
Explicarea Dumnezeieştii Liturghii 

Curs1. 

Introducere 

 Pentru început, aş vrea să punctez două aspecte deosebit de importante: 

1. Cum ne raportăm noi la Dumnezeiasca Liturghie, adică, mai 

exact, cum intrăm noi în Dumnezeiasca Liturghie (cum ne 

pregătim să participăm la Dumnezeiasca Liturghie) ; 

2. Care este momentul cel mai important al Dumnezeieştii 

Liturghii?  

1. Primul aspect : cum ne raportăm la Dumnezeiasca Liturghie ; în momentul 

în care intri în Dumnezeiasca Liturghie, ar trebui să încerci să intri în 

atmosfera în care a fost Mântuitorul Hristos pe Golgota. În momentul în care 

începe Liturghia, practic, să te străduieşti să fii cu Mântuitorul Hristos, pe 

Golgota (în exprimarea Părintelui Sofronie). Dacă am reuşi să dobândim 

această stare, nu am rămâne în afara Liturghiei, nu ar fi greu să o urmărim, să 

intrăm, practic, în starea Liturghiei, în stare liturgică, în stare euharistică. 

Acest aspect aş vrea să ne însoţească pe tot parcursul înţelegerii Dumnezeieştii 

Liturghii. 

2. Al doilea aspect: momentul cel mai important al Dumnezeieştii Liturghii. 

Nu există momente mai importante şi momente mai puţin importante, în 

cadrul Dumnezeieştii Liturghii; toată Dumnezeiasca Liturghie este importantă 

(Al. Schmemann, Euharistia) şi trebuie să mergem cu această înţelegere. Într-

adevăr, există un moment culminant, în Dumnezeiasca Liturghie. Care este 

acesta? Împărtăşirea, nu prefacerea! În acest moment, harul Dumnezeieştii 

Liturghii se împărtăşeşte persoanelor. Este un cuvânt care introduce 

rugăciunea „Tatăl Nostru“: „şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, 

să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tată!“ În momentul 

acela, când ne pregătim să ne împărtăşim, devenim fraţi cu Hristos, iar Tatăl 

devine Tatăl nostru. „Nu te atinge de Mine, că încă nu M-am suit la Tatăl Meu 

şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru“ ; „Mergi şi 

spune ucenicilor Mei că mă voi sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la 

Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru“. Deci, această suire, această înălţare 

a oamenilor, a celor ce se împărtăşesc, continuă de pe piscul cel înalt al 

Prefacerii Darurilor. Aceasta înseamnă că, într-adevăr, Dumnezeiasca 

Liturghie este extrem de importantă, de la început, până la capăt. 

 Pentru că nu se acordă importanţa cuvenită tuturor momentelor se întâmplă ca, în 

timpul împărtăşirii, oamenii să vorbească, să se plictisească, şi mai ales după ce se 

împărtăşesc, deşi Îl poartă pe Hristos în ei. Aceste două aspecte este bine să le conştientizăm, 

şi ele să ne însoţească, în explicarea Dumnezeieştii Liturghii.  

Înainte de a intra în textul Dumnezeieştii Liturghii, aş vrea să vorbesc puţin despre 

pregătirea de dinaintea Dumnezeieştii Liturghii, pregătirea imediată, pentru că este şi o 

pregătire continuă. 

Mai întâi, preotul se închină, invocând Duhul Sfânt în rugăciunea „Împărate Ceresc“ ; 

se spune apoi primul verset din cântarea îngerilor la Naşterea Domnului, atât cât  s-a 



menţionat în Sfânta Scriptură: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între 

oameni bunăvoire!“ De fapt, ce face evocarea acestui moment? Pe de o parte, se anunţă că a 

sosit plinirea vremii, s-a împlinit vremea, vremea a fost plinită, şi Domnul vine să slujească. 

Şi cum a venit Domnul să slujească? Prin Întrupare ; iar la acest moment, ca să scoată în 

evidenţă venirea Mântuitorului Hristos, lucrarea deplină, totală, a Mântuitorului Hristos în 

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, se evocă Naşterea, când tot Cerul a venit, a coborât 

împreună cu Hristos, în peştera din Betleem. Din acest motiv, peştera este numită palat, ieslea 

este numită tron. Când S-a născut Mântuitorul Hristos, atunci, cetele îngereşti, arhanghelii, 

heruvimii, serafimii, pe care oamenii n-au putut să-i vadă, toţi au fost prezenţi la această 

Taină – Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută, acum se împlineşte!  

 În Dumnezeiasca Liturghie este prezent Dumnezeu, plenar: „În mormânt cu 

Trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul, pe scaun ai şezut împreună cu 

Tatăl şi cu Duhul Sfânt, toate umplându-le, Cel Ce eşti necuprins“, spunem, când cădim 

Sfânta Masă şi ne pregătim să aducem pâinea şi vinul, care urmează să se transforme în 

Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Şi, de asemenea, înainte de împărtăşire, este 

invocată puterea Duhului Sfânt şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Care este cum spunem: „Ia 

aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locaşul Tău şi de pe scaunul 

Slavei Tale şi vino ca să ne sfinţeşti pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl şezi, şi aici, în chip 

nevăzut, împreună cu noi eşti.Şi ne învredniceşte prin mâna Ta cea puternică a ni se da nouă 

Preacuratul Tău Trup şi Scumpul Tău Sînge şi, prin noi, la tot poporul Tău“. Deci, prin mâna 

Lui coboară... Dumnezeu este « atât de prezent » în Dumnezeiasca Liturghie, încât acolo, în 

Ceruri este, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, iar aici, împreună cu noi, în chip nevăzut şi 

mâna Lui ne dă Trupul şi Sângele Lui! Să avem această conştiinţă, conştiinţa prezenţei 

concrete a Mântuitorului Hristos în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Nu este un act 

comemorativ, deşi există şi această dimensiune a Liturghiei; dar nu numai! Nu este doar un 

gest liturgic, ci este, concret, lucrarea şi prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în mijlocul 

poporului. 

Înainte ca protosul (sau preotul, dacă este unul singur) să dea binecuvântarea, este un 

dialog foarte important între diacon şi arhiereu sau între diacon şi protos. Diaconul spune : 

„Vreme este ca Domnul să slujească, binecuvântează, Părinte !“, text preluat din Psalmul 

118, versetul 126: „Vreme este ca Domnul să slujească, stricat-au oamenii Legea“. De fapt, 

ce vrea să spună acest verset şi chemarea pe care o face diaconul? A sosit vremea ca Domnul 

să slujească; suntem la plinirea vremii (Gal.4,4). La plinirea vremii, a venit Iisus Hristos ; a 

venit Fiul lui Dumnezeu în lume, pentru că au stricat oamenii legea şi n-au mai lucrat după 

legea dumnezeiască, de aceea  vine Dumnezeu, să lucreze El în sânul poporului.  „Vreme este 

ca Domnul să slujească, binecuvântează, Părinte !“ „Binecuvântat este Dumnezeul nostru, 

totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin“. Adică, în momentul în care Dumnezeu 

vine şi lucrează în sânul poporului, omul Îi răspunde lui Dumnezeu, biencuvântându-L pe 

Dumnezeu. E un alt aspect care, de asemenea, este demn de luat în seamă, această împreună-

slujire şi împreună-binecuvântare, în Dumnezeiasca Liturghie, continuu. Creştem în această 

împreună-slujire şi împreună-binecuvântare, în comuniunea cea mai profundă a omului cu 

Dumnezeu.  



 Arhiereul, când este de faţă şi slujeşte, sau protosul răspunde: „Binecuvântat este 

Dumnezeul nostru, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin“. şi Diaconul : 

„Roagă-te pentru mine, părinte“, preotul : « Să îndrepteze Domnul paşii tăi spre tot lucrul 

bun » ; diaconul : „Pomeneşte-mă, Părinte“, preotul : «Să te pomenească Domnul Dumnezeu 

întru Împărăţia Sa totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin“.  

 Aşa ne pregătim, aşa intrăm în Dumnezeiasca Litrughie, conşteintizând că a sosit 

vremea ca Domnul să slujească, şi cum slujeşte Domnul cu noi? Jertfindu-Se şi  dăruindu-Se 

nouă, spre îndumnezeirea noastră. Atenţie mare: sensul participării noastre la Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie nu este altul decât îndumnezeirea firii umane. Îndumnezeirea este 

vocaţia prin excelenţă, vocaţia concretă pe care o are orice făptură umană; singura creatură a 

lui Dumnezeu care este chemată la îndumnezeire este omul. Nici îngerii nu sunt chemaţi la 

îndumnezeire. Da, la sfinţenie, la desăvârşire, dar nu la îndumnezeire. De unde ştim lucrul 

acesta? Din faptul că numai în făptura noastră, numai în plămada noastră a intrat Însuşi 

Dumnezeu. Şi, aşa cum El S-a înnomenit desăvârşit, şi a fost om desăvârşit, la fel şi firea 

umană, pe care El a luat-o, a îndumnezeit-o în mod desăvârşit. Fapt pentru care, firea umană 

este, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în Iisus Hristos, în sânul Preasfintei Treimi. Foarte 

important acest aspect! Aş vrea să avem o înţelegere foarte concretă şi o înţelegere reală a 

Dumnezeieştii Liturghii; în Dumnezeiasca Liturghie, nu se împlineşte, doar un ritual, un rit. 

Despre frumuseţea Dumnezeieştii Liturghii, care, dealtfel, merită un capitol separat, 

dezvoltat într-un studiu special, putem spune că este o frumuseţe divină; aici este o lucrare şi 

a omului şi a lui Dumnezeu. Nici nu putea fi altfel! Fac o paranteză – astăzi, oamenii se plâng 

de faptul că Liturghia e foarte sofisticată, foarte greu de înţeles, prea complxă. Şi, într-adevăr! 

Gândiţi-vă, însă, că a fost o vreme în care – în primele secole, când s-au şi înfiinţat şcolile 

catehetice -  oamenii erau foarte instruiţi din punct de vedere cultural, deveneau creştini şi, în 

simplitatea creştină, aveau nevoie şi de un simţ artistic şi de o cultură proprie creştină. 

Gândiţi-vă care erau pretenţiile unui Origen, care la vârsta de 18 ani, era «decanul» şcolii 

catehetice din Alexandria! Şi Liturghia trebuia să răspundă căutărilor acestor oameni. Din 

acest motiv este atât de frumoasă! Este atât de bogată, atât de profundă. Din acest motiv este 

aşa de „complicată“ Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, aşa de profundă. Chemarea noastră, 

chemarea voastră, dacă vreţi, ca viitori profesori, oameni de cultură teologică, tocmai asta 

este, să încercăm ca noi să întrăm în aceste profunzimi, şi după aceea, să le împărtăşim 

oamenilor. Nu trebuie să simplificăm Liturghia ca să fie accesibilă oamenilor, ci pe oameni 

trebuie să-i ajutăm, să le facem Liturghia accesibilă.  



Curs 2. 

 

RÂNDUIALA DUMNEZEIEŞTII PROSCOMIDII 

Preotul şi diaconul vin la proscomidiar cu capul descoperit şi se închină de trei ori 

înaintea lui, zicând de fiecare dată: 

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul şi mă miluieşte. 

Preotul ia întâia prescură şi copia cu amândouă mâinile, le ridică până în dreptul 

frunţii şi zice: 

Preotul: Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe 

Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împuns, nemu rire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, 

slavă Ţie. 

Diaconul: Binecuvântează, părinte. 

Preotul ţine prescura şi copia în mâna stângă, le binecuvântează cu dreapta făcând 

semnul crucii, zicând: 

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. 

Diaconul: Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte. 

Apoi, având prescura în mâna stângă, iar în mâna dreaptă copia, preotul însemnează 

cu copia semnul crucii de trei ori deasupra prescurii , zicând de fiecare dată: 

Preotul: Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos. 

Punând prescura pe tavă, preotul o taie în partea peceţii cu literele IC şi NI, zicând: 

Preotul: Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus. 

Apoi preotul taie pecetea în partea cu semnele XC şi KA şi zice: 

Preotul: Şi ca o oaie, fără de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura 

Sa. 

Tăind în partea de sus a peceţii, preotul zice: 

Preotul: Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat.  



Diaconul: Domnului să ne rugăm. 

Apoi, tăind în partea de jos a peceţii, preotul zice:  

Preotul: Iar neamul Lui cine-l va spune?  

Diaconul privind cu evlavie la această lucrare, ţinând capătul orarului în mâna 

dreaptă, îl îndreaptă către prescură zicând la fiecare tăietură:  

Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Îndreptând orarul către Sfântul Agneţ, diaconul zice:  

Diaconul: Ridică, părinte.  

Înfigând copia în prescură, în colţul drept al peceţii, şi tăind deoparte coaja de jos, 

ridică Sfântul Agneţ, zicând:  

Preotul: Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui.  

Preotul pune Sfântul Agneţ cu pecetea în jos pe sfântul disc:  

Diaconul: Junghie, părinte.  

Preotul taie Sfântul Agneţ în semnul crucii, având grijă să nu străpungă pecetea, 

zicând:  

Preotul: Junghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viaţa şi 

pentru mântuirea lumii.  

Preotul întoarce Sfântul Agneţ astfel încât pecetea să fie în sus  

Diaconul: Împunge, părinte.  

Preotul împunge cu sfânta copie Sfântul Agneţ, în partea cu semnul IC, zicând:  

Preotul: Şi unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns.  

Diaconul ia în mâna dreaptă vasul cu vin şi în stânga vasul cu apă şi toarnă în 

sfântul potir deodată vin şi apă. Preotul continuă, zicând:  

Preotul: Şi îndată a ieşit sânge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevărată este 

mărturia lui.  

Diaconul: Binecuvântează, părinte, sfânta amestecare.  



Preotul binecuvântează sfântul potir, zicând:  

Preotul: Binecuvântată este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum şi pururea şi 

în vecii vecilor. Amin.  

Sfântul Potir este acum acoperit cu acoperământul său întocmit (nedesfăcut).  

Preotul ia în mână a doua prescură şi taie din ea o părticică în formă triunghiulară, 

zicând:  

Preotul: Întru cinstea şi pomenirea preabinecuvântatei, măritei Stăpânei noastre, de 

Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria, pentru ale cărei rugăciuni primeşte, 

Doamne, jertfa aceasta întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri.  

Şi scoţând părticica, o pune de-a dreapta Sfântului Agneţ (în stânga sa), zicând:  

Preotul: De faţă a stătut împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi 

preaînfrumuseţată.  

Luând a treia prescură, scoate dintr-însa părticele pentru cele nouă cete. Aceste 

părticele sunt mai mici decât părticica pentru Sfânta Fecioară.  

Luând întâia părticică, el zice:  

Preotul: A Cinstitului, măritului prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan.  

Pune părticica sus, în partea stângă a Sfântului Agneţ (în dreapta sa), în partea cu 

semnul XC, astfel făcând începutul cetei celei dintâi.  

Tăind a doua părticică, zice:  

Preotul: A Sfinţilor, măriţilor prooroci: Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei, David şi Iesei; a 

sfinţilor trei tineri şi a lui Daniel proorocul, şi a tuturor sfinţilor prooroci.  

Aceasta se aşează lângă Sfântul Agneţ, sub cea dintâi părticică 

Tăind a treia părticică, zice: 

Preotul: A Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, a celor 

doisprezece, a celor şaptezeci şi a tuturor Sfinţilor Apostoli.  

Aceasta este pusă sub a doua părticică, încheind rândul cel dintâi:  

Tăind a patra părticică, preotul zice:  



Preotul: A celor între sfinţi Părinţi ai noştri şi ai lumii mari dascăli şi ierarhi: Vasile 

cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, 

Nicolae cel din Mira, Spiridon al Trimitundei; Calinic Cernicanul, Nifon de la Craiova, Iosif 

cel Nou, Iorest şi Sava, şi a tuturor sfinţilor ierarhi.  

Aceasta se pune lângă părticica cea dintâi, începând astfel al doilea rând de sus în 

jos.  

Tăind a cincea părticică, preotul zice:  

Preotul: A Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a sfinţilor Marilor 

Mucenici Dimitrie, Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Serghie şi Vach, 

Ioan Valahul şi Oprea şi a tuturor sfinţilor mucenici şi a Sfintelor Muceniţe: Tecla, Varvara, 

Paraschiva, Ecaterina, Filoteea şi a tuturor sfintelor muceniţe.  

Aceasta se pune sub prima părticică din rândul al doilea.  

Tăind a şasea părticică, zice:  

Preotul: A Cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri: Antonie, Eftimie, 

Sava, Onufrie, Atanasie cel din Aton, Dimitrie cel Nou, Grigorie Decapolitul, Nicodim de la 

Tismana, Visarion şi Sofronie şi a tuturor preacuvioşilor părinţi şi Preacuvioaselor maici: 

Pelaghia, Teodosia, Anastasia, Eupraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina, Maria Egipteanca, 

Parascheva şi a tuturor sfintelor preacuvioaselor maici.  

Această părticică se pune sub cea de dinaintea ei. Astfel rândul al doilea este 

terminat.  

Tăind a şaptea părticică, zice:  

Preotul: A Sfinţilor şi făcătorilor de minuni, doctori fără de arginţi: Cosma şi Damian, 

Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, şi a tuturor sfinţilor fără de arginţi.  

Aceasta se pune deasupra, în dreapta rândului al doilea, începând al treilea rând.  

Tăind a opta părticică, preotul zice:  

Preotul: A Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, a Sfântului (N), 

a cărui pomenire o săvârşim, şi a tuturor sfinţilor, pentru ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe 

noi, Dumnezeule.  

Această părticică se pune sub cea de dinaintea ei.  

Tăind a noua şi ultima părticică pentru cete, zice:  



Preotul: A celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul 

Constantinopolului (de se face Liturghia lui; iar de se face Liturghia Marelui Vasile, 

arhiepiscopul Cezareii Capadociei, îl pomeneşte pe acesta)  

Aceasta se pune sub părticica de dinaintea ei, împlinind astfel rândul al treilea.  

Luând a patra prescură, scoate o părticică din ea şi îl aminteşte pe ierarhul locului, 

zicând:  

Preotul: Pomeneşte, Stăpâne, Iubitorule de oameni, pe toţi episcopii ortodocşi şi pe 

Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi pe (Înalt-) Prea 

Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul nostru) (N), (Preotul îl pomeneşte apoi pe 

arhiereul care l-a hirotonit - dacă este în viaţă - după care continuă:), cinstita preoţime, cea 

întru Hristos diaconime şi toată ceata preoţească, pe stareţul nostru (N), pe fraţii şi slujitorii 

cei dimpreună cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la 

împărtăşirea Ta, prin milostivirea Ta Preabunule Stăpâne.  

Această părticică este aşezată apoi sub Sfântul Agneţ, spre colţul din dreapta 

acestuia, (în stânga preotului), în partea cu semnul NI.  

După aceasta taie altă părticică din prescură şi o pune în stânga celei de dinaintea ei 

(în dreapta lui), zicând:  

Preotul: Pomeneşte, Doamne şi pe (aici se pomeneşte Cârmuirea ţării după 

îndrumările Sfântului Sinod).  

Preotul scoate apoi o părticică pentru ctitorii şi binefăcătorii bisericii, aşezând-o (în 

dreapta sa), lângă părticica de dinaintea ei, sub partea cu semnul KA şi zice:  

Preotul: Pomeneşte, Doamne, şi pe ctitorii şi bine fă că torii sfântului locaşului 

acestuia (N).  

Taie părticele mai mici din a patra prescură şi le pune, toate la un loc, sub părticica 

pentru arhierei, în partea cu semnul NI. Apoi el zice următoarea rugăciune:  

Preotul: Primeşte, Doamne, jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor tuturor fraţilor 

celor întru Hristos şi pentru tot sufletul creştinesc cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de 

mila şi de ajutorul Tău; pentru apărarea ţării acesteia şi a celor ce vieţuiesc într-însa şi pentru 

pacea şi bună aşezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru 

mântuirea şi ajutorul celor ce cu osârdie şi cu frică de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc: 

părinţi şi fraţi ai noştri; pentru cei trimişi; pentru cei ce sunt în călătorie; pentru tămăduirea 

celor ce zac în boli; pentru izbăvirea celor robiţi; pentru cei ce sunt în judecăţi, în ocne, în 

izgoniri, în necazuri şi strâmtorare; pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi; 

pentru cei ce ne miluiesc şi slujesc nouă şi pentru cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor; 



să ne rugăm pentru dânşii; pentru fraţii noştri care sunt în slujbe, şi pentru toţi cei ce slujesc şi 

au slujit în sfânt locaşul acesta.  

Apoi preotul pomeneşte pe cei pe care va voi dintre cei vii. La fiecare nume ia cu 

copia câte o părticică mică, zicând:  

Preotul: Pomeneşte, Doamne, pe robul (roaba) lui Dumnezeu (N).  

El pune aceste părticelele sub Sfântul Agneţ, la un loc cu cele scoase mai înainte 

pentru cei vii.  

Apoi preotul ia a cincea prescură, taie părticele mici pentru pomenirea celor care au 

adormit întru Domnul şi le pune, toate la un loc, pe sfântul disc în dreapta sa, sub părticica 

pentru ctitori,în partea cu semnul KA, zicând:  

Preotul: Pentru pomenirea şi iertarea păcatelor tuturor celor din veac adormiţi întru 

dreapta credinţă: ale strămoşilor, ale moşilor, ale părinţilor, ale maicilor, ale fraţilor, ale 

surorilor, ale fiilor şi fiicelor, ale celor dintr-o rudenie şi ale celor dintr-o seminţie cu noi şi 

ale tuturor celor ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice; ale ctitorilor sfântului 

locaşului acestuia (aici pomeneşte pe ctitorii răposaţi); ale miluitorilor şi făcătorilor de bine; 

ale tuturor celor ce s-au ostenit şi au slujit în sfânt locaşul acesta: arhierei, arhimandriţi, 

ieromonahi, preoţi, ierodiaconi, diaconi, monahi, monahii şi slujitori; ale preabinecinstitorilor 

împăraţi, domnitori şi dregători; ale fericiţilor patriarhi, ale ortodocşilor arhierei şi preoţi; ale 

dreptmăritorilor creştini, pe care i-au acoperit apa, marea, râurile, izvoarele, bălţile, puţurile, 

sau războiul i-a secerat şi cutremurul i-a cuprins, tâlharii i-au ucis şi focul i-a ars, sau fiarelor, 

păsărilor, jigăniilor şi la toată firea celor din mare s-au făcut mâncare; ale celor răpiţi fără de 

veste; ale celor arşi de trăsnete şi ale celor îngheţaţi în munţi, pe cale, în loc pustiu şi în 

sihăstrie; ale celor sfârşiţi de întristare sau de bucurie; ale celor ce au pătimit în zile bune şi în 

nenorocire; ale celor pe care i-a ucis calul, sau grindina, zăpada, ploaia înmulţită, cărămida şi 

ţărâna i-au îm presurat şi de năprasnă au căzut; ale celor pe care i-au omorât băuturile 

otrăvitoare, înecările cu oase; ale celor loviţi de tot felul de aruncare: a fierului, a lemnului şi 

a oricărui fel de piatră; ale celor sfârşiţi de chiotul tare, de alergarea grabnică, de palmă, de 

pumn, de lovitură cu piciorul, de ciumă, de foame, de sete, de muşcături înve ninate, de 

înghiţirea şerpilor, de căl carea cailor, de sugrumare de cel de aproa pe, sau marea sau 

pământul desfăcându-se i-a înghiţit; şi de toată vârsta: bătrâni, tineri, voinici, copilandri, 

copii, prunci fără de vreme, parte bărbătească şi femeiască; şi pe care nu i-am pomenit, din 

neştiinţă sau din uitare, sau din pricina mulţimii numelor, Însuţi îi pomeneşte, Dumnezeule, 

Cel ce ştii numele şi vârsta fiecăruia.  

Preotul îl pomeneşte pe episcopul care l-a hirotonit - dacă a trecut la Domnul - şi pe 

toţi cei adormiţi, punând o părticică pentru fiecare pe sfântul disc laolaltă cu părticelele 

pentru cei adormiţi de dinaintea lor, zicând:  

Preotul: Pomeneşte, Doamne, pe robul lui Dumnezeu (N).  



Terminând pomenirea morţilor, preotul zice:  

Preotul: Şi pe toţi, care întru nădejdea învierii şi a vieţii de veci, cu împărtăşirea Ta au 

adormit, dreptmăritori părinţi şi fraţi ai noştri, Iubitorule de oameni, Doamne.  

Preotul ia din nou a patra prescură pentru vii; scoate o părticică şi o pune la cele vii, 

zicând:  

Preotul: Pomeneşte, Doamne, după mulţimea îndurărilor Tale, şi a mea nevrednicie; 

iartă-mi toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie şi să nu opreşti, pentru păcatele mele, 

harul Preasfântului Tău Duh, de la darurile ce sunt puse înainte.  

Preotul ia buretele şi aranjează cu grijă părticelele de pe marginea discului, ca să nu 

cadă jos ceva dintr-însele. Diaconul pune cădelniţa înaintea preotului şi zice:  

Diaconul: Binecuvântează, părinte, tămâia.  

Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Preotul binecuvântează tămâia şi zice rugăciunea tămâiei:  

Preotul: Tămâie Îţi aducem Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru întru miros de bună 

mireasmă duhovnicească, pe care primind-o întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, 

trimite-ne nouă harul Prea sfântului Tău Duh.  

Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Preotul ia steluţa, o ţine deasupra tămâiei apoi o pune deasupra Sfântului Agneţ pe 

sfântul disc, zicând:  

Preotul: Şi venind steaua, a stătut deasupra, unde era Pruncul.  

Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Acoperă, părinte.  

Preotul ia acoperământul sfântului disc, îl ţine deasupra tămâiei, apoi acoperă 

discul, zicând:  

Preotul: Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat ; îmbrăcatu-S-a Domnul 

întru putere şi S-a încins, pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău 

de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, ridica-

vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălţările mării, minunat este 

întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au încredinţat foarte. Casei Tale se cuvine 

sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.  



Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Acoperă, părinte.  

Preotul ţine acoperământul sfântului potir deasupra tămâiei şi apoi acoperă potirul 

zicând:  

Preotul: Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase, şi de lauda Ta este plin 

pământul.  

Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte.  

Acoperă, părinte.  

Preotul ţine acoperământul mare (Aerul) deasupra tămâiei şi apoi acoperă cu el 

sfântul disc şi potir laolaltă, zicând:  

Preotul: Acoperă-ne pe noi cu acoperământul ari pilor Tale; depărtează de la noi pe 

tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi 

mântuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.  

Luând cădelniţa, preotul tămâiază de trei ori Darurile aşezate la proscomidiar.  

Preotul: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit aşa, slavă Ţie.  

Diaconul încheie de fiecare dată, zicând:  

Diaconul: Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  

Preotul şi diaconul se închină amândoi cu toată cucernicia de trei ori. Diaconul, 

luând cădelniţa, zice:  

Diaconul: Pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri, Domnului să ne rugăm. 

Doamne miluieşte.  

Preotul zice rugăciunea punerii înainte:  

Preotul: Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pâinea cea cerească, hrana a toată 

lumea, pe Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis mântuitor şi izbăvitor şi 

binefăcător, Care ne binecuvântează şi ne sfinţeşte pe noi, Însuţi, binecuvântează (preotul 

binecuvântează cu mâna) această punere înainte şi o primeşte pe dânsa întru jertfelnicul Tău 

cel mai presus de ceruri. Pomeneşte, ca un bun şi de oameni iubitor, pe cei ce au adus-o şi pe 

cei pentru care s-a adus, iar pe noi ne păzeşte neosândiţi întru sfinţita lucrare a 

Dumnezeieştilor Tale Taine. Că s-a sfinţit şi s-a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă 



numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Amin.  

Şi după aceasta, preotul face apolisul, zicând:  

Preotul: Slavă Ţie Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.  

Diaconul: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. Amin. 

Doamne miluieşte. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.  

În numele Domnului, Părinte, binecuvântează.  

Otpustul 

Preotul face otpustul potrivit fiecărei zile.  

Preotul: (Duminica) Cel ce a înviat din morţi... (în celelalte zile ale săptămânii, zice 

numai) Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, 

ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului (de 

se săvârşeşte Liturghia Marelui Vasile zice: ale celui între sfinţi Părintelui nostru Vasile cel 

Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei) şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne 

mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor.  

Diaconul: Amin.  

Preotul merge şi stă înaintea Sfintei Mese. Diaconul tămâiază Darurile aşezate la 

proscomidiar, apoi tămâiază în cele patru laturi ale Sfintei Mese şi altarul, zicând încet:  

Diaconul: În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul 

şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase pe toate umplându-le, Cel ce eşti 

necuprins.  

Diaconul continuă să tămâieze întreagă biserică zicând psalmul 50: Miluieşte-mă 

Dumnezeule... .  

După ce tămâiază toată biserica, intră în sfântul altar şi tămâiază Sfânta Masă şi pe 

preot şi apoi pune cădelniţa la locul ei.  

 

 

  



Scurt comentariu la Proscomidie 

 

 Vă recomand o lucrare recent tipărită: Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea 

Dumnezeieştii Liturghii, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae 

Cabasila, EIBMBOR, Bucureşti, 2011. Partea a doua este mult mai amplă şi cuprinde o serie 

de studii deosebit de interesante şi de importante privind multe aspecte legate de Liturghie. 

 Revenim puţin asupra structurii cursului şi vreau să prezentăm, astăzi, proscomidia. 

Proscomidia este prima parte a Liturghiei. Cu alte cuvinte, Liturghia se împarte în 3 părţi: 

Proscomidia, Liturghia catehumenilor şi Liturghia credincioşilor; mai exact, Liturghia se 

împarte în două: proscomidia şi Liturghia propriu-zisă, iar Liturghia propriu-zisă se împarte 

în Liturghia catehumenilor şi Liturghia credincioşilor. Însă, în manuale, o veţi găsi aşa cum 

v-am spus-o prima dată. 

 Dacă ar fi să vorbim despre importanţă, n-aş face o ierarhizare. Din momentul în care 

ne pregătim pentru Dumnezeiasca Liturghie, Liturghia, în toată complexitatea ei, are 

importanţa cuvenită şi trebuie văzută ca un tot. Trebuie să avem această viziune holistică; nu 

e potrivită pentru Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie o împărţire, decât numai – aşa cum se 

face, de regulă, în spaţiul acesta, didactic. 

 Ce este Proscomidia? Întâi de toate, ce înseamnă Proscomidia? Proscomidia este 

partea Liturghiei cu o rânduială specială, aşa cum o avem noi astăzi, mai precis din secolul al 

VIII-lea, în care se pregăteşte efectiv totul pentru a se sfinţi Darurile de pâine şi vin şi a se 

transforma pâinea în Trupul, iar vinul în Sângele Domnului. Proscomidie vine de la grecescul 

proskomizein, care înseamnă „ a aduce“, „a pune înainte“, „a oferi“, „a pro-aduce“ – dacă ar 

fi să traducem ad-litteram. Cu alte cuvinte, Proscomidia este rânduiala în care aducem înainte 

Darurile, pentru a fi sfinţite şi apoi oferite din nou credincioşilor. Sigur că Proscomidia are o 

istorie, ca toată Liturghia, de altfel, a dezvoltării ei. Aşa cum este astăzi, este foarte dezvoltată 

şi cu o rânduială specială. Iniţial, n-a avut o rânduială specială: până în secolul al IV-lea, 

practic, proscomidia consta doar în aducerea la biserică a Darurilor şi selectarea lor. Se 

aducea pâinea, se aducea vinul, se aducea apa, se aduceau lumânări, pentru că erau folosite în 

cult, se aducea tămâie, se aducea ulei pentru candelă şi se alegeau pâinile cele mai bune 

(pentru că se întâmpla să fie şi pâini mai puţin bine crescute) şi cum avea loc? Pentru că şi 

Liturghia era foarte simplă, avea loc frângerea pâinii şi se dădea credincioşilor. Nu era nimeni 

care să participe la Liturghie şi să nu se împărtăşească. În timp, are loc o deplasare, o 

separare, o conturare a rânduielii Proscomidiei. Aceasta se petrece între secolele IV-VII. A 

fost un proces lent şi de durată. Ce se întâmplă, de fapt? Se mută, întâi de toate, ca timp, dar 

şi ca loc de săvârşire. Începând din secolul al IV-lea, au fost date casele împărăteşti, 

basilicile, creştinilor pentru oficierea slujbelor. Cum erau alcătuite? Aşa cum erau 

construcţiile respective, nu erau prevăzute anexe, nu erau cum le vedem noi astăzi. Nu era 

proscomidiar, nu era veşmântar, ceea ce înseamnă că totul se aducea, se săvârşea şi se 

împlinea în biserică. Cum s-a conturat Sfântul Altar? Întâi de toate, are loc o mutare a locului; 

darurile se selectează şi se pregătesc pe o masă specială; apare, aşadar, o masă specială, într-



un loc în biserică, unde se pregăteşte Proscomidia. Masa aceasta, situată în stânga Sfintei 

Mese (în partea de nord), în limba greacă, se numea protesis, deci locul punerii înainte. S-au 

preluat, într-un fel, anumite elemente din Vechiul Testament şi cumva s-a preluat şi termenul 

acesta. Între timp, se conturează şi celelalte rânduieli din Biserică, şi anume, cele şapte 

Laude. Şi se deplasează, ca timp, pregătirea Darurilor, înainte de Liturghie. Adică iese, într-

un fel, din Liturghie; mai exact, în timpul Ceasurilor. Din secolul al VIII-lea, în timpul 

Ceasurilor sau în timpul Utreniei, în mănăstiri, de cele mai multe ori în timpul Ceasurilor, 

pentru că Utrenia se făcea noaptea, iar bisericile de mir, în timpul Utreniei. Conturarea 

rânduielii Proscomidiei se petrece între secolele VI şi VIII. Au contribuit la acest proces 

câteva elemente foarte importante: înmulţirea credincioşilor şi diminuarea numărului celor 

care se împărtăşeau. Practic, scăderea entuziasmului creştin şi liturgic, şi a participării la 

Sfânta Liturghie prin împărtăşire, a determinat o reducere, pentru că nu mai era nevoie de 

atâta pâine care să se transforme şi să se sfinţească, pentru că nu mai avea cine să mai 

primească Trupul Domnului. În al doilea rând, s-a dezvoltat cultul! Şi, concomitent cu 

dezvoltarea cultului, în întregime, s-a dezvoltat şi această rânduială a proscomidiei.  

 Apoi, se pune problema cum participau creştinii acelor vremuri la Liturghie, pe 

mâncate sau pe nemâncate; sigur că ei veneau de la distanţe mari, iar Sfântul Apostol Pavel 

îi îndeamnă, la un moment dat, să mănânce acasă. De ce? Pentru că mesele acestea, agapele 

frăţeşti, începuseră să se denatureze un pic. În ce sens? Ele se desfăşurau în biserică (mai 

târziu, va interveni un canon care va interzice să se mănânce în biserică, adică să aibă loc 

agapele) şi un alt aspect – agapele acestea luaseră amploare; şi nu era potrivit deloc duhul 

agapelor cu locul din biserică. 

 Faptul că mâncau sau nu mâncau înainte – e greu să avem argumente concrete prin 

care să susţinem una sau alta dintre variante. Multe păreri merg în direcţia aceasta: că ei 

veneau, evident, pe mâncate, deci nu ajunau în ziua respectivă, până se întâlneau, se 

organizau, participau la cuvânt... Este foarte adevărat că, dacă, de exemplu, se întâmpla lucrul 

acesta până la Edictul dat de Constantin Cel Mare, în perioada apostolică, cum se întâmpla în 

catacombele de la Roma, riscul era foarte mare, nu aveau timp foarte mult la dispoziţie, 

puteau să fie prinşi, puteau să fie măcelăriţi (martirizaţi) – însă eu am, aici, un punct de 

vedere: nu ştiu dacă aţi observat, disciplina Postului, în perioada primară, nu este o disciplină 

foarte strictă. Avem mărturiile pe care ni le dau Constituţiile Apostolice, foarte, foarte puţine 

mărturii. Nu era o disciplină foarte precisă, nu era o disciplină strictă. De ce? Pentru că era 

altceva care suplinea, din punctul meu de vedere: starea în care se aflau creştinii, în primele 

secole, anume, starea de jertfă. O stare de jertfă continuă. Pentru că cei mai mulţi, în 

perioada respectivă, în timpul slujbelor, în timpul agapelor, au fost omorâţi. Cine era creştin, 

pe vremea respectivă, îşi asuma această stare. Reamintesc acel ordin dat de împăratul Nero, 

ordin care a fost repus în circulaţie de către împăratul Traian, Non licit esse vos – „nu vă este 

îngăduit să existaţi“! 

 Vă daţi seama că, din acest punct de vedere, este exact ca în cazul celor care pleacă în 

război sau sunt pe front, al celor care se pregătesc de o intervenţie chirurgicală foarte-foarte 

grea sau cei care sunt bolnavi, sau femeia înainte de a naşte – la nici unul dintre aceştia nu se 



ţine cont dacă au postit, n-au postit, dacă au mâncat, n-au mâncat, şi aşa mai departe. Ceea ce 

primează, în situaţia aceasta, ca şi atunci, este ceea ce urmează să aibă loc. 

 Este posibil ca ei, acasă, să fi mâncat, veneau, trecea un timp, probabil că de aici vine 

şi practica apuseană să treacă aproximativ patru ore între masa pe care ai luat-o şi momentul 

împărtăşirii, răstimp în care (s-a explicat în perioada modernă) hrana este digerată  şi 

stomacul se goleşte. Eu nu cred că acesta este aspectul important, ca Sfânta şi Dumnezeiasca 

Împărtăşanie, Trupul şi Sângele Domnului, să pice pe stomacul gol, neapărat, ci important 

este cum este firea! Şi este foarte adevărat că un trup bine hrănit are altă dispoziţie decât cel 

care nu este bine hrănit. Repet, nu sunt foarte clare lucrurile, fapt pentru care opiniile sunt 

puţin divergente.  

 În condiţiile acestea, sigur că se conturează o rânduială şi o slujbă de sine stătătoare; 

întâi de toate intră rânduiala pregătirii Sfintei Împărtăşanii – nu se mai sfinţesc toate pâinile, 

ci numai o parte din ele. Numai agneţul, care este o parte dintr-o pâine, care are o pecete, cu 

inscrisul: Iisus, Hristos, Ni, Ka (biruieşte). Încet-încet, se ajunge la prescură, adică se 

pregătesc nişte pâini speciale, care se vor numi prescuri. Mai exact, cum vom vedea mai 

târziu, sunt cinci prescuri, dintr-una se scoate partea care se va numi agneţ („Agnus Dei“ – 

Mielul lui Dumnezeu) şi care se va sfinţi. Este singura care se transformă în Trupul 

Domnului. De asemenea, apar rugăciuni (pentru că, iniţial, nu era o rugăciune specială), apar 

nişte rugăciuni în timpul pregătirii, iar ceea ce este foarte interesant, rugăciunile care preced 

scoaterea miridelor pentru vii şi pentru morţi lipsesc atât în Liturghierul rusesc, cât şi în 

Liturghierul grecesc. Numai noi, românii, avem aceste rugăciuni. Aceste rugăciuni au fost 

preluate din Rânduiala Litiei. 

 Cam acesta este istoricul. Din secolul al VIII-lea, se dezvoltă proscomidia 

aproximativ cum o avem noi astăzi. De unde ştim? Pentru că, din secolul al VIII-lea, se 

păstrează manuscrise în codici, unul dintre aceştia fiind vestitul Codex Barberinus Graecus 

336, care se află în biblioteca Vaticanului, dar care a fost publicat şi într-o ediţie critică 

bilingvă, greacă-italiană, greacă-franceză, iar mai nou, o parte din acest Codex a apărut în 

„Canonul Ortodoxiei“, publicat de Diac. Ioan Ică Jr. 

 Revenind la vremurile noastre, Proscomidia se săvârşeşte înainte de Liturghie, în 

timpul Utreniei sau în timpul Ceasurilor. Proscomidia are o rânduială specială, a ei, cu 

binecuvântare şi cu otpust. Nu este încadrată în slujba Utreniei sau a vreunui Ceas, are o 

rânduială de sine stătătoare.  În Altar, există un loc special, numit proscomidiar, adică „locul 

punerii înainte“, ca în vechime, în partea din stânga Sfintei Mese. 

 

 Pregătirea proscomidiei: Întâi de toate, trebuie să reţinem că proscomidia o face doar 

preotul, sau episcopul, dacă nu e preot. Nu participă diaconul, este strict lucrarea preotului.  

 Pregătirea prealabilă, pregătirea pentru Proscomidie – întâi de toate, pregătirea 

generală a preotului pentru Dumnezeiasca Liturghie, care constă într-o viaţă, într-o conduită, 

într-o atitudine corespunzătoare Dumnezeieştii Liturghii. Există şi o pregătire din pre-ziua 



săvârşirii Dumnezeieştii Liturghii. Chiar dacă nu este post, bine ar fi ca preotul să se 

înfrâneze de la anumite alimente; cei mai mulţi dintre preoţi postesc măcar de carne. Şi toate 

celelalte: abstinenţă conjugală, abstinenţă de la petreceri (asta nici nu ar mai trebui să intre în 

discuţie); sigur, este o pregătire cu rugăciune, o pregătire concretă şi serioasă.  

 De asemenea, pregătim prescura, pregătim vinul, pregătim apa, dinainte, de cu seară. 

 Preotul se închină, este o rânduială specială, închinarea de dinainte de Liturghie, care 

se mai numeşte şi „luarea vremii“, pentru faptul că Liturghia începe cu: „Vreme este ca 

Domnul să slujească“. Preotul se îmbracă cu toate veşmintele, înainte de a face Proscomidia. 

Este nevoie de cinci prescuri şi de vin curat, vin natural. Vinul nu trebuie să fie neapărat roşu; 

dacă se poate, este foarte bine să fie roşu, dar ceea ce este important este ca el să fie natural. 

Liturghia este alcătuită din două părţi: Liturghia catehumenilor şi Liturghia 

credincioşilor; această împărţire a avut un rol şi un scop pedagogic: 

 

Curs 3 

Litughia catehumenilor  

 

La această parte a Liturghiei participau toţi credincioşii şi toţi cei care urmau să se 

boteze şi să devină şi ei, la rândul lor, creştini. Instituţia catehumenatului are un istoric foarte 

interesant, foarte important şi a fost foarte bine definită, pentru faptul că veneau oameni în 

Biserică din alte culturi – păgâni, sau evrei, eventual. Lumea, pe vremea respectivă, din punct 

de vedere religios, se împărţea în două: păgâni şi uidei sau evrei. Şi acum se forma 

creştinismul. Oamenii care veneau spre creştinism trebuiau pregătiţi. Aderarea la creştinism 

nu era un formalism, ci era o lucrare concretă şi profundă, care începe prin pocăinţă, 

metanoia, care înseamnă „înnoirea minţii“. Înnoirea minţii, înnoirea gândirii însemna o nouă 

perspectivă. 

 Catehumenatul are un rol foarte important, impune o rânduială pregătitoare în vederea 

primirii Botezului şi apoi a Sfintei Împărtăşanii; şi această primă parte a Liturghiei era o parte 

cu conţinut didactic. Nu cuprindea doar două texte scripturistice, ca astăzi, ci mult mai multe, 

şi din Vechiul Testament, şi din Noul Testament. În prima parte a creştinismului, cele mai 

multe texte erau din Vechiul Testament. Pentru primii creştini, Noul Testament nici macar nu 

se scrisese! Urma să se scrie. Se scriau Evangheliile, Epistolele, atunci; citeau din Epistole, 

cei din Galata trimiteau şi celor din Efes, şi invers, spre exemplu ; Epistolele circulau între 

creştini, şi se citea şi din aceste scrieri.  

 Este foarte important că, odată cu încheierea primei părţi a Liturghiei, Liturghia 

catehumenilor, care ţine de la început şi până la ectenia adresată celor chemaţi, adică tocmai 

catehumenilor, şi care cuprinde : Binecuvântarea mare, ectenia mare, antifoanele, 

ecteniile mici.  



Binecuvântarea Mare, „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin!“ 

 În momentul în care începe Liturghia, preotul care dă binecuvântarea ridică 

Evanghelia de pe Sfântul Antimis şi îl binecuvântează, în semnul sfintei cruci, cu ea, 

spunând: „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor, amin!“, după care pune din nou Sfânta Evanghelie pe Sfântul 

Antimis. De ce „Binecuvântată este Împărăţia“? Pentru că aceasta este chemarea, încă de la 

venirea Mântuitorului Hristos pe pământ. Anunţ pe care îl face Ioan Botezătorul, chemare pe 

care o împlineşte Mântuitorul Hristos: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!“ De 

ce se face semnul sfintei cruci, care este rolul? Lumea este creată de Dumnezeu prin cuvânt! 

„La început, era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul“. Prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, se creează lumea; Cuvântul lui Dumnezeu este Calea, Adevărul şi 

Viaţa; Cuvântul lui Dumnezeu restaurează lumea. Cuvântul lui Dumnezeu ne duce pe calea 

adevărului. Pentru că, în momentul în care omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îmbolnăvit, 

cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul (Filocalia, volumul III), de necunoaşterea lui 

Dumnezeu. Şi omul, de atunci, trăieşte în minciună. Cuvântul este cel care restaurează. 

Cuvântul este cel care re-creează. Cuvântul este cel care ne duce la comuniunea cu 

Dumnezeu. Şi, de fapt, până când omul nu a auzit Cuvântul lui Dumnezeu în urechea lui 

duhovnicească, omul însuşi nu a fost capabil de cuvânt. Surzii sunt neapărat şi muţi; nu 

pentru că nu ar putea folosi organul vorbirii, ci pentru că nu ştiu cum să-l folosească, pentru 

că nu aud. Cuvântul lui Dumnezeu a ţâşnit către om şi numai atunci a pirns omul să 

vorbească, din momentul în care a auzit Cuvântul lui Dumnezeu (Jean Kovalevsky dezvoltă 

aceasta, în cartea sa, „Taina originilor“). De ce în semnul sfintei cruci? Pentru că toată creaţia 

poartă pecetea crucii. Ce înseamnă, de fapt, cruce ? Ce este crucea pentru noi? Crucea este şi 

obiect de cult, este şi armă împotriva diavolului, este şi altarul Jertfei Mântuitorului Hristos, 

dar mai ales este pecetea iubirii lui Dumnezeu. În momentul în care ne însemnăm cu crucea, 

ne pecetluim cu iubirea lui Dumnezeu. Pentru că pe o parte a crucii a fost ura omului faţă de 

Dumnezeu (că L-a urât până L-a omorât), dar Dumnezeu răspunde cu partea cealaltă : cu 

iubirea. Prin cruce ne-a venit mântuirea; şi crucea este pecetea iubirii lui Dumnezeu faţă de 

noi. Cum a fost pecetea aceasta pusă de Dumnezeu, de la început? Printr-o mică jertfă pe care 

omul trebuia s-o facă, în Rai, dar pe care omul n-a făcut-o. Din acest motiv, vine Dumnezeu 

şi înfige crucea în mijlocul istoriei, şi rămâne Răsărit, adică Orient (oriens, orientis în limba 

latină, înseamnă „răsărit“), şi crucea rămâne reper în istoria omenirii! Înainte şi după Hristos! 

Se face semnul sfintei cruci pe Sfântul Antimis, pentru că pe el este pictată punerea în 

mormânt a Mântuitorului Hristos. „În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, ca un 

Dumnezeu, în Rai cu tâlharul…“. Şi, de asemenea, „Ca un purtător de viaţă, şi mai 

înfrumuseţat decât Raiul, şi decât toată Cămara Împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul 

Tău, izvorul vieţii noastre“ Mai înfrumuseţat decât Raiul! Asta devine mormântul Domnului! 

Urmeză ectenia mare, apoi doua ectenii mici, cu antifoanele între ele şi apoi 

vohodul. 

 Vohodul, sau aducerea Evangheliei, (Vohod însemnă, Ieşire, adică aducerea 

Evangheliei pe tetrapod, de unde urma să se citească); şi aş vrea să încercaţi să faceţi 



diferenţa între simbolism şi reprezentare. Simbol de la simvalo, în limba greacă, înseamnă „a 

pune împreună“. Adică, pun lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea noastră. Noi suntem acum 

împreună cu Dumnezeu. Nu simbolizează ieşirea Mântuitorului Hristos la predică, deşi aşa s-

a spus mult timp. Părintele Schmemann subliniază foarte puternic acest aspect, că s-a trecut 

de la simbolismul de împreună-lucrare, la simbolismul de înlocuire, ajungând să afirmăm: 

Evanghelia Îl simbolizează pe Mântuitorul Hristos, ieşirea cu Evanghelia simbolizează ieşirea 

Mântuitorului Hristos la predică, purtătorul de lumânare îl simbolizează pe Sfântul Ioan 

Botezătorul şi aşa mai departe. Nu putem spune nici: „preotul este Hristos, Care iese la 

propovăduire“, sau paracliserul, cu lumânarea, este Ioan Botezătorul »! Nu! Dar noi suntem 

împreună cu Ei. Sau Ei sunt împreună cu noi, în Dumnezeiasca Liturghie. Şi atunci când 

deschidem şi citim din Evanghelie, noi citim cuvânt evanghelic! Ce înseamnă cuvânt 

evanghelic? De veste bună! De bunăvestire! „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am 

binevoit!“ ; de bunăvoire a lui Dumnezeu, în oameni. Ce spune Maleahi despre Ioan 

Botezătorul? „Iată, eu trimit pe îngerul Domnului înaintea feţei tale“; şi zice Ioan 

Evanghelistul: „Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan“. deci, a fost om trimis 

de la Dumnezeu, înger al Domnului înaintea Feţei Mântuitorului Hristos; deci este clar că e 

lucrare dumnezeiască, este cuvânt dumnezeiesc, consemnat în Scriptură. Important este că 

acolo, în text, avem cuvântul lui Dumnezeu, descoperit, revelat consemnat în scris. Este 

foarte clar aspectul acesta. Din acest motiv, absolut nimic nu este întâmplător.apoi lecturile 

din Faptele Apostolilor sau din Epistole şi din Sfânta Evanghelie ; ar trebui apoi să urmeze 

cuvântul, .foarte, foarte profund şi sintetic. Dar este încadrat liturgic, îl spunem ca rugăciune, 

nu-l spunem oricum. Din acest motiv, Crezul apare şi în rugăciunile de dimineaţă. Deci, 

cuvântul aici este încadrat după Evanghelie. După aceea, urmează o ectenie întreită, după 

ectenia aceasta ne pregătim deja pentru încheierea primei părţi a Liturghiei, pentru că 

urmează ectenia pentru catehumeni, dacă nu se pune şi ectenia pentru cei adormiţi, ectenia 

pentru catehumeni, şi apoi se spune prima rugăciune – rugăciunile nu trebuie separate de 

ectenii, ci ele trebuie văzute împreună –, iar ecteniile pentru credincioşi (sunt două ectenii 

pentru credincioşi), de asemenea, au două rugăciuni dedicate celor care rămân în biserică, 

credincioşilor.  

 Este foarte important să nu uităm şi să conştientizăm faptul că, odată cu ectenia pentru 

catehumeni sau pentru cei chemaţi, aceştia părăseau biserica, şi odată cu ei părăseau biserica 

penitenţii, cei care erau opriţi de la sfânta împărtăşanie. Nu rămâneau în biserică decât cei 

care se împărtăşeau. Nu poţi să stai în biserică, fără să te împărtăşeşti. Imaginaţi-vă care este 

situaţia, astăzi! E foarte adevărat că noi, acum, ca să recuperăm această stare, avem nevoie de 

foarte mult timp. Pentru că riscăm să cădem în cele două extreme: sau, văzând situaţia în care 

ne aflăm noi, în care se află lumea, astăzi, ne speriem şi nu ne mai apropiem, sau zicem că 

toţi suntem chemaţi, ca şi primii creştini, şi uităm de starea în care ne aflăm noi.  

 

 



Curs 4 

Liturghia credincioşilor 

 

 Continuăm cu explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, am ajuns la Ieşirea mică, 

la Vohodul cu Sfânta Evanghelie. Practic, odată cu lecturile biblice şi cu predica, se încheie 

Liturghia Catehumenilor. 

 După ectenia întreită, urmează ectenia pentru catehumeni. Este ultima ectenie, ultima 

rugăciune la care ei participă, după care sunt invitaţi să iasă din biserică, urmând să se 

pregătească apoi comunitatea pentru Liturghia credincioşilor. Spuneam atunci că, odată cu 

catehumenii, ieşeau şi penitenţii, cei care nu se împărtăşeau. Spuneam, de asemenea, atunci, 

că rugăciunea şi ectenia pentru cei ce urmează să se boteze, care sunt deja pregătiţi pentru 

botez, adică nu cei chemaţi, catehumenii obişnuiţi, ci cei chemaţi pentru luminare, se mai 

păstrează doar în Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite, care se pune în slujbă, în rânduială, 

numai de la jumătatea Postului. Până la jumătatea Postului, nu se pune nici la Liturghia 

Darurilor mai înainte Sfinţite. Unde îi regăsim pe cei pregătiţi pentru luminare? Îi regăsim, ca 

stare şi ca terminologie, în noaptea de Paşti, pentru că sâmbăta erau botezaţi; există o lucrare 

foarte importantă, De catechizandis rudibus, „Despre catehizarea (învăţarea) celor simpli“ – 

şi cei simpli nu erau cei care erau de la ţară sau mai ştiu eu de unde, ci erau cei neiniţiaţi, 

neînvăţaţi. În această lucrare a Fericitului Augustin, se arată cum se practica botezul, în Apus 

şi în Răsărit, şi se menţionează faptul că în Răsărit se făcea botezul în Sâmbăta Mare, în Apus 

se făcea botezul în Duminica Învierii. Cei ce urmează să fie botezaţi vor participa la Liturghie 

în noaptea de Paşti şi sunt numiţi nou-luminaţi sau neofiţi.  

 Odată cu rugăciunea si ectenia pentru cei chemaţi, se desface Sfântul Antimis. Fapt 

pentru care, după citirea Evangheliei, Sfânta Evanghelie, care stă totdeauna pe Sfânta Masă, 

pe Sfântul Antimis, se pune în partea de răsărit, spre Sfânta Cruce, cu deschiderea spre 

răsărit. 

 În timpul ecteniei, se desface Antimisul, care reprezintă deschiderea Împărăţiei 

Cerurilor pentru toate neamurile, nu numai pentru evreii care-L aşteptaseră pe Mesia, şi 

primirea acestor neamuri în Împărăţia Cerurilor, adică în Biserică.  

 După ectenia aceasta, sunt două mici ectenii introductive pentru imnul heruvic. Ne 

aflăm deja într-un moment foarte important, care se numeşte Vohodul Mare sau Intrarea cu 

Cinstitele Daruri sau aducerea Cinstitelor Daruri pe Sfânta Masă, pentru sfinţire. 

 Practic, de aici încolo, partea aceasta, numită Liturghia Credincioşilor, pentru că la ea 

participă cei ce sunt deja botezaţi şi care se pot împărtăşi, partea aceasta este cel mai puţin 

atinsă de modificări. Cele mai puţine modificări, atât în ceea ce proveşte structura de bază a 

Liturghiei, cât şi succesiunea rânduielii şi a gesturilor liturgice; totul se păstrează aproape 

neschimbat, ca în ritul Sfântului Iacob, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului. Nu putem 

să-l numim „Patriarhul Ierusalimului“, pentru că, pe vremea aceea, nu se ajunsese încă la 

această organizare, ca anumitor scaune episcopale să li se dea statut de Patriarhie.  Nici 



Sfântului Ioan Gură de Aur nu-i spunem „Patriarhul Constantinopolului“, ci „Arhiepiscopul 

Constantinopolului“, pentru că încă nu fusese ridicat scaunul de Constantinopol la rang de 

Patriarhie.  

 Putem merge, ca şi data trecută, într-o prezentare paralelă: pe de o parte, Liturghia 

Sfântului Iacob, ruda Domnului – Liturghie a cărei rânduială o găsim în mai multe cărţi care 

nu şi-au propus să fie cărţi de rânduială; nu avem o rânduială, practic, ci este descrisă 

Liturghia; unde? Întâi de toate, în Catehezele Mistagogice ale Sfântului Chiril, episcopul 

Ierusalimului, care, explicând Liturghia, explicând rânduiala, face şi o prezentare indirectă a 

rânduielii Sfintei Liturghii. De asemenea, în Constituţiile Apostolice, şi apoi în Catehezele 

Mistagogice ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale Sfântului Teodor de Mopsuestia. Sunt 

câteva cărţi foarte importante, care ne ajută în înţelegerea cultului primar – cărţi scrise de 

Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Ioan Gură de Aur, Teodor de Mopsuestia, Teodor al 

Andidelor, Gherman al Constantinopolului – veţi auzi deseori vorbindu-se despre aceste 

lucrări, despre aceste mistagogii. Sunt, de fapt, nişte cateheze mistagogice. Ce este cateheza? 

Catihizo înseamnă „învăţ pe cineva“; noi nu avem, în limba română, dar în engleză există, to 

teach şi to learn. Cel care învaţă pe cineva, profesorul catihizo. Catehetul este cel care învaţă, 

catehumenul este elevul care primeşte. 

 Deci, sunt nişte lecţii către cei care urmau să devină creştini. 

 Avem, aşadar, o parte introductivă, până la Ieşirea cu Cinstitele Daruri, care este 

constituită din rugăciuni pentru credincioşi, nişte rugăciuni introductive. Avem ectenia, ca şi 

în Liturghia din Constituţiile Apostolice, din cartea a opta, în capitolul al zecelea, şi avem 

două rugăciuni pentru credincioşi. De fapt, ectenia aceasta, în Liturghia Sfântului Iacob, este 

ectenia pe care noi am prezentat-o în Liturghia Catehumenilor. Şi care este aceasta? Ectenia 

mare; ectenia mare, în Liturghia Sfântului Iacob, aici era, înainte de ieşirea cu Cinstitele 

Daruri, pentru că ieşirea cu Cinstitele Daruri, cum vom vedea, era, de fapt, prezentarea 

Darurilor la Altar. Aşadar, ectenia aceasta s-a mutat tocmai la început, pentru ca după aceea 

să se adauge partea introductivă a Liturghiei, care este Liturghia Catehumenilor. Dacă ar fi să 

respectăm Liturghia Sfântului Iacob, ectenia mare ar fi tocmai aici, înainte de ieşirea cu 

Cinstitele Daruri. Şi, de asemenea, avem două rugăciuni pentru credincioşi.  

 Acum, să ştiţi un lucru: sunt supoziţii, sunt opinii. Sfântul Iacob a alcătuit Liturghia la 

un oarecare timp, destul de târziu. Dar creştinii frângeau pâinea încă din vremea Apostolilor. 

Sigur că şi Sfântul Iacob este Apostol! Ştim din Faptele Apostolilor câteva elemente: era 

rugăciunea, era cântarea Psalmilor şi se frângea pâinea. Sigur că această frângere a pâinii 

avea loc într-un cadru liturgic care, cumva, imita momentul Cinei celei de Taină. Unde 

vedem lucrul acesta? În special, la catolici. La catolici, nu există rugăciune de consacrare, de 

sfinţire a Darurilor. Ei consideră că Darurile se sfinţesc în momentele în care evocă cuvintele 

rostite de Mântuitorul Hristos: „Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu“ şi „Beţi dintru 

Acesta toţi, Acesta este Sângele Meu“. Şi atât, punct. Deci, consideră că, din moment ce se 

spun cuvintele acestea, se repetă cuvintele Mântuitorului, are loc consacrarea, se transformă 

pâinea şi vinul. 



 Şi, deci, la început, sigur că nu era rânduiala aceasta. Erau cei care se botezau şi se 

adunau la frângerea pâinii. Între timp, au început să vină şi alţii în jurul credincioşilor, că aşa 

spune Scriptura, că se adăugau, veneau în jurul lor. Ce însemna aceasta? Aceasta înseamnă 

că cei care „se adăugau“ erau ceea ce noi am numit, după aceea, candidaţi la botez, 

catehumeni, pentru că aceştia trebuiau iniţiaţi, trebuia să li se explice: „voi veniţi aici, dar uite 

ce se întâmplă, e clar că trebuie să renunţaţi la credinţa în zei, nu mai puteţi să mâncaţi din 

idolotite, nu mai puteţi mânca sânge“, toate aceste elemente de bază trebuiau explicate. Aşa 

se explică faptul că în timp apare partea aceasta, introductivă, numită Liturghia 

Catehumenilor, pentru cei care erau catehumeni. 

 Aşadar, ectenia mare, pe care am prezentat-o la început, este în prima parte a 

Liturghiei, după riturile bizantine, iar în Liturghia Sfântului Iacob este tocmai aici, înainte de 

prezentarea Darurilor. După care, urmează două rugăciuni pentru credincioşi, ca şi în 

Liturghia clementină, pe care o găsim în Constituţiile Apostolice, în capitolul al 

unsprezecelea. Tot cartea a opta, dar capitolul unsprezece. Ce ne spun Constituţiile 

Apostolice este foarte interesant, aceste rugăciuni, pe care frăţiile-voastre nu le-aţi auzit 

niciodată – ca să identificaţi, după ce se zice „câţi sunteţi chemaţi ieşiti, cei chemaţi ieşiţi, 

câţi suntem credincioşi iară şi iară în pace Domnului să ne rugăm!“, se spune o primă 

rugăciune pentru credincioşi, care se încheie cu ecfonisul „că Ţie se cuvine toată slava, 

cinstea şi închinăciunea“; după aceasta, se spune „Iară şi iară în pace Domnului să me rugăm“ 

şi urmează a doua rugăciune, care se încheie cu „Înţelepciune! Ca sub stăpânirea Ta 

totdeauna fiind păziţi...“. Şi aţi observat că, astăzi, în cele mai multe locuri, după ectenia 

întreită, se zice direct „ca sub stăpânirea Ta“. Nu înţeleg un lucru: bun, nu mai avem 

catehumeni, dar nu e posibil să suprimăm cele două ectenii care sunt, încă din vremea 

Apostolilor, pentru credincioşi. Şi se spune clar în Constituţiile Apostolice că rugăciunile 

acestea sunt citite de către episcop, cu voce tare. Părintele Branişte spune că, în rânduiala de 

astăzi, se zic în taină, de către preot. Dar nu se pot elimina! Ele sunt cele două ectenii şi cele 

două rugăciuni pentru credincioşi.  

 Vechimea lor este confirmată şi de Canonul al IX-lea al Sinodului de la Laodiceea, 

care s-a ţinut cam între 364-373. Foarte important şi foarte interesant, se mai găseşte şi într-

un alt document, anume Codex Barberinus Graecus 336, datat în a doua jumătate a secolului 

al VIII-lea şi care se păstrează exact aşa cum se păstrează şi în Liturghia clementină din 

Constituţiile Apostolice. Vorbind în paralel, ce credeţi că se petrecea, după rugăciunile 

acestea, în Liturghia Sfântului Iacob? În momentul acesta, veneau credincioşii cu darurile la 

altar. Aduceau pâine, vin, probabil untdelemn şi lumânări. Probabil, nu ştim. Dar este clar că 

aduceau pâinea şi vinul, pentru Sfânta Împărtăşanie. Le dădeau diaconilor, aceştia le primeau, 

le selectau pe cele mai bune şi pe acestea le dădeau Apostolilor sau le dădeau preoţilor, 

episcopilor, care le sfinţeau; urma rugăciunea de sfinţire, anaforaua, şi avea loc împărtăşirea.  

 Singurul mod de pedepsire a celor care făceau anumite greşeli era acesta: că nu li se 

primea darul la altar şi că nu se puteau împărtăşi, clar. Ei plecau odată cu catehumenii şi nu 

puteau aduce darul la altar. Aici este o altă problemă, fac o paranteză, aici putem pune 

problema: pe cine pomenim şi pe cine nu pomenim la Liturghie. Nu se spune nicăieri să nu 

pomeneşti pe cineva care nu trăieşte conform cu rânduielile bisericeşti! Se spune doar că nu 



se primeşte darul la altar. Dar ce însemna asta? Că rămâneau în biserică doar cei care urmau 

să se împărtăşească. Şi abia acum aduceau darul la altar! Deci, nu numai celor care nu erau 

cununaţi, cum sunt cazurile acum, care are tatăl beţiv, bărbatul beţiv, şi aşa mai departe, şi el 

nu e pomenit sau nu sunt pomeniţi. Cu tot respectul faţă de această exigenţă, dar nimeni, la 

ora actuală, nu stă la altar să întrebe (că nu-i cunoaştem pe toţi!): „eşti cununat, nu eşti 

cununat? Adu certificatul de căsătorie!“, dar nu-i pomenim, că spune să nu-i pomenim. Nu! 

Deci, nu se primea darul la altar şi nu se împărtăşea. Era cea mai gravă pedeapsă. Ce însemna 

aceasta? Aceasta însemna excomunicare, sau afurisire. Dar nu afurisirea cu sensul de astăzi, 

de blestem! Nu, afurisirea însemna excomunicare; însemna anatema, care ce însemna, la 

rândul ei? Erai dat, încredinţat celui rău, adică nu mai erai al lui Hristos! Şi de aceea, astăzi s-

a asimilat cumva cu sensul de blestem. Aceasta a fost o paranteză. 

 Şi ce se întâmpla, în timpul acesta? Se cânta un psalm, într-un ritm foarte, foarte lent, 

în stil papadic. Probabil că de la pa pa di ke zo ni... de la semnele muzicale ale muzicii 

bizantine. Se înlocuieşte, cu timpul, cântarea aceasta cu o cântare care se numeşte „imnul 

heruvic“ sau „heruvicul“: „Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă 

Treimi întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Ca pe 

Împăratul tuturor să primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti, aliluia, 

aliluia, aliluia!“ Acesta este imnul heruvic, tot. Şi se punea tot. Apare în secolul al VI-lea, în 

vremea împăratului bizantin Justin al II-lea, care, în 574, dă decret imperial să se impună în 

toate bisericile imnul heruvic. Şi, în vreme ce se cânta acesta, se aduceau darurile. Numai că 

încet-încet se dezvoltă proscomidia; şi dacă se dezvoltă rânduiala proscomidiei, atunci 

proscomidia se deplasează undeva, în urmă. Cum am spus, se face în timpul Utreniei. Şi 

atunci, nu se mai aduc darurile în timpul heruvicului; s-au adus deja, s-au pregătit deja. Şi 

atunci, în acest moment, se aduc Darurile deja pregătite, de la proscomidiar. Şi, deci, se 

introduce heruvicul şi, ca dovadă că el nu este foarte bine receptat de tot poporul, într-o primă 

instanţă, şi mai ales ritualul aducerii Darurilor, care apare ca o nouă rânduială, la un moment 

dat, în secolul al VI-lea, Patriarhul Eutihie al Constantinopolului critică acest moment, ca pe 

o invenţie, ca pe o inovaţie. Dar era firesc să se umple acest timp mort, golul intervenit din 

faptul că în timpul heruvicului nu se mai aduceau darurile, care erau deja pregătite, cu 

introducerea momentului aducerii Darurilor de la proscomidiar, la Sfântul Altar, pentru a fi 

sfinţite. Şi această aducere are loc în mijlocul heruvicului. Aşa se întâmplă că, acum, 

heruvicul este rupt în două: prima parte se cântă înainte de aducerea Darurilor, se aduc 

Darurile şi după aceea se cântă partea a doua. Singura modificare – care poate să fie 

substanţială – este că se aduc Darurile într-un mod elaborat, de data aceasta, pregătite în 

cadrul proscomidiei, în locul psalmului papadic se pune imnul heruvic, impus prin decret 

imperial şi în mijlocul acestuia are loc aducerea Darurilor la Sfântul Altar.  

 În timpul Vohodului au loc nişte pomeniri. Pomenirile din timpul heruvicului sunt o 

reminiscenţă a pomenirii dipticelui. Dipticele era o rânduială de pomenire pe care o respectau 

toate bisericile, toate comunităţile. Că nu pomenea fiecare după cum îl tăia capul. În timpul 

Sinoadelor Ecumenice, s-au consacrat dipticele, s-au modificat, s-au receptat de toţi ceilalţi şi    

s-au respectat. Şi aici se punea problema întâietăţii la pomenire, pentru că, până la urmă, 

întâietatea episcopilor, din punct de vedere liturgic, nu are consecinţe harismatice, nu are 



consecinţe canonice sau de altă natură. Singurul efect al întâietăţii stă doar în ordinea în care 

sunt pomeniţi episcopii. Şi, ca să înţelegem şi acest lucru, când Biserica a început să se 

organizeze, organizarea bisericească a urmat organizarea statală. Aşa, avem: mitropoliile, 

adică cel care avea scaunul în metropolă, iar metropola era cum ar fi un judeţ la noi, astăzi, 

cum erau diocezele, înainte; mitropolitul răspundea de toată dioceza, şi sub metropolă mai 

erau cetăţi care erau afiliate, cum sunt oraşele, astăzi, într-un judeţ. Şi acolo erau episcopii, 

care ţineau de mitropolie şi de metropolă, de mitropolit. Ce înseamnă metropolă? Oraşul-

mamă. Mai înseamnă şi mitras, pântecele care naşte, care dă naştere. Şi atunci, de ce pune 

episcopul mitra pe cap? Mitra lui simbolizează Biserica. Ce este episcopul? Este semnul 

unităţii unei comunităţi, a unei Biserici. Şi ce este Biserica? Este Mama. Şi de ce ţine 

episcopul mitra pe cap? Pentru faptul că mitra reprezintă supunerea episcopului faţă de 

Mântuitorul Hristos; pentru că El este capul Bisericii, nu episcopul, şi atunci episcopul îşi 

acoperă capul, cu această semnificaţie. 

 Totodată, după ce sunt aduse Darurile la Altar, urmează să se spună „Rugăciunea 

punerii înainte“ sau „Rugăciunea proscomidiei“. Se aduc Darurile pe Sfânta Masă, se 

descoperă potirul şi discul, se pun pe Sfânta Masă şi se acoperă cu Sfântul Aer, 

acoperământul cel mare, care ce simbolizează? Aducerea şi punerea în mormânt a 

Mântuitorului; iar acoperământul simbolizează lespedea care s-a pus pe uşa mormântului. 

Gestul acesta pregăteşte Darurile în vederea sfinţirii, ca ele să devină (nu să simbolizeze, ci să 

devină!) Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Şi, cum spuneam, are loc acum 

„Rugăciunea punerii înainte“ sau „Rugăciunea proscomidiei“, care mai are un echivalent, mai 

este o rugăciune pentru punerea înainte, la acoperirea Darurilor, la proscomidie, chiar aşa se 

şi invocă atunci, „pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri, Domnului să ne rugăm, 

Doamne miluieşte!“ Pentru că şi acoperirea Darurilor, de la proscomidiar, simbolizează, 

introduce, practic, punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos.  

 Dar rugăciunea de acum, a punerii înainte a Darurilor, ne aduce aminte de faptul că 

acum avea loc proscomidia, adică pro-aducerea, acum se aduceau de către oameni şi se 

dădeau diaconilor, şi diaconii le dădeau mai departe episcopului, spre a fi sfinţite. După 

această rugăciune, care este, practic, doar o rămăşiţă din aducerea Darurilor (probabil că, 

atunci când se aduceau Darurile, episcopul făcea această rugăciune, pentru punerea înainte, 

pentru gestul acesta, care avea loc acum), are loc sărutarea păcii. Ca ritual, sărutarea păcii 

este relativ târziu intrată; nu foarte târziu, dar nu avem mărturii că ar fi încă din vremea 

Apostolilor. Ce era sărutarea păcii? Practic, acum, toţi se îmbrăţişau – atenţie! –, bărbaţii cu 

bărbaţii şi femeile cu femeile. Astăzi, sărutarea păcii mai este păstrată doar în Altar. Doar 

slujitorii îşi dau sărutarea păcii; unul spune: „Hristos în mijlocul nostru“, „este şi va fi!“, 

răspunde celălalt, iar cel care a spus „Hristos în mijlocul nostru“ încheie cu: „totdeauna, acum 

şi pururea şi în vecii vecilor, amin!“ 

 După sărutarea păcii, se spune Crezul,care este introdus mai târziu, cam în secolul al 

V-lea, de către un patriarh monofizit: mai întâi, în 471, în Antiohia, şi mai târziu se va 

introduce în Constantinopol, de către Patriarhul Timotei (aproximativ 512-518). Patriarhul 

Petru Grahes, care era monofizit, introduce Crezul, în ideea de a-şi susţine punctul de vedere, 

erezia. Nu cred că era vorba de o modificare a Crezului, pentru faptul că Crezul fusese deja 



elaborat. Avusese loc şi Sinodul al II-lea Ecumenic. Şi nu ştim ce Simbol de Credinţă, pentru 

că a fost şi un Simbol de Credinţă apostolic, a fost şi un Simbol de Credinţă foarte simplu, 

până când s-a elaborat Simbolul de Credinţă în cele două Sinoade Ecumenice. Cert, însă, este 

că, după introducerea Simbolului de Credinţă, el va rămâne în slujbă, şi în timpul recitării lui, 

preoţii ridică Sfântul Aer de pe Cinstitele Daruri şi clatină acoperământul acesta, până la 

cuvintele „şi a înviat a treia zi, după Scripturi“. Ridicarea şi clătinarea Aerului pe Cinstitele 

Daruri – putem să spunem şi Sfintele Daruri! Se face o distincţie puţin artificială, după 

părerea mea: se spune că Sfinţitele Daruri sunt cele de după sfinţirea lor. Dar atunci nu mai 

sunt Daruri, atunci sunt Trupul şi Sângele Domnului. Şi, până atunci, ele s-ar numi Cinstitele 

Daruri. Din punctul meu de vedere, putem spune Sfintele Daruri de la început, pentru că ele 

sunt deja consacrate şi, aşa cum anafora este considerată sfinţită, şi toate celelalte obiecte 

liturgice şi obiecte de cult sunt sfinţite şi le numim sfinte, putem face distincţia între ceea ce 

este sfinţit şi ceea ce este transformat. Trupul şi Sângele Domnului aproape că nu se mai 

potriveşte să le numim Sfintele Daruri! Putem să le numim aşa, dar avem în vedere că aici 

este vorba de Trupul şi Sângele Domnului.  

 


