
 

 

ESTE NEVOIE CA CREDINCIOȘII SĂ SE PREGĂTEASCĂ  PENTRU 
PARTICIPAREA LA DUMNEZEIASCA LITURGHIE 

(14.11.2021) 

 

În Predicile noastre de până acum despre Taina Sfintei Euharistii, am încercat – 
în cuvinte simple – să interpretăm ceea ce a făcut și a spus Domnul în timpul în care 
le-a dat acestă Mare Taină ucenicilor Săi în timpul Cinei celei de Taină, cu puțin timp 
înainte de arestarea Sa. Ne-am limitat doar la cuvintele relevante ale Domnului citate 
de Sfintele Evanghelii și de Apostolul Pavel. 

Sper că a fost înțeles de toți ascultătorii noștri faptul că Domnul, din dragoste 
excesivă față de Ucenicii Săi, a întemeiat Taina Dumnezeieștii Euharistii, pentru ca 
prin ea să fie mereu, nu numai în comuniune cu credincioșii, ci și în mod indisolubil 
unit cu ei. Și este unit prin însuși Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos! 

Nici o altă sfântă Slujbă a Bisericii nu poate fi asemănată cu Dumnezeiasca 
Liturghie, în care Însuși Domnul nostru Iisus Hristos Se oferă ca jertfă pentru iertarea 
păcatelor și mântuirea tuturor oamenilor, și este unit cu fiecare credincios, în esență, 
prin Sfânta Împărtășanie. Din acest motiv este absolut necesar ca fiecare credincios 
ortodox să participe la Sfânta Liturghie cu credință, evlavie și dragoste sinceră față de 
Dumnezeu și cei apropiați. 

Dar pentru ca credinciosul să participe în mod conștient la ceea ce se întâmplă, 
el trebuie să înțeleagă cuvintele Sfintei Liturghii, precum și conținutul spiritual mai 
profund a tot ceea ce se întâmplă. Acest lucru este necesar pentru că și cel mai simplu 
creștin, care intră în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, nu intră ca un 
simplu spectator care ar sta doar undeva să privească ce se întâmplă, ci are un rol 
activ în ceea ce se întâmplă. Dumnezeiasca Liturghie este o formă de închinare 
comună. Sfânta Liturghie se săvârșește cu participarea tuturor oamenilor în folosul 
spiritual al întregului popor al lui Dumnezeu. Acesta este și înțelesul cuvântului 
grecesc „Liturghie” (λειτός = λαός (oameni) + ἔργον (lucrare). De aceea, în afară de 
preoți, diaconi, cântăreți, cititori și slujitori de altar, fiecare credincios trebuie să-și 
cunoască rolul în Sf. Liturghie: Cum să intrăm în biserică, cum să cinstim sfintele 
icoane, cum să aprindem lumânările. Să știe când ne ridicăm, când ne închinăm în 
fața preotului, când facem semnul crucii. De asemenea, credincioșii trebuie să știe 
cum și când să-l însoțească pe cantor alăturându-se la intonarea unor cântări simple și 
cunoscute, precum „Doamne miluiește”, „Dă Doamne”, „Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi". Toți împreună ar trebui să recităm 
Crezul și Tatăl nostru. Toate acestea demonstrează o comunitate vie rugătoare și ajută 
credinciosul, astfel încât mintea și inima lui să participe la ceea ce se face și ca 
gândurile lui să nu scape la alte chestiuni, fără legătură cu Dumnezeiasca Liturghie. 

Credincioși evlavioși consideră o binecuvântare deosebită să pregătească cu 
evlavie și rugăciune prescura (pâinea dospită), și să le aducă la biserică, pentru ca 
dintr-una dintre ele să fie tăiat „AMNOS/MIELUL”, care în timpul Dumnezeieștii 



 

 

Liturghii se va transforma în Sfântul Trup al lui Hristos. Conform tradiției ortodoxe, 
credincioșii, la rândul lor, aduc ceea ce este necesar pentru Dumnezeiasca Liturghie 
și pentru ca biserica să funcționeze corect. De asemenea, ei ar trebui să manifeste 
interes pentru curățenia templului lui Dumnezeu. Sunt rugăciuni deosebite pe care 
Preotul le face pentru cei care aduc Bisericii cele necesare pentru închinarea comună 
și pentru cei care se ostenesc pentru curățenia și ordinea din biserică: 

- Preotul care oficiază rostește următoarea rugăciune în timpul Rugăciunii de 
jertfă: „Adu-ți aminte, Doamne, de cei care au adus aceste daruri (pâinea și vinul) și 
de cei pentru care au fost aduse…” 

- „Înca ne rugăm pentru cei ce aduc daruri si fac bine în sfânta si întru tot 
cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc,...” (Ectenia Mare). 

- „Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale; Tu pe acestia îi prea 
mărește cu dumnezeiască puterea Ta...” (Rugăciunea din spatele Amvonului). Adică 
sfințește, Doamne, și slăvește cu puterea Ta dumnezeiască pe cei ce iubesc și 
îngrijesc Casa lui Dumnezeu, ca să fie curată și ordonată! De mari binecuvântări de la 
Dumnezeu se bucură cei care manifestă interes pentru starea bună și funcționarea 
ordonată a sfintei Case a lui Dumnezeu. 

Timp de multe secole, familiile evlavioase ortodoxe, care au trăit după Tradiția 
creștină ortodoxă, au avut mare grijă sâmbăta de pregătirea trupească și spirituală 
corespunzătoare a tuturor membrilor familiei pentru a merge a doua zi la biserică și a 
se înfățișa în fața Domnului. Duminica purtau cele mai bune haine si pantofi pe care 
le aveau. Sâmbăta seara mâncarea era simplă și de post. După rugăciunile de seară, 
fiecare membru al familiei își cerea iertare unul altuia. 

Dacă părinții aveau cunoștințele corespunzătoare, își pregăteau copiii pentru 
citirea Evangheliei și îi informau dacă duminică urma să aibă loc o Sărbătoare 
specială. Astfel încât copiii erau conștienți de ceea ce vor vedea și auzi a doua zi în 
biserică și participau cu mai mult interes. 

Astăzi, cu ajutorul internetului, este foarte ușor să găsim informații care ne pot 
ajuta pe toți în pregătirea duhovnicească de sâmbătă pentru Liturghia Duminicală. 

 

 


