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În urma Antifoanelor, în fiecare Sfântă Liturghie, vedem că în interiorul Sfintei Biserici are loc o 
intrare  sfântă, în timpul căreia  este expusă Sfânta Evanghelie, care Il simbolizează pe Însuși Domnul 
nostru Iisus Hristos. Intrarea  începe la Sfânta Masă, unde Sfânta Evanghelie se găsește în orice moment,  
și trece prin centrul  Bisericii,  printre credincioși și sfârșește  din nou pe Sfântul Altar. 

Vohodul ne ajută să  înțelegem  venirea lui   Hristos  în  lume. Sfânta Evanghelie  Il simbolizează 
pe Hristos. Preotul dupa ce a venerat Sfânta Evanghelie o dă Diaconului (dacă există una), care apoi ține 
Evanghelia la  înălțimea feței sale, pentru ca Evanghelia să-i acopere fața,  astfel încât să simbolizeze 
venirea lui Hristos cu Evanghelia.  Lumânarea îl simbolizează pe Sfântul Ioan Botezătorul, după cum 
spune Evanghelistul  Ioan:  "Era faclia care arde si lumineaza " (Ioan 5.35). El a fost cel care a deschis 
calea pentru venirea lui Hristos. Astfel, întreaga Biserică venereaza Sfânta Evanghelie, pentru a ne 
reaminti ca  Hristos intră în istoria lumii și că omul a primit posibilitatea de a-si  uni viața  cu viața 
dumnezeiasca-umană a lui Hristos în Biserica Sa. 

Când Preotul ajunge în mijlocul bisericii, el se adresează cu nerăbdare rugăciunii:    " de cetele 
ingeresti nevazut inconjurat ". Aici nu este nici o îndoială că acest lucru este ceea ce se întâmplă cu 
adevărat.  Căci, acolo unde se arată Hristos, El este înconjurat de o mulțime de Îngeri ai Săi; mai ales în 
Sfânta Liturghie, unde Însuși Hristos oficiază  Taina  Euharistiei. Nu numai Sfântul Spiridon a văzut 
Sfinții Ingeri ajutându-L. Avem  o înregistrare a altor evenimente similare cu  colaborarea  îngerilor.  
Acesta este  motivul pentru care, în Sfânta Liturghie, au fost incluse și cântate imnuri de îngeri cunoscute 
din Biblie, așa cum vom vedea - cu voia lui Dumnezeu - în următoarele omilii. Cu bucurie cântăm: 
"Cerurile să se bucure și pământul să se bucure! ⁄ Astăzi a venit Mantuitorul  îngerilor și al oamenilor. " 
(Theotokionul -imnul inchinat Fecioarei Maria in Vercernia din 30 decembrie). Într-adevăr, ne-am dat 
seama cat de sus ne-a ridicat  Domnul  și cât de mult  ne prețuiește. 

După "Rugăciunea de intrare", Preotul binecuvântează intrarea  clerului în  Sfântul  Altar. Si 
atunci Diaconul,  înălțând Sfânta Evanghelie pentru ca toata lumea să o poata vedea, exclamă: 
"Înțelepciune! Drepti ! ". Sfânta  Evanghelie este Înțelepciunea și  Înțelepciunea este Hristos, după cum 
scrie apostolul Pavel: "pe Hristos[este]  puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu"(I Cor. 
1:24). Cu toții,  atât fizic,  cât și  spiritual, cu pregătire și vigilență duhovnicească,  priviți  Sfânta 
Evanghelie. Este la fel ca în  orașele și satele Galileii și Iudeei  când  s-a arătat Hristos. Acest act este 
elaborat de sfinții  evangheliști: Domnul s-a dus într-un loc pustiu pentru a se ruga. "afland multimile au 
venit dupa El ,pe jos,din cetăți"(Mat. 14:13). Astfel,  și noi, uitându-ne la Sfânta Evanghelie, simțim că Îl 
avem pe Hristos Însuși printre noi. De aceea, spontan, toți credincioșii împreună se închină cu evlavie 
Sfintei Evanghelii, făcând semnul crucii și  intarindu-se  unii pe alții cu scandarea  "Veniți, să ne 
închinăm și să cadem la Hristos". După aceea,adresându-ne lui Hristos, cântăm: "Mântuiește-ne, o, Fiu al 
lui Dumnezeu..." Câți oameni care s-au adresat cu credință cuvântului   "mântuiește-mă" (sau "miluiește-
mă pe mine")lui Iisus au fost de fapt  mântuiți prin intervenția miraculoasă a Domnului! Pe cine să 
menționez mai întâi? Cei Doisprezece Ucenici care erau în pericol să se înece în furtuna din  Tiberiada, de 
exemplu. Ei au strigat către Domnul: "Doamne mântuiește-ne" și la porunca Domnului imediat " s-a facut 
liniste deplina"(vezi Mat. 8, 23-26). Sfintele Evanghelii și Istoria Bisericii noastre sunt pline de minuni 
similare cu care Domnul răspunde celor care I se adresează "Mântuiește-mă" cu credință. 

Intrarea  Domnului - sub forma Sfântei Evanghelii – în Sfântul Altar al  Bisericii  simbolizează  
venirea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu în lume, ca un învățător fara gresala . Iisus Însuși a afirmat 
acest lucru: "Eu  sunt Calea, Adevărul și Viața"(Ioan 14:6). Ucenicii Săi au revendicat următoarele:"Tu ai 
cuvintele vieții celei veșnice. Si noi am crezut și am cunoscut ca Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului 
Celui viu. " (Ioan 6, 68-69). Dar există și mărturia dușmanilor lui Iisus. Ei au trimis gardieni să-L aresteze 



 

 

pe Iisus în timp ce predica. Când gărzile au auzit cuvintele Domnului, au fost uimiți și  au uitat porunca 
pe care au primit-o! –″Niciodată n-a  vorbit un om asa cum vorbeste Acest Om. "(Ioan 7, 45-46). 

Deci acest Iisus Hristos, singurul Învățător adevărat,  este arătat la intrarea Sfintei Evanghelii. Și 
în această primă parte a Sfintei Liturghii, până la rugăciunile pentru catehumeni,  se accentueaza preoția 
Cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum Domnul s-a arătat mai întâi lumii și a vestit Evanghelia Sa și apoi s-a 
predat răstignirii dezonorante, tot așa în Sfânta Liturghie El  mai întâi este proiectat ca   Învățător și Preot 
al Evangheliei, apoi ca   Preot al jertfei Sfântului Său Trup și Sânge. Adică, ordinea Sfintei Liturghii  
imită  viața Sa pământească. 

 


