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Cele mai frumoase ore din viața creștinului ortodox de pe pământ sunt în timpul Sfintei Liturghii, 
când participă împreună cu frații și surorile lor. Militantul bisericii este unit cu Biserica 
atotbiruitoare în același timp și se manifestă ca un singur Trup.  Această unitate cu Hristos ca Rege 
este pecetluită cu comuniunea divină a Trupului Său Sfânt și a Sângelui.   Pe măsură ce credinciosul 
se apropie de Potirul Sacru care conține Darurile Sfinte (deținute de clerul slujitor), ei își exprimă 
dorința pentru această comuniune.  Această dorință de unire cu Mirele sufletului lor este cea care 
inspiră rugăciunile relevante către El: Doamne, este marea mea dorință de a fi unit cu Tine; M-am 
topit din dragostea Ta caldă, din dragostea Ta cereasca, din dorința sfanta de a veni și de a fi 

înscăunat în inima mea.  
  
Acesta este scopul principal pentru care este oferită Sfânta Împărtășanie, așa a făcut Domnul în 
timpul Cinei celei de Taină și în timpul Sfintei Liturghii: Oferim Pâinea și Vinul, iar în cel mai sfant 
moment al Sfintei Liturghii, la invocarea Preotului (sau Episcopului), Dumnezeu Tatăl trimite 
Duhul Sfânt și le transformă în Trupul Sfânt și Sângele lui Hristos.  După ce Preotul a dat de stire, 
el oferă Darurile Sfinte celor prezenți care sunt pregătiți să comunice și să se unească cu 
El!  Ofranda Împărtășaniei Euharistiei Divine, din vremea Sfinților Apostoli până astăzi, este 
încadrată cu citiri din Biblie și Predică; cu imnuri, rugăciuni și rugaminti în timp util, cu care ne 
lăudăm și arătăm recunoștință lui Dumnezeu pentru toate nevoile noastre spirituale și materiale.  Ne 
rugăm nu numai pentru noi, ci pentru întreaga lume, și astfel Sfânta Liturghie este rugăciunea cea 
mai completă a Corpului Bisericii.   Această rugăciune comună este cea care întărește rugăciunile 
individuale ale credincioșilor, în toate timpurile și în toate locurile.  Fie că sunt acasă sau oriunde 
altundeva, Sfânta Liturghie continuă să încurajeze și să sfințească viețile tuturor creștinilor.  Acest 
lucru a fost descris pe bună măsură ca "Liturghia de după Liturghie." 
  
Dacă studiem cu atenție Sfânta Liturghie, vom descoperi că aceasta este inspirată de întreaga Biblie, 
atât din Vechiul, cât și din Noul Testament.  Unele secțiuni, ar fi Lecturile Apostolice și 
Evanghelice, care sunt citite așa cum sunt, în ordine.  În schimb, psalmii antiofonilor, prochimenul 
și imnul comuniunii (care sunt versete selectate din Vechiul Testament) sunt cântate.  Rugamintile 
și rugăciunile Preotului sunt, de asemenea, patrunse cu spiritul Sfintelor Scripturi.  Astfel, Biserica, 
în timpul Sfintei Liturghii, nu numai că își unește copiii prin rugăciune și Comuniunea Divină a 
Sfintelor Daruri cu Hristos (și întreaga Sfânta Treime), dar oferă și cuvintele sacre ale Sfintei Biblii 
pentru a educa și inspira.   
  
Dar se pune întrebarea: Suntem atenți la această realitate importantă și o înțelegem?   Având în 
vedere circumstanțele noastre și modul în care cei mai mulți dintre noi participăm la închinarea 
divină, este foarte greu să dăm un răspuns pozitiv.  De aceea am considerat necesar, începând de 
astăzi, cu voia lui Dumnezeu, ca Predicile de duminică să fie dedicate conceptelor biblice care au 
fost încorporate în Sfânta Liturghie. 
  
La începutul Sfintei Liturghii, primele trei cereri adresate de sărbătorit se referă la marea temă a 
păcii: 
  
- "În pace Domnului sa ne rugam" 
- "Pentru pacea lui Dumnezeu... să ne rugăm"; al doilea; și a treia 
- "Pentru pacea întregii lumi... 



 

 

  
Și după ce repetă cererea de pace de încă 18 ori, chiar și până la ultima Rugăciune: ""Acordați pace 
lumii voastre", Sfânta Liturghie se încheie cu îndemnul Diaconului:"Să plecăm în pace".  De la 
începutul Sfintei Liturghii până la sfârșit, ideea de pace domină. 
  
Numai din aceasta putem înțelege, presupun, cât de importantă este Biserica noastră problema păcii, 
pentru viața credinciosului și a universului.   Acest lucru se datorează faptului că acest concept de 
pace este deosebit de proeminent în Biblie, chiar și pentru cărțile Noului Testament.  Să ne amintim 
imnul Îngerilor în noaptea Nașterii lui Isus: "Slavă Preasfințitului Dumnezeu și păcii..." Sau după 
învierea Sa, Domnul, în prima Sa apariție în fața Ucenicilor Săi, a început cu: "Pace voua!"  (Ioan 
20:19). 
  
Care este sensul cel mai profund al păcii?  Aduce beneficii umanității?  O putem găsi?  Acestea și 
alte întrebări despre pace apar în noi.  Răspunsul la acestea (din cauza lipsei de timp astăzi) vom 
încerca (ghidat de Biblia inspirată divin) de a le arata în predicile viitoare. 
  
Pentru a ne oferi o mai bună înțelegere a importanței păcii în viețile noastre, ne vom aminti doar 
porunca neprihănită: "Cautati pacea cu toti și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul" 
(Evrei 12:14).  Pacea este asociată cu sfințenia și, fără de ea, nimeni nu poate vedea Fața Domnului 
și nu poate intra în Împărăția Sa!  Să nu uităm niciodată asta! 
  
  


