
ESTE NEVOIE DE ÎNȚELEGEREA SFINTEI LITURGHI 

(3/10/2021) 

 

  Cel mai mare și mai benefic eveniment din istoria omenirii a fost, desigur, venirea 
pe pământ a Domnului nostru Iisus Hristos și lucrarea Sa mântuitoare. Mulți dintre noi s-ar 
putea să-i invidieze pe oamenii care locuiau în Galileea și Iudeea în acele vremuri și au 
avut privilegiul de a-L vedea pe Domnul nostru Iisus Hristos, adică Dumnezeu Însuși, cu 
ochii lor – cum a fost abordat de bolnavi și bolnavii vindecându-se chiar de boli 
incurabile; oamenii fiind eliberați de forțele demonice. Într-adevăr, cât de minunat ar fi 
fost să fim vii în acele vremuri, uitându-ne la Hristos cu ochii noștri! 

 Totuși, să medităm mai adânc asupra acestui subiect: Oare Fiul lui Dumnezeu a 
coborât din Rai pe pământ pentru a oferi bucuria prezenței Sale numai oamenilor care au 
trăit în mica regiune a Palestinei, în acei trei ani ai Săi de misionariat public? Hristos a 
venit să răscumpere lumea pentru toate veacurile - „pentru noi oamenii și pentru a noastră 
mântuire” (așa cum mărturisim în Crez). Cum este posibil ca El să-și limiteze prezența 
benefică numai oamenilor care au trăit în limitele geografice înguste ale unei țări mici în 
acei trei ani!? Nu ar fi acest lucru nedrept din partea lui Dumnezeu, să-i favorizeze pe 
aceia puțini? Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu ne asigură că Dumnezeu nu 
discriminează: „Dumnezeu nu este părtinitor” (Fapte 10:34). Oamenii care vor crede în 
Hristos, indiferent de ce națiune aparțin, indiferent de timpurile în care trăiesc, se bucură 
întotdeauna de aceleași beneficii de la Dumnezeu, așa cum ne descoperă Apostolul Pavel: 
„Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi." (Vezi Evrei 13: 8). 

Să ne gândim la următoarele: Putem noi, cei care trăim astăzi, după două mii de ani, 
să-L întâlnim pe Hristos, să-L ascultăm, să-I vorbim și să primim binecuvântările Sale, 
precum oamenii care au trăit în timpul lui Hristos?  

Biserica - oficial și cu convingere - răspunde „da”. Cei dintre noi care credem în 
Hristos ca Dumnezeu, care au fost botezați și rămân uniți organic cu Hristos și Biserica Sa, 
avem aceleași privilegii ca și cei care l-au urmat pe Hristos pentru prima dată în acele 
vremuri! Este într-adevăr remarcabil! Cum se poate aceasta?  

Cu rațiunea noastră umană limitată, este imposibil ca omul să înțeleagă cum ar putea 
avea loc un astfel de eveniment. Aceasta transcende rațiunea umană și ajunge pe tărâmul 
Tainelor. De obicei, noi, ființele umane, când nu putem explica ceva ce s-a întâmplat în 
viața noastră de zi cu zi, îl numim mister/taină! Multe lucruri nu pot fi explicate prin 
logica umană, cum ar fi evenimentele supranaturale legate de acțiunile divine. Acestea 
sunt Tainele lui Dumnezeu și pentru a ne apropia de ele și a beneficia de ele, nu ne putem 
folosi cele cinci simțuri (vedere, auz, gust, miros și atingere). Simțurile noastre ne 
informează doar despre lucrurile materiale. Pentru a aborda Tainele lui Dumnezeu este 
nevoie de un alt simț, adică credința. Totuși, să nu creadă cineva că această credință are 
ceva de-a face cu imaginația umană care este întunecată, nedeterminată și ipotetică! 
Credința creștină se bazează pe o persoană reală, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care 
ne-a dezvăluit tot ce trebuie să știm pentru a ajunge la destinația noastră finală. Istoria 
Bisericii din acești 2000 de ani confirmă faptul că adevărurile lui Hristos sunt verificate în 
viața noastră de zi cu zi. Într-adevăr, ceea ce a spus Domnul este adevărat: „Cerul și 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). Și ce ne-a spus Hristos 



în timp ce era încă pe pământ? „şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului” (Matei 28.20). 

Cineva s-ar putea mira și spune următoarele: „Dar Iisus, după ce a pronunțat aceste 
cuvinte, s-a înălțat la ceruri  – atunci cum vine aceasta? Da, Hristos s-a înălțat într-adevăr, 
dar ca Dumnezeu, precum Tatăl și Duhul Sfânt - așa cum știm cu toții - este „prezent 
pretutindenea, umplând toate lucrurile”, așa cum ne rugăm în fiecare zi în rugăciunea 
„Împărate ceresc ...”. Dar dincolo de aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos, la Cina cea de 
Taină, a stabilit o relație specială de comuniune cu toate popoarele din toate secolele și cu 
toate națiunile de pe pământ. Este suficient, desigur, ca oamenii să vrea să creadă în 
Evangheliea lui Hristos, să fie botezați în numele Sfintei Treimi, să lupte pentru a trăi după 
voia Lui, ca membri ai Bisericii Sale, și cu inimile să tânjească să aibă părtășie cu Hristos.  

Cineva care aude asta ar putea dori să exclame: Toate acestea sunt ca un mister 
pentru mine! Da, într-adevăr, toate acestea provin dintr-o taină (mister). Este ceea ce noi, 
în limbajul bisericesc, numim „Taina Dumnezeieștii Euharisti (numită și Împărtășanie). În 
Taina Euharistiei/Împărtășaniei se realizează unirea fiecărui credincios cu Hristos. Această 
Taină, cea mai mare și cea mai profundă a fost întemeiată de Însuși Domnul în seara zilei 
Sfinte de Joi, chiar înainte ca El să fie arestat și răstignit, pentru a asigura comuniunea Sa 
neîntreruptă și continuă cu toți ucenicii Săi din toate timpurile. 

Toți creștinii știu din Sfintele Evanghelii și din prima epistolă a Sfântului Pavel 
către Corinteni (11, 23-28) cum a stabilit Hristos această Taină. Această mare Taină, după 
cum știm cu toții, este săvârșită în timpul Dumnezeieștii Liturghi. 

Dar aici stă marea provocare a credincioșilor. Datorită faptului că este o taină cu 
semnificație spirituală foarte profundă dar este condensată în aproximativ o oră și 
exprimată într-un limbaj care este adesea simbolic și care nu este înțeles de toată lumea. 
Este necesar ca toată această bogăție spirituală a Dumnezeieștii Liturghi să fie descoperită 
și interpretată în detaliu, astfel încât fiecare credincios să participe cu toată inima și mintea 
la săvârșirea Tainei Sfintei Euharistii care se săvârșește în fiecare Sfântă Liturghie. 

Din acest motiv, cu voia Domnului, vom dedica predicile din duminicile acestui an 
bisericesc, interpretării și înțelegerii Dumnezeieștii Liturghi. 


