc\. Dragostea fa]\ de aproapele trebuie s\ fie universal\, nem\rginit\, `n-
truc=t nem\rginit este Izvorul ei, [i ea trebuie ar\tat\ `ndeosebi fa]\ de cei `n lips\
(Iacov 2, 15-16). Ospitalitatea era [i este o virtute, dar [i o obliga]ie at=t mate-
rial\, c=t [i moral\, fiecare put=nd sluji aproapelui at=t c=t poate [i cum poate (I
Petru 4, 10). ~n orice caz, conform `nv\]\turii Sfintei Scripturi, cre[tinii nu au

67 Pr. Prof. Petre Vintilescu, Sf=nta ~mp\rt\[anie `n spiritualitatea cre[tin\. Deas\ ori
rar\ `mp\rt\[ire?, `n „Studii Teologice”, anul V (1953), nr. 5-6, p. 384.

68 Pr. Prof. Spiridon C=ndea, op. cit., p. 478.
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dreptul s\ p\streze doar pentru ei aceste daruri, ci trebuie s\ `nve]e s\ le pun\ la
dispozi]ia [i `n slujba aproapelui (Rom. 12, 6-8; I Cor. 12, 6).

• Rug\ciunea
~ntre elementele cultului cre[tin primar, a existat de la `nceput [i rug\ciunea

comun\, care era o preocupare principal\ a primilor cre[tini, urm=nd astfel po-
runca [i exemplul M=ntuitorului (Matei 6, 7, 9; 18, 20; 26, 36; Luca 22, 41; Ioan
11, 41-42; 17, 1-26) Care `i `ndeamn\ pe Apostoli ca s\ se roage (Matei 26, 41),
`i `nva]\ cum s\ se roage (Matei 6, 7-9; Luca 18, 1), d=ndu-le ca model Rug\-
ciunea Domneasc\ (Matei 6, 9-15; Luca 11, 1-4). Din primele zile ale Bisericii,
`ntreaga via]\ cre[tin\, sub forma ei personal\ sau comunitar\, se `ntemeiaz\ pe
rug\ciune, aceasta fiind nedesp\r]it\ de via]a cre[tin\ (Col. 4, 2). Biserica, `n
totalitatea ei, `ntotdeauna [i `n tot locul, s-a aflat [i se afl\ `n stare de rug\ciune.
Acest lucru este confirmat at=t de cartea Faptele Apostolilor (2, 42), c=t [i de c\tre
Sf. Ap. Pavel, care cere cre[tinilor ca `naintea oric\rui lucru s\ fac\ rug\ciuni
pentru to]i oamenii (II Tim. 2, 1), ar\t=ndu-se prin aceasta caracterul universalist
al cre[tinismului. Acest sfat al Apostolului aducea un `ndoit bine `n Biserica cre[-
tin\: pe de o parte, se stingea orice sentiment de ur\ c\tre str\ini, iar pe de alt\
parte, necredincio[ii, fiind obiectul acestor rug\ciuni, deveneau mai buni [i-[i
schimbau atitudinea fa]\ de cre[tini.

~nceputul oric\rei slujbe, [i desigur al Liturghiei, se f\cea [i `n timpul Sfin]ilor
Apostoli prin rostirea `n comun a unor rug\ciuni de sl\vire a lui Dumnezeu, ru-
g\ciunea public\ fiind expresia dragostei cre[tine (I Tesal. 5, 17, 25; Evrei 13, 18).
Ea `nso]e[te `ntotdeauna cultul „`n duh [i adev\r” (Ioan 4, 24), care poate s\ in-
clud\ [i alte forme de pietate `n care se exprim\ cre[tinii, fie la templu, `n mod
public, fie `n mod personal, retras (Efes.1, 15-19; 3, 14-19; 5, 19-20; Filip. 2, 10-11;
Rom. 12, 1). ~n cultul Bisericii Ortodoxe, rug\ciunea sau convorbirea intim\ [i plin\
de pietate a omului cu Dumnezeu este o realitate vie. C\r]ile ortodoxe de cult cu-
prind rug\ciuni pentru toate trebuin]ele sufletului [i ale trupului credinciosului.
Aceste rug\ciuni pot fi s\v=r[ite de slujitorii Bisericii la cererea [i pentru satis-
facerea nevoilor trupe[ti [i suflete[ti ale credincio[ilor, ele fiind rostite cu voce tare
sau `n [oapt\ `n cadrul cultului divin public. ~n con[tiin]a credinciosului, rug\ciu-
nea este hrana sufleteasc\ de zi cu zi, mijlocul prin care el st\ `n permanent\ le-
g\tur\ cu Tat\l ceresc, dar [i o arm\ pentru a lupta `mpotriva ispitelor (Luca 22, 40).
Fie c\ `[i dau seama, fie c\ nu, cre[tinii sunt angaja]i `ntr-o b\t\lie spiritual\ `ntre
dou\ `mp\r\]ii, `mp\r\]ia `ntunericului [i `mp\r\]ia luminii. Zi de zi cre[tinul lupt\
`mpotriva tenta]iilor lume[ti, `mpotriva pl\cerilor c\rnii [i a vicleniilor celui r\u,
pentru a putea tr\i o via]\ sf=nt\ [i pentru a gr\bi venirea `mp\r\]iei lui Dumnezeu
pe p\m=nt (I Petru 2, 11; II Petru 3, 12). Sf. Pavel atrage aten]ia supra faptului c\
„dumnezeul veacului acestuia a orbit min]ile necredincio[ilor, ca s\ nu le lumi-
neze lumina Evangheliei slavei lui Hristos”. (II Cor. 4, 4). De asemenea, el spune
c\ sarcina lui este de a le deschide ochii, „ca s\ se `ntoarc\ de la `ntuneric la lumin\ [i
de la st\p=nirea lui Satan la Dumnezeu” (Fapt. Ap. 26, 18), acesta r\m=n=nd p=n\
ast\zi scopul suprem al Bisericii, care, asemenea lui Hristos, `i prime[te `n s=nul ei
pe p\c\to[i, pentru a-i conduce pe calea spre m=ntuire, `ntruc=t Dumnezeu „voie[te ca
to]i oamenii s\ se m=ntuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\” (I Tim. 2, 4). 
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• Acte [i gesturi liturgice
Sf=nta Liturghie nu poate s\ fac\ abstrac]ie de limbajul simbolic al gesturilor

[i ac]iunilor corporale la celebr\rile de cult. {i aceasta din dou\ motive: primul –
unitatea substan]ial\ a persoanei umane. Potrivit `nv\]\turii Sfintei Scripturi, `n
via]a p\m=nteasc\ a omului sufletul [i trupul formeaz\ un tot, neput=nd fi des-
p\r]ite. De aceea, orice sentiment interior se reflect\ `n gesturi corporale exteri-
oare [i invers, gesturile corporale exterioare provoac\ sentimente interioare sau fac
ca acestea s\ creasc\ `n intensitate. M=ntuitorul Hristos a m=ntuit `ntreaga per-
soan\ uman\, [i trupul [i sufletul, trupul devenind „templu al Duhului Sf=nt” prin
Botez, hr\nit cu Sf=nta Euharistie, sfin]it prin Sfintele Taine, destinat `nvierii, [i ca
atare trebuie s\ participe `n mod necesar al\turi de suflet la via]a liturgic\.

Al doilea motiv `l constituie caracterul comunitar al slujbelor religioase. Adu-
narea credincio[ilor care particip\ la Sf=nta Liturghie, `n special, [i la sfintele
slujbe ale Bisericii, `n general, formeaz\ un singur trup – Biserica. ~ns\ unifor-
mitatea [i unanimitatea credincio[ilor nu se pot realiza f\r\ gesturi [i pozi]ii liturgice.

Evreii se rugau la templu [i `n sinagogi st=nd `n picioare (Matei 6, 5; Marcu 11,
25; Luca 18, 11), cu capul descoperit, cu m=inile ridicate spre cer sau cu palmele
`ntinse spre cer pentru a primi darurile lui Dumnezeu. Primii cre[tini, urm=nd
`nv\]\tura Domnului Hristos (Marcu 11, 25) [i a Apostolilor (I Tim. 2, 8), au con-
tinuat s\ se roage `n aceea[i pozi]ie. Pozi]ia st=nd `n picioare este cel mai frecvent
`nt=lnit\, pentru c\ ea denot\, mai `nt=i de toate, un semn de respect, cuvintele
„~n]elepciune drep]i” invit=nd la o pozi]ie dreapt\ a corpului [i la o `n\l]are a min]ii
c\tre Dumnezeu, dar `n acela[i timp ne aminte[te [i de ~nvierea Domnului, Care
ne-a eliberat de p\cat. 

Importan]a pe care o are `ns\ aceast\ pozi]ie nu trebuie s\ exclud\ o alt\ po-
zi]ie, cunoscut\ de tradi]ia cre[tin\ [i practicat\ foarte des [i ast\zi, [i anume
plecarea genunchilor sau `ngenuncherea, dup\ cum bucuria ~nvierii nu exclude
din via]a cre[tinului poc\in]a. Se pune `ntrebarea: au practicat cre[tinii primelor vea-
curi o astfel de manifestare religioas\ sau nu?

Potrivit Sfintei Scripturi a Noului Testament, Cel dint=i care a dat exemplu de ru-
g\ciune `ngenuncheat\ a fost ~nsu[i M=ntuitorul Hristos `n gr\dina Ghetsimani
(Luca 22, 41), urmat apoi de Sfin]ii Apostoli ( Matei 17, 14; Fapt. Ap. 9, 40; 7, 60;
10, 25; 20, 36; 21, 5; Efes. 3, 14), cre[tinii primelor veacuri [i cei de ast\zi con-
tinu=nd s\ se roage `n acest fel. Tocmai de aceea r=nduiala Sfintei Liturghii prevede s\
se stea `n genunchi la momentele mai importante, cum sunt: rostirea Simbolului
de credin]\, c=ntarea rug\ciunii „Tat\l nostru” etc.

Str=ns legat\ de `ngenunchere st\ [i plecarea fe]ei la p\m=nt, desigur mai
pu]in uzitat\ ast\zi, chiar dac\ `n trecutul Bisericii f\cea parte din manifest\rile
cultice frecvente. Ca [i `ngenuncherea, [i acest mod de manifestare `[i are sus-
]inerea `n c\r]ile Noului Testament. Atitudinea Apostolilor `n fa]a slavei M=ntui-
torului la Schimbarea la Fa]\ (Matei 17, 6), a Mariei Magdalena dup\ `nvierea
Domnului, a femeilor mironosi]e `n fa]a `ngerilor de la morm=nt (Luca 24, 5),
atitudinea celor 24 de b\tr=ni `naintea Celui Vechi de Zile din Apocalipsa Sf.
Ioan (Apoc. 4, 10) etc.
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Ridicarea ochilor spre cer era frecvent\ nu numai la evrei, ci [i la p\g=ni.
Evangheli[tii noteaz\ de mai multe ori acest gest la Iisus: `nainte de `nmul]irea
p=inilor (Matei 14, 19; Marcu 6, 41; Luca 9, 16), la rostirea Fericirilor (Luca 6, 20),
la `nvierea lui Laz\r (Ioan 11, 41), la `nceputul Rug\ciunii arhiere[ti (Ioan 17, 1),
iar Sf=ntul Arhidiacon {tefan adopt\ aceast\ pozi]ie `naintea martiriului (Fapt.
Ap. 7, 55). ~n cadrul Sfintei Liturghii se prevede ca preotul s\-[i `nal]e ochii `n
special la momentul epiclezei, c=nd ridic=ndu-[i m=inile invoc\ pe Duhul Sf=nt.

Punerea m=inilor este un gest preluat din tradi]ia iudaic\ [i `l `nt=lnim `n ma-
nifest\rile M=ntuitorului, dar [i ale Apostolilor. M=ntuitorul a folosit acest gest `n
vindecarea femeii g=rbove (Marcu 13, 13), la binecuv=ntarea copiilor (Matei 19, 15;
Marcu 10, 16), la vindecarea celor doi orbi (Matei 20, 34). De asemenea, Apos-
tolii, primind puterea de a face minuni (Marcu 16, 18), au imitat acest gest al
M=ntuitorului; ei invocau pe Duhul Sf=nt prin punerea m=inilor asupra noilor
boteza]i (Fapt. Ap. 8, 17; 19, 6); prin punerea m=inilor `i consacrau pe noii
slujitori ai cultului (Fapt. Ap. 6, 6; 8, 17; 13, 3; I Tim. 4, 14; 5, 22; II Tim. 1, 6;
Tit 1, 5). Ast\zi punerea m=inilor a r\mas un gest rezervat `n exclusivitate clerului,
[i `n special episcopului.

• Semnul crucii
Chiar dac\ `n Noul Testament nu avem dovezi clare de `nsemnare cu semnul

sfintei cruci, din unele texte putem deduce destul de u[or c\ cre[tinii cinsteau
semnul altarului lui Hristos `nc\ din perioada apostolic\. Astfel, Sf. Ap. Pavel, `n
special, cum dovede[te `n unele din epistolele sale, este un vajnic ap\r\tor al
crucii pentru c\ ea este mijlocitoarea pream\ririi lui Hristos (Matei 24, 30; Filip. 2,
8-9), este mijlocul prin care s-a `nl\turat vr\jm\[ia dintre oameni [i lumea a fost
`mp\cat\ cu Dumnezeu (Efes. 2, 16; Col. 1, 20) [i este semnul biruin]ei lui Hris-
tos asupra mor]ii [i pecetea lui Dumnezeu asupra celor meni]i s\ se m=ntuiasc\
(Iez. 9, 4-6; Apoc. 7, 2-3; 9, 4). ~nsu[i marele Apostol al neamurilor m\rturise[te
c\ lauda sa este crucea lui Hristos (Gal. 6, 14) [i o declar\ putere a lui Dumnezeu
(I Cor. 1, 18). Urm=nd exemplul primilor cre[tini, [i ast\zi credincio[ii se `nseamn\
cu acest semn, a[az\ Sf. Cruce la loc de cinste `n case [i `n loca[urile de cult [i o
poart\ la g=t. Oriunde ar fi acest semn, el radiaz\ n\dejde, bucurie [i speran]\ 69.

Binecuv=ntarea. Este actul care `i apar]ine `n exclusivitate lui Dumnezeu [i
prin care El `mp\rt\[e[te harul S\u creaturilor Sale (Evrei 6, 7). Este un ritual pre-
luat de cre[tinism din Vechiul Testament, dovezile scripturistice `n acest sens ne-
fiind pu]ine. M=ntuitorul ~nsu[i este `nf\]i[at `n repetate r=nduri binecuv=nt=nd
persoane sau lucruri. Prin binecuv=ntare a `nmul]it p=inile [i pe[tii (Matei 14, 19;
15, 36; Marcu 6, 41; 8, 7; Ioan 6, 11); la Cina cea de Tain\, El a binecuv=ntat
p=inea [i vinul (Matei 26, 26-29; Marcu 14, 22-25; Luca 22, 16-20); `n Emaus,
Iisus Cel `nviat, a luat p=inea, a binecuv=ntat-o, a fr=nt-o [i a dat-o celor doi
ucenici (Luca 24, 30), ace[tia recunosc=ndu-L la „fr=ngerea p=inii” (v. 35), adic\
dup\ maniera obi[nuit\ de a fr=nge p=inea dup\ ce a binecuv=ntat-o. Desigur, nu
putem vorbi aici de s\v=r[irea Sfintei Euharistii (de[i nu este exclus), ci de bine-

69 Pr. Prof. Dr. Isidor Tudoran [i Arhid. Prof. Dr. Ioan Z\grean, Dogmatica Ortodox\,
manual pentru Seminariile Teologice, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2004, p. 257.
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cuv=ntarea obi[nuit\ a mesei, care avea `ns\ la Iisus un marcat caracter liturgic.
Sf. Ev. Luca, `n `ncheierea Evangheliei sale, spune c\ M=ntuitorul lu=ndu-[i uce-
nicii „i-a dus afar\ p=n\ `n Betania [i, ridic=ndu-[i m=inile, i-a binecuv=ntat. {i pe
c=nd `i binecuv=nta, s-a dep\rtat de ei [i S-a `n\l]at la cer” (24, 50-51).

Semnificativ\ este [i binecuv=ntarea copiilor de c\tre M=ntuitorul (Matei 19,
13-15; Marcu 10, 13-16), Sfintele Evanghelii relat=nd c\ I s-au adus M=ntuito-
rului copiii „ca s\-[i pun\ m=inile peste ei”, [i dup\ ce i-a luat `n bra]e i-a bine-
cuv=ntat (Marcu 10, 16); avem a[adar, dovezi incontestabile ale practic\rii de c\tre
M=ntuitorul a binecuv=nt\rii ca act liturgic. Biserica primar\ a v\zut `n gestul M=n-
tuitorului un temei [i un model al binecuv=nt\rilor liturgice `mp\rt\[ite prin epis-
copi [i preo]i. M=ntuitorul a transmis Apostolilor S\i puterea de a face minuni
(Matei 10, 1; Luca 10, 17; Fapt. Ap. 2, 43; 5, 12) [i de a binecuv=nta casele `n care
intrau prin rostirea cuvintelor: „Pace casei acesteia” (Matei 10, 12; Luca 10, 5).
Dup\ Pogor=rea Duhului Sf=nt, binecuv=ntarea va intra `n uzul obi[nuit al vie]ii
biserice[ti, iar salut\rile din Epistolele pauline [i cele sobornice[ti sunt, de fapt,
formule liturgice [i de binecuv=ntare. Sfin]ii Apostoli au transmis puterea de a bine-
cuv=nta episcopilor [i preo]ilor prin taina hirotoniei, ace[tia exercit=nd binecu-
v=ntarea ca act liturgic, mijlocitor al sfin]irii pentru noul popor al lui Dumnezeu.
~n ce anume consta binecuv=ntarea nu ni se spune nic\ieri, dar, mai mult ca sigur,
aceasta se f\cea prin `ncruci[area degetelor `n semnul Sfintei Cruci [i `nsemnarea
poporului sau a lucrurilor `n semnul crucii, a[a cum se practic\ [i ast\zi `n Biseric\.

• S\rutarea p\cii 
„Ca semn al dragostei, at=t al celei profane, c=t [i al iubirii curate, fr\]e[ti, «al dra-

gostei cre[tine» termenul se `nt=lne[te `n Noul Testament de [apte ori”70. S\rutarea
p\cii este un ritual liturgic de mare for]\ `n care omul se deschide fa]\ de aproa-
pele [i se `mbrac\ `n iubirea lui Hristos, printr-un act al trupului care exprim\ `m-
p\carea [i unirea sufletelor `n iubirea d\ruit\ reciproc. Importan]a deosebit\ a aces-
tui gest al p\cii (din nou pacea) este demonstrat\ de faptul c\ este `nt=lnit `n toate
riturile liturgice, f\c=nd parte din structura originar\ a Sfintei Liturghii. El scoate
`n eviden]\ o tr\s\tur\ fundamental\ a cultului cre[tin, [i anume c\ leg\tura cu
Dumnezeu nu se poate stabili f\r\ o rela]ie iubitoare cu aproapele. ~n forma ei de
azi, formula liturgic\ ce introduce s\rutarea p\cii scoate `n eviden]\ faptul c\ iu-
birea dintre noi este premiza credin]ei `n Sf=nta Treime. S\rutarea p\cii s-a prac-
ticat de la `nceputul cre[tinismului timp de peste zece secole la Sf=nta Liturghie,
at=t clericii c=t [i credincio[ii d=ndu-[i aceast\ s\rutare, urm=nd `ndemnul Sf. Pavel,
f\cut c\tre trei comunit\]i cre[tine: „`mbr\]i[a]i-v\ unii pe al]ii cu s\rutare sf=nt\”
(Rom. 16, 16; I Cor. 16, 20; II Cor. 13, 12; I Tesal. 5, 26), [i al Sf. Ap. Petru (I
Petru 5, 14). Dup\ secolul al X-lea acest ritual s-a restr=ns la clericii din altar, `ns\
el nu poate fi redus la o simpl\ stare sufleteasc\, ci implic\ un act concret prin care
iubirea [i pacea dumnezeiasc\ este primit\ [i transmis\ fratelui din biseric\, unin-
du-se cu acesta `n iubirea lui Hristos [i m\rturisirea Sfintei Treimi. ~n practica

70 Pr. Dr. Ioan Mircea, op. cit., p. 459.
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slav\, dup\ s\rutarea umerilor, preo]ii `[i s\rutau reciproc m=inile, ca semn al fap-
tului c\ Hristos lucreaz\ sfin]enie prin acele m=ini.

Din fericire, s\rutarea p\cii `ntre credincio[i nu a disp\rut total din Ortodoxie.
{i ast\zi, `n multe regiuni din ]ar\ se mai practic\ acest ritual, `n special `n Tran-
silvania [i Moldova. ~n ce const\ el? ~n cele mai multe biserici acesta se concre-
tiza prin s\rutarea m=inilor credincio[ilor mai `n v=rst\ de c\tre cei mai tineri,
urmat\ de `mbr\]i[area lor, b\rba]i cu b\rba]i [i femei cu femei. Fiind simbolul
`mp\c\rii interioare despre care vorbesc Sfintele Evanghelii, s\rutarea p\cii tre-
buie s\ fie o s\rutare a sufletului, o `mbr\]i[are a inimii, [i nu doar a buzelor sau a
gurii. ~n aceste condi]ii reactualizarea acestui gest liturgic ar constitui o `ntoarcere
la tradi]ie cu efecte benefice pentru slujirea [i tr\irea ortodox\. 

6. Sf=nta Liturghie — factor de comuniune, unitate spiritual\ [i 
educa]ie de la `nceputuri p=n\ ast\zi

Biserica Ortodox\ este, `nainte de toate, o Biseric\ liturgic\, iar Liturghia orto-
dox\, `n con]inutul ei, este o Liturghie profund biblic\, `n ea f\c=ndu-se 98 de re-
feriri la Vechiul Testament [i 124 de referiri la Noul Testament. ~n acela[i timp,
Liturghia ortodox\ este o tradi]ie vie, care une[te `n aceea[i credin]\ o mare di-
versitate de genera]ii [i de Biserici etnice [i locale. Drept urmare, Biserica ortodox\
nu poate fi `n]eleas\ f\r\ Liturghia sa71.

Ideea moral\ cea mai de seam\ pe care o propov\duie[te Biserica prin Liturghia
sa este aceea de jertf\. Aceast\ idee pe care o `ntre]ine [i o reproduce ne`ncetat
are o mare `nr=urire asupra credincio[ilor care, av=nd `n fa]\ cel mai `nalt exem-
plu de sacrificiu pentru altul (Ioan 15, 13), devin mai `n]eleg\tori, mai umani,
mai altrui[ti, mai solidari cu aproapele, `n cadrul ei ace[tia unindu-se `ntr-o mare
familie [i rug=ndu-se `ntr-un spirit de comuniune [i sus]inere reciproc\. Pentru c\
`n r=nduiala ei Sf=nta Liturghie are toate rug\ciunile la plural, se dovede[te c\ nu
promoveaz\ izola]ionismul, individualismul, egoismul, ci solidaritatea [i altruis-
mul, ea av=nd o mare valoare educativ\ [i social\72. Via]a fiec\rui credincios `n
comuniunea Bisericii se l\rge[te indefinit de mult, fiecare suflet din comuniunea
Bisericii tr\ind [i sim]ind `n fiin]a lui `ntreaga fiin]\ a Bisericii. Punctul culmi-
nant al Liturghiei este `ns\ `mp\rt\[irea din aceea[i p=ine [i din acela[i potir, at=t
a preotului c=t [i a credincio[ilor, cu Trupul [i S=ngele Domnului. „Unindu-se cu
trupurile [i sufletele credincio[ilor, M=ntuitorul se face st\p=n nu numai pe tru-
purile, ci [i pe sufletele [i dorin]ele tuturor [i, prin aceasta, El str\bate [i conduce
ca un adev\rat St\p=n o mare [i frumoas\ ~mp\r\]ie, Biserica, ~mp\r\]ia Sfintei
Treimi”73. Realiz=nd deplina comuniune a oamenilor cu Hristos, ca m\dulare ale

71 Daniel Ciobotea, Liturghia Ortodox\: viziune de via]\ atotcuprinz\toare, `n „Altarul
Banatului”, nr. 1-2/1990, pp. 25-28.

72 Pr. Magistrand Gh. Iord\chescu, Sf=nta Liturghie [i Sfintele Taine ca mijloace de
p\storire, `n „Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 7-8, p. 486.

73 Magistrand Pr. Vasile Ign\tescu, Principiul comuniunii `n Ortodoxie, `n „Ortodoxia”,
anul VIII (1956), nr. 3, p. 359.
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Trupului S\u (I Cor. 6, 15; 12, 27), [i unitatea tuturor cre[tinilor `n Hristos [i `n-
treolalt\, Euharistia realizeaz\, din cei boteza]i [i pecetlui]i cu Duhul lui Hristos,
Biserica, ca trup al lui Hristos [i comuniune a oamenilor cu Dumnezeu. Fiecare
dintre noi intr\m `ntr-o simfonie de sim]iri [i de fapte ale unora pentru al]ii, de-
venim un corp de sim]iri [i inten]ii `n corpuri materiale deosebite, umplute de
acela[i Hristos. Unirea dintre m\dularele unui organism, ale unui corp e o unire
de dare [i primire, o unire de schimb, `n care m\dularele nu se confund\, ci se pro-
moveaz\ [i se sus]in `n armonie. Aceast\ unire de via]\ `ntre Hristos [i cei cu-
prin[i `n El se realizeaz\ deplin prin harul S\u care se d\ prin Duhul Sf=nt, c\ci
via]a cea nou\ `n care petrece credinciosul intrat `n comuniune cu Hristos este
`ntr-o m\sur\ darul M=ntuitorului [i, `n acela[i timp, simultan, rodul `nr=uririi
Duhului Sf=nt, `nc=t a fi „`n Hristos” [i a fi „`n Duhul” este aproape acela[i lucru `n
scrierile noutestamentare. Astfel, Hristos s\l\[luie[te `ntru cei credincio[i (Rom. 8,
10), dar [i Duhul Sf=nt (Rom. 8, 9, 11), ne `mp\rt\[im cu Hristos (I Cor. 1, 9), dar
[i cu Duhul Sf=nt (Filip. 2, 1), suntem sfin]i]i `n Hristos (I Cor. 1, 2), dar [i `n Du-
hul Sf=nt (Rom. 15, 16), ne `ndrept\m `n Hristos (Gal. 2, 17), dar [i `n Duhul
Sf=nt (I Cor. 6, 11), suntem pecetlui]i `n Hristos (Efes. 1, 13), dar [i `n Duhul Sf=nt
(Efes. 4, 30), suntem „t\ia]i-`mprejur” `n Hristos (Col. 2, 11), dar [i `n Duhul Sf=nt
(Rom. 2, 29), suntem temple ale lui Dumnezeu (I Cor. 3, 16), dar [i ale Duhului
Sf=nt (I Cor. 6, 19)”74. Comuniunea cu Hristos `nseamn\ jertfa noastr\ personal\
[i comunitar\ fa]\ de semeni, `mpreun\ cu Domnul; ea `nseamn\ transfigurarea noas-
tr\ p=n\ la „statura b\rbatului des\v=r[it” (Efes. 4, 13), este recapitularea noastr\
`n El, unirea tainic\ f\c=ndu-ne mo[tenitori ai vie]ii ve[nice.

~n Biserica primar\ avem numeroase exemple de via]\ `n comuniune, via]\
jertfelnic\ a cre[tinilor unii c\tre al]ii, a unei comunit\]i c\tre cealalt\. ~ncep=nd
cu textul din cartea Faptele Apostolilor, `n care ni se ilustreaz\ felul de via]\ al
primilor cre[tini, care-[i vindeau totul [i puneau la picioarele Apostolilor avutul
lor (Fapt. Ap. 2, 44-45; 4, 34-37), [i continu=nd cu m\rturisirile Sf. Ap. Pavel cu
privire la filipeni (Filip. 4, 16-19), toate m\rturisesc duhul `n care se desf\[ura
via]a Bisericii. Cre[tinii st\ruiau `n `nv\]\tura Sfin]ilor Apostoli, se `mp\rt\[eau `ntru
pomenirea Cinei celei de Tain\, tr\iau `n rug\ciune [i aveau toate de ob[te (Fapt.
Ap. 2, 44; 4, 32). Comuniunea se arat\ deci `n folosirea comun\ a bunurilor, `n
cea sacramental\, cultic\, [i se `mplinea `n cea a Potirului. Iubirea fa]\ de Dum-
nezeu, comuniunea cu El implic\ neap\rat iubirea de semeni, comuniunea cu ei,
c\ci altfel iubirea de Dumnezeu, f\r\ iubirea de oameni, poate lua `nf\]i[area
iubirii unei idei abstracte (I Ioan 4, 20-21). Dar, comuniunea cu semenul nu poate
s\ r\m=n\ numai una `ngust\, intrabisericeasc\, ci ea trebuie s\ se deschid\ [i s\ se
realizeze [i cu semenii no[tri din afara Bisericii v\zute; s\ fie o comuniune general
uman\, deoarece to]i suntem fii ai Aceluia[i Dumnezeu, iar M=ntuitorul a venit [i
S-a jertfit pentru ca `ntreaga lume „via]\ s\ aib\ [i din bel[ug s\ aib\” (Ioan 10, 10).
Iubirea din care s-a n\scut comuniunea [i prin care aceasta se men]ine `n cadrul
Bisericii trebuie rev\rsat\ `n afar\, `n scopul transfigur\rii semenilor no[tri (I

74 Pr. Dr. Grigorie Marcu, Elemente de eclesiologie paulin\, `n „Mitropolia Ardealului”,
anul VI (1961), nr. 1-3, p. 34.
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Petru 4, 8), iubirea noastr\ n\scut\ din iubirea treimic\ poate fi [i trebuie s\ fie [i
ea, la r=ndul ei, creatoare, proniatoare [i m=ntuitoare. Biserica, urm=nd M=ntui-
torului, se roag\ `n cadrul Sfintelor slujbe, `n general, [i `n cadrul Sfintei Liturghii,
`n special, pentru „unitatea tuturor” (Ioan 17, 21-23), pentru ca, to]i unindu-[i vie-
]ile `n Biseric\ prin Hristos, fiecare s\ se reg\seasc\ pe sine `nsu[i `n comuniunea
Bisericii75. 

Din iubire [i comuniune rezult\ [i unitatea Bisericii ca institu]ie divino-uman\
alc\tuit\ din indivizi asem\n\tori [i distinc]i `n acela[i timp. Ideea de unitate este
exprimat\ c=t se poate de limpede [i concret de Sf. Ap. Pavel, care nu-l poate
concepe pe individ izolat, ci laolalt\ cu al]ii care L-au acceptat pe Hristos [i au primit
pe Duhul Sf=nt. Fiind una cu Hristos prin botez, credinciosul devine una [i cu
ceilal]i care s-au `mp\rt\[it de Sfintele Taine ale Bisericii, ad\ug=ndu-se celor-
lalte m\dulare ale Trupului. Cre[tin\tatea constituit\ `n Biseric\ este comparat\
de Sf. Pavel cu un m\slin [i cu ramurile sale (Rom. 11, 16), cu o cas\ [i o familie
(Efes. 2, 19-22; I Tim. 3, 15). Dar, imaginea preferat\, de o clasic\ frumuse]e [i sim-
plitate, la care apeleaz\ Sf. Pavel pentru ilustrarea unit\]ii dintre Hristos [i cre-
dincio[i este cea a m\dularelor diferen]iate, unificate `n trup76. 

~ntruc=t Hristos iube[te Biserica at=t de mult `nc=t „...S-a dat pe Sine pentru
ea” (Efes. 5, 25), cu inten]ia de a o [ti „...sf=nt\ [i f\r\ de prihan\” (Efes. 5, 27),
comportamentul membrelor trebuie s\ fie pe m\sura Jertfei Capului ei.
„Consecin]ele practice, de ordin moral, r\sfr=ngerile lor fire[ti asupra conduitei
credincio[ilor sunt evidente: orice abatere de la f\ga[ul voii lui Dumnezeu tul-
bur\ armonia `ntregului, face s\ sufere `ntreaga Biseric\ – sau cel pu]in unitatea
eclesiastic\, c\reia `i apar]ine direct credinciosul respectiv”77. Fiecare credincios
este chemat s\ n\zuiasc\ la des\v=r[ire (Matei 5, 48; Col. 1, 28), a[a cum fiecare
a fost ridicat prin Taina Sf=ntului Botez din p\cat [i i s-a dat posibilitatea de a duce
o via]\ curat\ [i f\r\ de prihan\. De aceea, con[tient de m\rimea darului cu care a
fost d\ruit, credinciosul trebuie s\ se comporte astfel `nc=t s\ nu tulbure `n nici un
fel starea de comuniune [i de unitate a Bisericii (I Cor. 14, 33; Efes. 4, 3). Av=nd
aceea[i ob=r[ie (Fapt. Ap. 17, 26), experiment=nd solidaritatea amartologic\ a nea-
mului omenesc (Rom. 3, 10; 5, 12), tuturor fiindu-ne dat\ posibilitatea m=ntuirii
`n Biserica lui Hristos (Rom. 3, 29), nimic nu ne `mpiedic\ s\ umbl\m ca „fii ai
luminii” (Efes. 5, 8; I Tesal. 5, 8), pentru c\ „roada luminii este `n orice bun\tate,
dreptate [i adev\r, `ncerc=nd ce este bine-pl\cut Domnului” (Efes. 5, 9-10).

Sf=nta Liturghie nu are `ns\ numai rolul de a p\stra comuniunea [i unitatea
dintre credincio[i, ci ea este un viu [i permanent actual izvor de instruc]ie [i edu-
ca]ie. Ideea de educa]ie, de pedagogie este una dintre ideile centrale care str\bate
ca un fir ro[u `ntreaga colec]ie de c\r]i ale Noului Testament ce se reg\sesc `n
Sf=nta Liturghie78. Astfel, `ntruparea Domnului a fost preg\tit\ printr-o minu]ioas\

75 Magistrand Pr. Vasile Ign\tescu, op. cit., p. 360.
76 Pr. Dr. Grigorie Marcu, op. cit., p. 32.
77 Ibidem, p. 33.
78 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Frumuse]ile iubirii de oameni `n spiritualitatea patristic\,

Editura Mitropoliei Banatului, Timi[oara, 1988, p. 20.
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lucrare pedagogic\, f\cut\ asupra poporului ales, dar [i asupra `ntregii lumi. Co-
pil\ria [i adolescen]a M=ntuitorului p=n\ la ie[irea Lui la propov\duire s-au des-
f\[urat sub atenta observare a p\rin]ilor, supun=ndu-se educa]iei date de dreptul
Iosif [i Sf. Fecioar\ Maria (Luca 2, 51). S\v=r[irea minunii la nunta din Cana
Galileii la sugestia mamei, arat\ faptul c\ M=ntuitorul i-a respectat dorin]a tocmai
`n urma educa]iei pe care a primit-o de a-[i asculta p\rin]ii [i a da curs cererilor lor
(Ioan 2, 1-11); dragostea Lui fa]\ de copii, manifestat\ prin cuvintele: „L\sa]i
copiii s\ vin\ la Mine, c\ci a unora ca ace[tia este `mp\r\]ia cerurilor” (Matei 19,
13-15; Marcu 10, 14), denot\ c\ pruncii [i copiii trebuie s\ fie obiectul unor `ndru-
m\ri mai atente orientate spre Hristos. ~nv\]\tura, faptele [i sfaturile M=ntuitorului
sunt pentru noi `ndrumare spre calea m=ntuirii, care necesit\, de multe ori, o
lung\ [i minu]ioas\ lucrare de educa]ie. Mustr\rile pe care le-a f\cut M=ntuitorul
de-a lungul activit\]ii Sale p\m=nte[ti at=t fariseilor [i c\rturarilor, c=t [i pro-
priilor ucenici, precum [i pildele rostite „sunt pietre pre]ioase pentru o pedagogie
cum n-a mai dat nimeni altcineva”79; pildele, predica de pe munte, r\spunsurile
date `nv\]\torilor de lege, de obicei tineri, fariseilor [i c\rturarilor, cuprind [i
recomand\ nepieritoare principii pedagogice care stau la baza catehiz\rii [i `n
final a m=ntuirii noastre. Dragostea de oameni, pacea, buna `n]elegere `ntre oameni,
iertarea, r\bdarea, `n]elepciunea au fost prezente `n tot timpul activit\]ii p\m=n-
te[ti a M=ntuitorului, dar [i dup\ aceea `n istoria Bisericii Sale, pilonii de sus]i-
nere a educa]iei inaugurate de El pe p\m=nt, `nceputul [i sf=r[itul educa]iei cre[tine
fiind fericirea omului pe p\m=nt [i `n ceruri80. 

Educa]ia prin Hristos `nseamn\ lupt\ `mpotriva gre[elii [i a p\catului, prin mus-
trarea fratelui care a gre[it [i chiar a comunit\]ii (vezi motivul scrierii Epistolei I
Corinteni), `ns\ [i prin dragoste, bun\tate [i iertare, iertarea nu ca sl\biciune, ci ca
mijloc de purificare integral\ a fiin]ei celui iertat, cel dint=i exemplu fiind dat
chiar de M=ntuitorul prin iertarea p\c\to[ilor pe care `i `ndeamn\ apoi s\ nu mai gre-
[easc\ (Ioan 5, 14). Sfin]ii Apostoli Pavel, Petru, Ioan, Iacov [i Iuda au pagini de
frumoas\ [i profund\ educa]ie care se adreseaz\ cre[tinilor de toate v=rstele: de la
copii la b\tr=ni, indiferent de categoriile lor sociale: st\p=ni, robi, `nv\]a]i [i
ne`nv\]a]i (Efes. 5, 6; Iacov 4, 5; I Petru 1, 3, 4, 5; I Ioan 4, 5; II Ioan; III Ioan;
Iuda). Prima genera]ie cre[tin\ `[i `nsu[ise pe de-a-ntregul educa]ia pe care Hristos
[i Apostolii o imprimaser\ converti]ilor `nc\ de la `nceput. Modelul educa]iei era
Hristos [i `nsu[i Dumnezeu: „Fi]i des\v=r[i]i, precum Tat\l vostru cel din ceruri
des\v=r[it este” (Matei 5, 48). Educa]ia cre[tin\ urm\re[te nu un scop `n sine, ca
orice educa]ie general omeneasc\, ci ea are ca ]int\ m=ntuirea. Educa]ia `n Noul
Testament e o porunc\ dumnezeiasc\ aplicat\ de ~nsu[i Fiul lui Dumnezeu. Ea
]ine seama de multe elemente ale educa]iei din Vechiul Testament: ideea de drep-
tate, de respect al p\rin]ilor, de sanc]iune `n cazul nerespect\rii poruncilor divine etc.
Dar educa]ia hristic\ a dep\[it educa]ia vechi-testamentar\ prin aceea c\ dra-
gostea fa]\ de oameni `n general s-a ridicat p=n\ la dragostea fa]\ de vr\jma[i
(Matei 5, 44). Educa]ia cre[tin\ are un duh al ei, care o deosebe[te de educa]ia

79 Ibidem.
80 Ibidem.
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Vechiului Testament: e duhul fr\]iet\]ii [i al dragostei de to]i [i de toate. Cel din-
t=i exemplu de iubire fa]\ de vr\jma[i ni-l d\ chiar M=ntuitorul c=nd r\stignit fiind
pe cruce se roag\ Tat\lui ceresc: „Tat\l, iart\-i c\ nu [tiu ce fac!” (Luca 23, 34),
`n-locuind Legea talionului cu legea jertfei pentru vr\jma[i.

Principiile educa]iei cre[tine se predic\ tuturor la fel [i deopotriv\, nu este o
educa]ie pe clase, ci o educa]ie pentru `ntreaga lume (Gal. 3, 28; I Cor. 12, 13). Edu-
ca]ia hristic\ profeseaz\ primatul cur\]irii de p\cate, al bun\t\]ii, al sfin]eniei, al drep-
t\]ii, al egalit\]ii, al smereniei, al dragostei fa]\ de oameni, al dragostei fa]\ de
Dumnezeu, al des\v=r[irii, al m=ntuirii, educa]ia cre[tin\ `nsemn=nd de fapt con-
vertire total\ la Hristos81. Odat\ cu dezvoltarea vie]ii cre[tine, educa]ia cre[tin\
devenea un fapt din ce `n ce mai complex [i mai preten]ios. Ideea de educa]ie nu
a fost prezent\ numai `n concep]ia [i activitatea M=ntuitorului [i a Sfin]ilor Apos-
toli, ci [i la Sfin]ii P\rin]i, `n aproape toate operele patristice: `n tratate de educa]ie
general\ [i special\, `n omilii, `n catehisme, opere filosofice [i poetice etc. Sfin]ii
P\rin]i [i-au modelat stilul de educa]ie `n func]ie de subiec]i: unul era mai sen-
sibil sau receptiv la metoda predicatorial\, altul la cea apologetic\, altul prin cea
polemic\, altul prin metoda catehetic\ propriu-zis\, altul prin metoda c=ntului, altul
prin cea filosofic\ etc., toate `ns\ trebuind s\ fie sus]inute de credin]\. Acceptarea ade-
v\rurilor de credin]\ se f\cea prin preg\tire multilateral\, de la demonstra]ia simpl\
[i ra]ional\ a principiilor de credin]\ p=n\ la tr\irea ad=nc\ [i m\rea]\ a acestor
principii [i p=n\ la slujbele biserice[ti. 

Biserica a fost factor hot\r=tor `n educa]ia genera]iilor cre[tine, de aceea a [i fost
socotit\ de la `nceput drept mama credincio[ilor. ~n primul r=nd Biserica f\cea [i
face educa]ie fiilor ei prin participarea acestora la sfintele slujbe, `n special la Sf=nta
Liturghie, `mp\r]it\ `n dou\: Liturghia catehumenilor [i Liturghia credincio[ilor. Par-
ticiparea acestora nu este pasiv\, ci activ\. Sf. Grigorie de Nazianz socote[te pre-
zen]a copiilor [i tinerilor binevenit\ `n biserici, `ntruc=t ei provoac\ mila [i `ndurarea
lui Dumnezeu. ~n Biseric\ copiii [i tinerii observ\ tot ce se petrece, iau aminte la
atitudinile celor mai `n v=rst\, se emo]ioneaz\ cu ei la `naltele momente ale sluj-
belor, `nva]\ rug\ciuni, se `nchin\, `ngenuncheaz\, la `nceput poate mecanic, dar
`ncet, `ncet, pe m\sur\ ce li se dezvolt\ evlavia [i convingerea, ei se integreaz\ `n
marea c\ldur\ a credin]ei din Biseric\82. Preg\tirea sufleteasc\ pentru `nceputul
Sfintei Liturghii a creat [i creeaz\ st\ri emo]ionale puternice, `ntruc=t credincio[ii
con[tientizeaz\ faptul c\ `n aceast\ mare slujb\ a Bisericii, la un anumit moment
Hristos va fi prezent `n chip nev\zut, dar real [i adev\rat `n p=inea [i vinul aduse
ca jertf\ pe altar. Nimic nu creeaz\ o stare mai puternic\ de comuniune [i solida-
ritate dec=t participarea efectiv\ la sfintele slujbe, `n special prin c=nt\ri, care
sunt de fapt un dialog permanent `ntre clerici [i credincio[i. Prin citirea Sfintelor
Evanghelii de peste an, se retr\ie[te simbolic via]a M=ntuitorului, deoarece cu-
v=ntul Evangheliei cuprinde evenimentul `nsu[i. M=ntuitorul Se na[te, prime[te
botezul, Se schimb\ la fa]\, intr\ in Ierusalim, moare [i `nvie pentru noi [i `n noi.
Putem spune a[adar c\, `n cult, Noul Testament prilejuie[te o prezen]\ spiritual\ a

81 Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit., p. 22.
82 Pr. Prof. Ioan G. Coman, op. cit., p. 75.
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lui Hristos, este o `mp\rt\[ire duhovniceasc\, s\v=r[it\ numai `n Biseric\. ~ns\
punctul culminant al Liturghiei spre care tind [i spre care se nevoiesc credincio[ii
este Sf=nta Euharistie. Ea apare ca o `ncununare a nevoin]elor lor spre des\v=r-
[ire, spre modelare sufleteasc\ pentru a pl\cea lui Dumnezeu. 

~ns\ primirea Sfintei Euharistii necesit\ o anumit\ preg\tire din partea cre-
dincio[ilor, dar [i o lucrare pastoral\ special\ din partea liturghisitorului. Prin aceast\
lucrare el va `nv\]a pe credincio[i s\ se apropie de sf=ntul potir cu evlavia cuve-
nit\, a[a cum `ndeamn\ [i momentul respectiv din Sf=nta Liturghie: „Cu fric\ de
Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dragoste s\ v\ apropia]i!”. De asemenea, `i va `n-
demna s\ fie `n pace cu toat\ lumea, pentru c\ Euharistia este o jertf\ a p\cii, bu-
curiei [i iubirii. ~i va `ndemna s\ se preg\teasc\ cu cur\]enie trupeasc\ [i sufle-
teasc\ printr-o perioad\ de `nfr=nare (I Cor. 7, 5), s\-[i fereasc\ mintea de g=nduri
rele [i v\t\m\toare [i de la orice fapt\ care le va putea fi piedic\ la `mp\rt\[ire. Prin
prezen]a la Sf=nta Liturghie, credincio[ii se g\sesc `n atmosfera Cinei celei de
Tain\, particip\ la ea cu g=ndul, cu mintea cu inima, printr-o astfel de participare
put=nd s\ c=[tige sfin]enia, `n sensul moral `ndeosebi, ca rezultat al aten]iei [i al
concentr\rii, al medita]iei, al contempl\rii a tot ceea ce se petrece la serviciul divin
pentru aducerea Sfintei Jertfe [i `n vederea `mp\rt\[irii cu ea83. 

Pe de alt\ parte, Jertfa liturgic\ este expresia cea mai perfect\ a unirii noastre
cu Iisus Hristos, prin faptul transform\rii p=inii `n Sf=ntul S\u Trup [i a vinului `n
Scumpul S\u S=nge, aduse de credincio[i ca simboluri ale vie]ii lor. Obiectivul
final este, prin urmare, sfin]irea credincio[ilor prin `mp\rt\[irea real\ cu Sfintele
Taine, la care sunt `ndemna]i de fiecare dat\ s\ se apropie „cu fric\ de Dumnezeu,
cu credin]\ [i cu dragoste...”, hot\r=rea particip\rii `n fapt la aceast\ dumneze-
iasc\ Cin\ de Tain\ fiind l\sat\ `ns\ la latitudinea con[tiin]ei fiec\ruia, potrivit
spuselor Sf. Ap. Pavel: „S\ se cerceteze `ns\ omul pe sine [i a[a s\ m\n=nce din
p=ine [i s\ bea din pahar” (I Cor. 11, 28).

7. Concluzii

Importan]a [i semnifica]ia Sfintei Liturghii, `n general, [i a Sfintei Euharistii,
`n special, este cov=r[itoare pentru via]a omului, pentru via]a lumii, `ntruc=t ea
este unirea cea mai `nalt\ care se poate realiza cu Hristos, cu Dumnezeu. ~n ace-
la[i timp, comuniunea euharistic\ are rezonan]e sociale, comunitare, pentru c\ unirea
cu Dumnezeu [i iubirea lui implic\ leg\tura [i iubirea cu oamenii, cu societatea.
Iubirea lui Dumnezeu nu este desp\r]it\ de iubirea aproapelui, de aceea nici via]a
de comuniune nu se opre[te numai la Liturghie [i la loca[ul Bisericii, ci se desf\-
[oar\ pe `ntreg c=mpul vie]ii, iar lucrarea haric\ se `ntinde asupra tuturor laturilor
de via]\ ale comunit\]ii [i asupra `ntregii Biserici. ~n concep]ia ortodox\, cre[-
tinul se simte legat de Dumnezeu, dar el nu pierde leg\tura cu omul, cu aproapele
lui, cu comunitatea, el trebuie s\ simt\ leg\tura cu Biserica [i s\ aib\ con[tiin]a c\
face parte dintr-un organism prin care tr\ie[te din punct de vedere duhovnicesc.

83 Pr. Prof. Petre Vintilescu, op. cit, p. 393.
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Pe de alt\ parte, prin Sf=nta Euharistie [i Sfintele Taine, `n Biseric\ se realizeaz\ uni-
rea omenescului cu divinul, opera principal\ a M=ntuitorului fiind transmiterea
vie]ii ve[nice [i dumnezeie[ti credincio[ilor, prin Sf=nta Euharistie, El d=nd tot ce
are, tot ce este, deplin\tatea vie]ii Sale, membrelor Trupului S\u pentru ca aces-
tea s\ devin\ p\rta[e „ale dumnezeie[tii firi” (II Petru 1, 4). 

Toate slujbele Bisericii au un caracter de unire, de comuniune a credincio-
[ilor cu Dumnezeu, dar, mai presus de toate, `n Sf=nta Liturghie are loc comu-
niunea deplin\ a omului cu Dumnezeu. Unindu-ne deplin cu Hristos, ne unim
deplin [i cu to]i „fra]ii no[tri cei `ntru Hristos”, cu care devenim un singur trup,
trupul tainic al Domnului. 

Sf=nta Liturghie este miezul, `ncoronarea [i des\v=r[irea celorlalte slujbe ale
Bisericii prin care aducem laud\ [i mul]umire lui Dumnezeu, `ntruc=t ea este
singura slujb\ cre[tin\ `ntemeiat\ de ~nsu[i M=ntuitorul Hristos, iar cuprinsul ei
se reg\se[te `ntreg [i nealterat `n Sf=nta Scriptur\ a Noului Testament, dove-
dindu-se `nc\ o dat\ c\: „Nimeni nu poate pune alt\ temelie, dec=t cea pus\, care
este Iisus Hristos” (I Cor. 3, 11).
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The New Testament in the Divine Liturgy

In this theological research, Rev. Visarion Vizitiu presents the main new-testa-
mentary quotations in the text the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom. The main
office of the Orthodox Church is a biblical theology in a doxological, liturgical and
mystagogical approach. The author concludes that the Liturgy is a concentrated Gospel
and a entrance into the Kingdom of God through Christ, crucified, risen and ascended
into the bosom of the Father.


