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Curs 7: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2)  

 

Preotul şi trăirea duhovnicească în cadrul Sfintei Liturghii 

 

Sfânta Liturghie este cea mai însemnată slujbă a cultului divin ortodox, căci, oferindu-ne ca merinde ale 

vieţii veşnice, Trupul şi Sângele Mântuitorului, ea aduce şi poartă pe Hristos în inimile  credincioşilor1. După 

cum Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului este, din punct de vedere soteriologic, centrul activităţii Sale 

răscumpărătoare, tot aşa, Sfânta Liturghie, actualizarea acestei Jertfe este temelia, centrul sau miezul întregului 

cult ortodox2. 

Dacă am asemăna toate serviciile bisericeşti ortodoxe cu nişte înălţimi muntoase, putem afirma că 

Liturghia reprezintă vârful cel mai înalt în care se întâlnesc cele cereşti cu cele pământeşti3. Sf. Liturghie este 

cel mai înalt pisc al vieţii şi spiritualităţii creştine, muntele cel înalt şi sfânt în care ne aflăm în comuniune de 

viaţă şi de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii4. Spre ea se îndreaptă şi de la ea pornesc, ca nişte raze, toate 

celelalte manifestări ale spiritualităţii şi evlaviei creştine. Sf. Dionisie Areopagitul numeşte Liturghia, Taina 

Tainelor5, deoarece, prin ea, ni se comunică Însuşi Izvorul harului divin, Domnul Iisus Hristos, încununând, 

astfel, tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe şi desăvârşind comuniunea cu Dumnezeu cel iubitor şi sfânt. 

Vorbind despre darul euharistic, ca expresie a dragostei lui Dumnezeu către oameni, Sf. Nicodim 

Aghioritul arată următoarele: „Cugetă, frate, la dragostea pe care Iisus Hristos a avut-o când ţi-a hărăzit darul 

dumnezeieştii împărtăşiri; deoarece în dragoste stă întregul oricărei binefaceri, ea fiind inima darului, iar 

darul fiind ca şi întruparea lui. Drept aceea, dragostea aceasta pe care a avut-o Hristos să ne hărăzească 

această taină, ne este deajuns să ne apropie la desăvârşirea cea mai deplină, precum zice evanghelistul Ioan: 

«Iubind pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit şi până la sfârşit» (Ioan 13, 1)”6.  

Sf. Ioan din Kronştadt evidenţia că: „Liturghia este slujirea de sus pe pământ, cea mai mare minune a 

iubirii şi dreptăţii lui Dumnezeu – slujirea nemuririi neamului omenesc, cea mai mare biruinţă a milostivirii lui 

Dumnezeu faţă de păcatele oamenilor, cea mai mare biruinţă asupra diavolului, care se săvârşeşte în fiecare zi 

şi care învredniceşte de fericire pentru toţi vecii pe cei ce au biruit diavolul prin credinţă şi pocăinţă; este 

dăruirea hranei şi băuturii nemuritoare, a curăţirii de păcate, a sfinţirii şi vieţii veşnice”7. 

 Dacă prin celelalte Taine ale Bisericii creştinii primesc numai harul divin, prin Sfânta Euharistie, ei se 

împărtăşesc cu Însuşi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos întreg, sub chipul pâinii şi a vinului. De aceea, 

Sfânta Euharistie ocupă un loc cu totul special în viaţa şi spiritualitatea creştină. Semnificative sunt în acest 

sens cuvintele Sf. Nicolae Cabasila: „Sfânta Împărtăşanie este Taina cea mai mare, pentru că mai încolo de ea 

nu se mai poate merge, nici nu se mai poate adăuga ceva. Căci, de regulă, după o treaptă vine a doua, după 

aceasta a treia şi apoi tot aşa până la cea din urmă. După Sfânta Împărtăşanie însă nu mai este loc unde să 

păşeşti, de aceea trebuie să te opreşti aici şi să te gândeşti cum să faci ca să poţi păstra până la sfârşit 

comoara pe care ai dobândit-o”8. 

În alt loc el arată că Sfânta Masă este „piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti, la care dacă am ajuns 

odată, nimic nu mai lipseşte ca să dobândim fericirea cea dorită. Pentru că aici nu mai e vorba de a ne face 

părtaşi morţii, îngropării sau unei vieţi mai bune, ci e vorba chiar de dobândirea Celui înviat. De acum nu mai 

                                                 
1 Episcop Vasile Coman,  Scrieri de teologie liturgică şi pastorală, Oradea, 1983, p. 135. 
2 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, ediţia a patra, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005, p. 235. O viziune 

duhovnicească asupra Sf. Liturghii găsim şi la: Pr. Prof. N. C. Buzescu, Liturghia-centrul cultului divin ortodox, în O., anul XXXIII 

(1981), nr. 1, p. 41-57; Pr. Conf. Ilie Moldovan, Sfânta Liturghie ca icoană a împărăţiei lui Dumnezeu şi însemnătatea ei în viaţa 

religios-morală a creştinului ortodox, în O., anul XXXIV (1982), nr. 1, p. 99-120. 
3 † Vasile Coman, Episcopul Oradiei, Asceză şi spiritualitate (mistică) în Liturghia răsăriteană de tip bizantin, în M.A., anul 

XXXII (1987), nr. 1, p. 11. 
4 Arhim. Prof. Vasile Miron, Sfânta Liturghie-Taina comuniunii şi zidirii sufleteşti a credincioşilor, în T.V., anul V (LXXI-

1995), nr. 1-3, p. 40. 
5 Dionisie Areopagitul, Despre Ierarhia Bisericească, cap. III, 1: „Despre cele săvârşite în Sinaxă (în Liturghie)”, în volumul 

„Opere complete”, traducere, introducere şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, Editura Paidea, Bucureşti, 1996, p. 78. 
6 Sf. Nicodim Aghioritul, Despre Sfânta Taină a Cuminecăturii, traducere din greceşte de Arhim. Serafim Popescu, în 

M.M.S., anul XL (1964), nr. 11-12, p. 593. 
7 Sf. Ioan din Kronstadt, Liturghia-Cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică şi cultul divin ortodox, Editura Deisis, 

Sibiu, 2002, p. 156. 
8 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene Braniște, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 114. 
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primim darurile Duhului Sfânt, oricât de bogate ar fi ele, ci pe Însuşi Vistiernicul acestor daruri, comoara  

întru care încape toată bogăţia darurilor”9. 

De altfel, mai toate Tainele şi ierurgiile stau în legătură directă sau indirectă cu Sf. Liturghie. Astfel, 

unele din ele se săvârşesc chiar în cursul Liturghiei, ca de exemplu hirotonirea şi împărtăşirea. Rânduiala altora 

este indisolubil împletită cu cea a Liturghiei, ca sfinţirea marelui Mir la Liturghia din Joia Patimilor, sfinţirea 

cea mare a apei (Agheazma mare) la Bobotează, parastasul şi diferite ierurgii pentru pomenirea morţilor. Altele 

se săvârşesc fie înainte de Liturghie, ca: hirotesiile, sfinţirea bisericii, botezul şi mirungerea de odinioară, fie 

după ea, cum este de exemplu cununia. 

Fără teama de a greşi, Sf. Liturghie poate fi numită o „structură catehetic-euharistică şi sfinţitoare”10, în 

care suntem educaţi spre mântuire într-o atmosferă plină de doxologie şi mulţumire şi sfinţiţi atât prin cuvânt şi 

rugăciune, cât şi prin cuminecarea cu Trupul şi Sângele Domnului. Liturghia ortodoxă ne transmite o credinţă 

exactă şi ne pune într-o relaţie directă cu Dumnezeu şi cu ceilalţi membri ai Bisericii. Plin de uimire, Sf. Ioan 

din Kronştadt exclama: „O, ce înălţime, ce măreţie, ce frumuseţe şi ce dulceaţă în dumnezeiasca liturghie; ce 

bogăţie a duhului şi ce fericire pentru noi! În timpul liturghiei cerul şi pământul se fac una; Dumnezeu e 

împreună cu oamenii, îngerii cerului cu oamenii pământului, toate chipurile sfinţilor, protopărinţi, patriarhi, 

prooroci, apostoli, evanghelişti, cuvioşi şi toţi sfinţii. Ce luminoasă, preasfântă, prisositor-iubitoare, cerească, 

frumoasă şi fericită comuniune! Iar noi, cei pătimaşi, adeseori nu băgăm de seamă şi nu vedem acest har 

dumnezeiesc, această dărnicie, mai presus de fire a mult-mărinimosului Dumnezeului nostru! Şi ne înjosim 

necontenit cu patimile vieţii, cădem din înălţimea atât de mare a răscumpărării noastre, dintr-o comuniune 

veşnică atât de fericită, din comuniunea cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu îngerii, cu toţi sfinţii, cu toţi 

adevăraţii creştini de pe pământ!”11. 

Tot despre legătura vie cu Dumnezeu şi cu semenii manifestată în cadrul Sf. Liturghii, ne vorbeşte şi 

episcopul Vasile Coman, arătând că: „Prin Liturghie se realizează deci, una din caracteristicile modelului de 

viaţă creştină, teandris, adică comuniunea cu Dumnezeu. Aceasta e coloana vertebrală a vieţii creştine, 

coordonata ei verticală. Toate rugăciunile şi cântările liturgice ţintesc la această comuniune dintre credincios şi 

Dumnezeu, fie că o pregătesc cum se face în partea ei centrală, fie că, chiar se întâlnesc la sfârşitul Liturghiei în 

momentul cuminecării cu Trupul şi Sângele Domnului. […] Înrâurirea pe care o exercită Liturghia asupra vieţii 

creştine nu se mărgineşte numai la coordonata verticală a vieţii, adică la aflarea şi permanentizarea legăturii cu 

Dumnezeu, ci ea se întinde şi pe coordonata orizontală, adică asupra raportului dintre ins şi ins”12.  

Trebuie să amintim şi faptul că în fiecare Sf. Liturghie, credincioşii retrăiesc din plin întreg misterul 

mântuirii în Hristos, începând de la Naşterea din Betleem şi până la Înălţarea Sa la ceruri. În acest sens, Sf. 

Nicolae Cabasila arată că în Liturghie „toate ne duc cu gândul la lucrarea mântuitoare a lui Hristos, pentru ca 

priveliştea ei fiind în faţa ochilor noştri, să ne sfinţească sufletele şi astfel să devenim vrednici de primirea 

Sfintelor Daruri. Căci după cum odinioară această lucrare a izbăvit lumea de moarte, tot aşa şi acum, fiind 

mereu contemplată, ea îmbunătăţeşte şi apropie de Dumnezeu sufletele celor ce o au în faţa ochilor”13.  

Toate momentele semnificative din viaţa lui Hristos se perindă prin acte simbolice, lecturi şi rugăciuni 

înaintea ochilor sufleteşti ai credincioşilor, încât aceştia rămân profund impresionaţi de lucrarea Mântuitorului 

săvârşită pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Ei văd şi aud pe Hristos umblând şi vorbind în prezenţa lor ori 

de câte ori se rostesc Fericirile, se citeşte din Sfânta Evanghelie, se spun cuvintele de instituire (ale Sf. 

Euharistii) sau se cântă Tatăl nostru. Prin urmare, spune Sf. Ioan din Kronştadt, „pentru a sta la liturghie într-

un chip bine-plăcut lui Dumnezeu trebuie să stăpânim obiectul liturghiei  (întreaga viaţă a Mântuitorului, de la 

scutece până la mormânt, de la înviere la înălţare şi la trimiterea Sfântului Duh): atunci liturghia ne va 

pătrunde pe de-a întregul în minte şi în inimă. Cine se face cunoscător desăvârşit şi maestru în ştiinţe şi în arte, 

în probleme de industrie, de agricultură etc.? Cel ce şi-a însuşit  în totalitate obiectul lor, l-a studiat sub toate 

aspectele, şi acesta i-a intrat, ca să spunem aşa, în carne şi în sânge, încât a ajuns sufletul sufletului său”14.  

În fiecare zi de duminică, de sărbătoare şi în fiecare zi de rând în care se oficiază Sfânta Liturghie, 

Domnul nostru Iisus Hristos este prezent alături de noi, în fiecare biserica ortodoxă15. „El vine aici spre a căuta 

                                                 
9 Ibidem, p. 113. 
10 Pr. Prof. Constantin Galeriu, Mărturisirea dreptei credinţe prin Sfânta Liturghie, în O., anul XXXIII (1981), nr. 1, p. 34. 
11 Sf. Ioan din Kronştadt, op. cit., p. 157. 
12 Prot. Dr. Vasile Coman, Coordonate ale vieţii creştine în Sfânta Liturghie, în M.B., anul 1968, nr. 1-3, p. 33-34. 
13 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, capitolul I, traducere din limba greacă de Pr. Prof. Dr. Ene 

Branişte, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 10-11.  
14 Sf. Ioan din Kronştadt, op. cit., p. 156. 
15 Arhim. Prof. Vasile Miron, Cultul divin, mijloc de zidire sufletească, în O., anul XLVIII (1996), nr. 3-4, p. 25.  
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oaia cea rătăcită, pe fiul cel pierdut, pe femeia cea desfrânată, pe paraliticul neputincios, pe orbul nenorocit, 

spre a descoperi toate sufletele chinuite, pe toţi nenorociţii vieţii, pe toţi aceia a căror fiinţă e bântuită de 

necazuri, de dureri, de suferinţe, sau sunt copleşiţi de poveri, de îndoieli, de incertitudini, pentru ca apoi să-i 

ajute, să-i tămăduiască, să-i uşureze, să-i povăţuiască, să-i mântuie. Credincioşii ortodocşi ştiu toate aceste 

lucruri şi de aceea vin cu plăcere la biserică, vin cu încredere deplină la acest lac al Vitezdei Testamentului 

Nou, despre care ştiu că este în stare să tămăduiască oricând orice boală şi orice neputinţă sufletească şi 

trupească a tuturor celor care cred şi doresc acest lucru. Credincioşii ortodocşi vin la slujba Sfintei Liturghii 

spre a se întâlni aici cu «Domnul şi Stăpânul vieţii lor», cu Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre”16. 

De altfel, Liturghia este singura slujbă creştină întemeiată de Mântuitorul Însuşi, sau altfel spus, este 

singura slujbă de origine divină17. Toate celelalte slujbe care se oficiază înaintea ei, ca Vecernia şi Utrenia, 

servesc numai ca un fel de introducere şi pregătire a Sf. Liturghii. Jertfa este cea mai înaltă formă şi cea mai 

aleasă expresie a cultului suprem de latrie (adorare), datorat şi adus numai lui Dumnezeu. Ori, valoarea, preţul 

sau vrednicia acestei jertfe este neîntrecută, dacă avem în vedere că adevăratul săvârşitor al acestei jertfe este 

Însuşi Hristos, Arhiereul desăvârşit, „sfânt, fără de răutate, fără de pată, osebit de cei păcătoşi şi fiind mai 

presus decât cerurile” (Evrei 7, 26) şi că darul nostru de jertfă este tot ce s-ar putea aduce mai de preţ lui 

Dumnezeu: Însuşi Trupul şi Sângele neprihănit şi nepreţuit al Fiului Său, singurul dar vrednic de măreţia şi 

sfinţenia lui Dumnezeu. 

Cu alte cuvinte, Liturghia reprezintă forma cea mai înaltă şi desăvârşită a cultului ortodox de adoraţie18. 

De aceea, după cum preciza Sf. Simeon al Tesalonicului, „nu este altceva mai de folos nouă şi mai iubit de 

Dumnezeu, ca jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui (a Mântuitorului), şi înnoirea oamenilor şi părtăşie a 

Lui cu noi… Deci, mai presus decât toată rugăciunea şi lauda, se cade a ne îngriji de lucrarea aceasta a 

Liturghiei, căci pentru ea este toată rugăciunea şi de cele mai multe ori în zilele vieţii noastre pe ea s-o 

săvârşim”19. Iată câteva remarci practice, valabile atât pentru preot cât şi pentru credincioşi, legate de această 

sfântă slujbă: 

- Trebuie remarcat şi faptul că rugăciunile făcute în timpul Sf. Liturghii au putere deosebită. Acest lucru 

se explică prin faptul că Însuşi Mântuitorul Se roagă împreună cu noi. El Însuşi mijloceşte pentru noi în faţa lui 

Dumnezeu-Tatăl, ducându-i rugăciunile, cererile, durerile şi dorinţele noastre şi rugându-Se pentru împlinirea 

lor20 (cf. Ioan 16, 23-26; Efeseni 2, 18; 1 Timotei 2, 5).  

Odată cu Mântuitorul se roagă şi sfinţii, a căror pomenire şi laudă o facem şi ale căror mijlociri le cerem 

de atâtea ori în cursul Sfintei Liturghii. Contopite astfel cu rugăciunile Bisericii şi unite cu rugăciunile lui Iisus, 

rugăciunile fiecăruia dintre noi capătă o valoare şi o putere pe care singure nu o au. Despre acest lucru ne 

încredinţează Sf. Chiril al Ierusalimului: „Credem că vor dobândi cel mai mare folos sufletele pentru care 

facem rugăciune la jertfa sfântă şi prea înfricoşătoare ce este pusă înainte”21. Iar Sf. Nicolae Cabasila, 

renumitul tâlcuitor al Liturghiei, sublinia că „nu există o altă formă de rugăciune care să poată atât de mult şi 

care să ne dea nădejdi mai tari ca aceea adusă prin această înfricoşătoare Jertfă, care a curăţit, fără nici o 

plată, păcatele şi fărădelegile lumii”22.  

Aşadar, este evident că a sta distant, nepăsător, într-o poziţie neconformă cu statutul de om chemat de 

Dumnezeu, adică dormitând cu capul plecat pe genunchi sau râzând şi sporovăind vrute şi nevrute şi multe 

altele de felul acesta înseamnă batjocură adusă lui Dumnezeu şi scăderea vieţii proprii. Pentru a participa la Sf. 

Liturghie şi pentru a ne putea împărtăşi de roadele ei mântuitoare, trebuie să ne pregătim23. Mai ales, această 

                                                 
16 Pr. Prof. Spiridon Cândea, Cultul divin şi pastoraţia creştină, factori de promovare a vieţii religioase în Ortodoxie, în 

B.O.R., anul LXXXV (1967), nr. 11-12, p. 1199.  
17 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială, ediţia a patra, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005, p. 236. 
18 Ibidem. 
19 Sf. Simeon al Tesalonicului, Despre preoţie, în traducere românească cu titlul „Tractat asupra tuturor dogmelor credinţei 

noastre ortodoxe”, Bucureşti, 1865, p. 353, după Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Însemnătatea Sfintei Liturghii pentru viaţa creştină, în 

G.B., anul X (1951), nr. 103, p. 33-34. 
20 *, Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Iaşi, 

1996, p. 261. 
21 Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheza a V-a mistagogică, 9, în „Cateheze”, traducere din limba greacă şi note de Pr. Prof. 

Dumitru Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 362. 
22 Sf. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea..., capitolul al XXIV-lea, p. 58. 
23 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Ce trebuie să facă un credincios care vine la biserică?, în vol. I: „Tradiţie şi înnoire în 

slujirea liturgică”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 64: „Dacă pregătirea în vederea slujbei Sfintei Liturghii este 

absolut obligatorie pentru preotul slujitor, cuprinzând cele două aspecte, trupească şi sufletească, ea este tot aşa de necesară şi 

credincioşilor care vor sa participe la slujba divină”. 
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pregătire se impune atunci când vrem să primim cu vrednicie Trupul şi Sângele Domnului, odorul cel nepreţuit 

dobândit „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”. 

- Cuminecarea reprezintă unul dintre momentele cele mai importante ale vieţii şi trăirii creştine24. Pe de 

o parte, acest moment este un act de mare responsabilitate fiindcă în fiinţa noastră primim pe Însuşi Hristos25, 

iar pe de altă parte, el este şi o clipă de bucurie şi sărbătoare, sporind însemnătatea zilei liturgice în care primim 

Sf. Împărtăşanie şi mărindu-i valoarea sau greutatea ei26. 

Fără împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, rămânem creştini de suprafaţă, de teorie, şi negăm 

apartenenţa noastră la Biserică, întemeiată pe jertfa sângeroasă a Mântuitorului Hristos27. Scopul venirii 

Mântuitorului în lume a fost răscumpărarea neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii, realizată prin 

jertfa Sa pe Cruce. De aceea, Sf. Liturghie, în care se perpetuează peste veacuri această jertfă28, rămâne centrul 

cultului şi al vieţii creştine, iar împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, o datorie fundamentală a creştinului. Ca pildă 

pentru participarea la Sf. Liturghie ne slujesc Sfinţii Mucenici şi creştinii din timpul persecuţiilor împotriva 

Bisericii, care „nu lipseau niciodată de la Sfânta Liturghie, cu toate că ştiau bine că, dacă erau prinşi acolo, 

erau pedepsiţi cu moartea. Unul dintre aceştia, cu numele de Felix, târât în faţa judecătorilor pentru o 

asemenea vină (era în anul 303) şi întrebat dacă şi el fusese la slujbă, a răspuns: «Ce întrebare fără rost! Dar 

crezi oare că creştinii ar putea trăi fără Jertfa Liturghiei, sau că Sfânta Liturghie se săvârşeşte fără 

creştini?»”29. 

Semnificativ este faptul că Sf. Liturghie se oficiază, de obicei, în biserică, locul unde Dumnezeu şi 

sfinţenia Sa se întâlnesc la orice pas. Intrând în biserică, credinciosul simte dintr-odată că a păşit pragul unei 

altfel de „case”, o casă în care trebuie să răsune cuvântul lui Dumnezeu fără intervenţia (gălăgia!) oamenilor, 

citirea şi psalmodierea atentă şi lină, nu strigată, cu glas ascuţit sau expediată dintr-o fugă interioară. 

Rugăciunea: „Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în Biserica ta cea sfântă, Doamne, povăţuieşte-mă între 

dreptatea Ta” este o rugăciune nu doar de momentul intrării, ci de totdeauna. Dar duhovnicul oare ce simte? 

Oare nu cu mult mai mult, închinându-se după rânduială, făcând trei metanii în altar, mergând la scaunul 

arhieresc şi la Proscomidiar spre închinăciune şi apoi, în rânduială, îmbrăcând veşmintele şi începând cele 

rânduite. La fel ca oricare credincios şi el intră într-un ritual interior înălţător. 

Dacă am considera doar cele afirmate mai sus, observăm că Biserica se distinge mpreţ de oricare altă 

realitate: ea nu este o simplă casă de adunare, în care credincioşii sunt chemaţi spre a fi „evanghelizaţi”, prin 

citirea şi explicarea cuvântului lui Dumnezeu, într-o atmosferă mai mult sau mai puţin pioasă. Ea este locul, 

prin excelenţă, de întâlnire a omului cu Dumnezeu, de meditaţie şi de concentrare, de implorare a ajutorului 

divin, de dobândire a harului lui Dumnezeu. Poate e greu de lămurit cineva doar prin aceste cuvinte, dar putem 

lua ca argumente multele convertiri la Hristos prin simpla intrare în casa Domnului a unor catolici şi protestanţi 

contemporani, ca şi întoarcerea la credinţă a trimişilor kneazului de la Kiev, uluiţi în Agia Sofia din 

Constantinopol. Barbaria din noi se vindecă miraculor şi spontan prin simpla privire şi păşire în interiorul a 

ceva care nu e din lumea aceasta.  

                                                 
24 Sf. Ioan din Kronştadt, op. cit., p. 141, remarcă: „Dacă lumea n-ar avea Preacuratul Trup şi Sânge al Domnului, ar fi lipsită 

de binele de căpetenie, binele vieţii celei adevărate; n-ar avea decât iluzia vieţii, n-ar avea darul sfinţeniei, într-un cuvânt ar fi 

păgubită de toate bunurile cele adevărate, nestricăcioase. Toate acestea sunt acel de-viaţă–făcător aluat pe care luându-l o femeie (în 

parabolă) - adică Biserica - l-a ascuns în trei măsuri de aluat, până ce s-a dospit toată (Matei 13, 33)”. 
25 La fel arată şi Pr. Prof. Dr. Viorel Sava: „Prin Sfânta Împărtăşanie se realizează comuniunea plenară cu Hristos. El 

pătrunde întreaga fiinţă a celui ce se împărtăşeşte, pătrunde adâncurile lui. Cel îmbrăcat în Hristos prin Sfântul Botez, «înnoit după 

chipul Ziditorului», poartă acum pe Ziditorul său, pe Cel ce ţine toate. Fiul Omului, Care nu are unde să-Şi plece capul, Îşi află sălaş 

în cei ce «cu credinţă, cu evlavie şi cu frică» Îl primesc prin Sfânta Împărtăşanie. Interiorizarea lui Hristos în persoana celui care se 

împărtăşeşte este atât de profundă încât toată fiinţa lui este pătrunsă de Hristos” (Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, „În Biserica slavei 

Tale”…, cap.: „Împărtăşirea credincioşilor, între tradiţie şi inovaţie”, p. 184). Acest fapt este exprimat şi în rugăciunea a treia din 

Rugăciunile de mulţumire după Dumnezeiasca Împărtăşire, alcătuită de Sf. Simeon Metafrastul: „Cel ce de bunăvoie mi-ai dat mie 

spre hrană Trupul Tău, foc fiind, care arde pe cei nevrednici, să nu mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai vârtos intră în alcătuirea 

mădularelor mele şi în toate încheieturile, în rărunchi şi în inimă şi arde spinii tuturor păcatelor mele; curăţeşte-mi sufletul; 

sfinţeşte-mi gândurile şi oasele; numărul deplin al celor cinci simţiri îl luminează; peste tot mă pătrunde cu frica Ta…” (în *, 

Liturghier, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 319-320). 
26 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii?”, vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 261. 
27 Ibidem, p. 272. 
28 Sf. Ioan din Kronştadt, op. cit., p. 144, precizează: „Liturghia ne aduce aminte neîncetat de cea mai mare minune săvârşită 

vreodată pe pământ de Dumnezeu după nesfârşita Sa iubire de oameni: anume că Dumnezeu S-a arătat pe pământ în trupul nostru ; 

că i-a învăţat pe oameni, că a pătimit şi a murit pentru noi şi a înviat din morţi. Şi prin aceasta ni se reaminteşte iubirea pe care o 

datorăm lui Dumnezeu, pentru dreptatea şi sfinţenia Lui, pentru milostivirea şi înţelepciunea cea de sus”. 
29 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Însemnătatea Sfintei Liturghii…, p. 35. 
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De aceea, pentru duhovnic participarea la Sf. Liturghie înseamnă intrarea în „casa lui Dumnezeu”, 

convorbirea cu Dumnezeu prin rugăciune, atât personală, cât şi colectivă şi înseamnă aducerea Jertfei 

euharistice. Prin urmare, pregătirea trebuie să fie cu atât mai atentă, mai plină de grijă. Sfântul Apostol Pavel ne 

dă următorul îndemn: „Să ne apropiem cu inimă curată, întru plinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire 

inimile de orice cuget rău, şi spălându-ne trupul în apă curată” (Evrei 10, 22).  Din cuvintele Apostolului 

neamurilor, se poate, uşor, observa ca pregătirea creştinului are două aspecte: o pregătire sufletească şi una 

trupească. 

- Pregătirea sufletească.  

a) Pacea sufletului 

Pentru a participa cu vrednicie la Sf. Liturghie, duhovnicul trebuie să aibă acea pace a sufletului care 

vine din conştiinţa că este împăcat cu toţi, că nu are duşmănie sau vrăjmăşie cu nimeni, că nu a făcut nici un rău 

nimănui. În această privinţă, sunt călăuzitoare şi concludente, cuvintele Mântuitorului: „Deci, dacă îţi vei aduce 

darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, 

înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău” (Matei 5, 23-24). 

Ceea ce trebuie remarcat aici este că Iisus nu zice: „Dacă tu ai ceva împotriva fratelui tău”, ci „dacă fratele tău 

are ceva împotriva ta”. Cuvântul acesta comportă multe înţelesuri duhovniceşti: de la cel mai rudimentar, adică 

înăbuşirea în inimă a oricăror resentimente, până la aprinderea unei flacări a iubirii de frate şi a se împăca 

fiecare, în mod sincer, cu el însuşi şi cu ceilalţi, mai înainte de a aduce ceva din munca şi dragostea lui în casa 

Domnului. 

b) Mărturisirea păcatelor (spovedania) 

Pacea inimii presupune nu numai relaţii normale cu semenii noştri, ci şi liniştea sau curăţia conştiinţei. 

Altfel spus, nu numai pacea cu alţii, ci şi cu noi înşine. Nu se poate concepe primirea Sf. Împărtăşanii fără 

mărturisirea în faţa duhovnicului personal, a păcatelor pe care şi el însuşi, ca om şi duhovnic le-a făcut30. 

Eliberarea de păcate, de această povară care apasă sufletele, ne face apţi pentru a-L primi pe Hristos în fiinţa 

noastră. Mântuitorul trebuie să intre în cămara curăţită a duhovnicului pentru ca acesta să se poată uni mai 

strâns cu El. 

Se ştie că mărturisirea păcatelor este condiţie a primirii Sf. Împărtăşanii şi cu atât mai mult este condiţie 

pentru duhovnicii înşişi. Pentru ei chiar ar trebui să fie o practică constantă, făr a da termene fixe. Concepţia că 

există păcate mici pe care le săvârşesc şi duhovnicii şi că nu ar trebuie să fie o spovedanie complexă şi regulată 

din timp în timp este greşită. Dacă cei mici, copiii care nu atârnă atât de mult în talerul vinovăţiei lor păcatele 

sunt îndemnaţi de biserică să împlinească actul Spovedeniei, oare nu cu mult mai mult duhovnicii? Oricât de 

mic ar fi păcatul, tot păcat este şi, dacă se adună păcatele mici, pot atârna tot atât de greu ca şi cele mari31. 

 Se constată, cu regret, că există şi situaţia în care preoţii, ca şi credincioşii maturi spun că nu au păcate 

sau că nu au păcate mari. Unora ca acestora, le răspunde Sf. Apostol Pavel, care precizează că: „Dacă zicem nu 

păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El 

este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că 

n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul Lui nu este întru noi” (I Ioan 1, 8-10).  

Aşadar, toate păcatele trebuie mărturisite, dar aprecierea lor, ca gravitate, o face duhovnicul. Tot 

duhovnicul este cel care permite duhovnicului spovedit să se împărtăşească32! Singurii care fac excepţie de la 

Taina Spovedaniei, înainte de împărtăşire, sunt cei care se află pe patul de moarte şi care nu mai pot vorbi, dar 

sunt încă în stare conştientă ca să poată încuviinţa printr-un gest din cap, ochi sau mână că vor să se cuminece33. 

c) Rugăciunea personală 

Tot la pregătirea sufletească contribuie şi altă condiţie pe care preotul trebuie s-o îndeplinească, şi 

anume rugăciunea. După cum am văzut, ea este comunicarea sau convorbirea cu Dumnezeu, dialogul cu El. Sf. 

                                                 
30 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii?”, vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 262. 
31 Ibidem, p. 263. 
32 Trebuie precizat faptul că nu toţi credincioşii care se spovedesc şi primesc dezlegarea de păcate, au voie să se 

împărtăşească, ci numai cei care au încuviinţarea duhovnicului. Conform învăţăturii Bisericii Ortodoxe, orice păcat mărturisit cu 

căinţă şi cu dorinţa sinceră de a nu-l mai repeta se iartă de către Mântuitorul Hristos, prin puterea dată duhovnicului. Însă, din cauza 

faptului că păcatul lasă o stare asemănătoare celei de boală, este necesar ca mai întâi să se vindece această stare prin canon sau 

epitimie, pentru ca mai apoi omul să primească Sf. Împărtăşanie. Deci, canonul sau epitimia este un medicament sufletesc, un mijloc 

de vindecare spirituală, iar nu o pedeapsă sau o răscumpărarea a păcatelor săvârşite. 
33 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii?”, vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 263. 
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Ioan Gură de Aur arată că: „Ceea ce-i temelia pentru o casă, aceea-i rugăciunea pentru suflet”34; şi „Dacă te 

lipseşti de rugăciune, faci la fel ca şi cum ai scoate un peşte din apă. După cum pentru peşte apa este viaţa lui, 

tot aşa pentru tine, rugăciunea. Cu ajutorul rugăciunii poţi să zbori, poţi să te urci la ceruri şi să te apropii de 

Dumnezeu”35.  

Ca viaţă a sufletului duhovnicului, rugăciunea lui particulară trebuie să fie o practică zilnică şi, cu atât 

mai mult, se impune înainte de primirea Dumnezeieştii Euharistii. Subliniem faptul că rugăciunea particulară şi 

rugăciunea liturgică (cultul divin public) nu se exclud, ci se completează. Dar nici una nu o suplineşte pe 

cealaltă! De exemplu, duhovnicii care slujesc trebuie să se împărtăşească, iar pentru aceasta  trebuie să citească 

pravila sau canonul pentru primirea Sf. Împărtăşanii, pe lângă alte slujbe de pietate personală, pe care le găsim 

în Ceaslov sau în cărţi de rugăciune (Canonul îngerului păzitor, Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

Acatistul Mântuitorului). Aceste rugăciuni, dar mai ales Rânduiala Sfintei Împărtăşanii, care cuprinde două 

părţi - cea pregătitoare, adică dinainte de împărtăşire, cu canonul împărtăşirii şi cele 12 rugăciuni, şi cea de 

după împărtăşire, cu rugăciunile de mulţumire - trebuie citite cu adâncă pătrundere şi meditare, iar nu ca pe 

ceva mecanic. Pentru a scăpa de uzură şi obişnuinţa prea mare cu... noi înşine trebuie să ne conştientizăm 

nevrednicia noastră! Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care săvârşeşte Sf. Taine şi ierurgii în casele 

credincioşilor. Referindu-ne strict la persoana sa, cred că o practică firească este ca duhovnicul să aibă mereu o 

lectură adecvată: Biblia, Patericul şi Vieţile Sfinţilor.  

- Pregătirea trupească 

a) Postul ca act de virtute şi de cult este un mijloc de progres în viaţa spirituală, de luptă împotriva 

patimilor şi a poftelor şi, totodată, un semn de respect adus lui Dumnezeu. Aşa cum, în vechime, catehumenii, 

înainte de a se învrednici de minunatele daruri ale Botezului, Mirungerii şi Euharistiei, ţineau post, tot aşa este 

indicată astăzi o anumită etapă de post înaintea primirii Sfintelor Taine, mai ales dacă ne şi împărtăşim după 

primirea lor (aşa avem, de exemplu, împărtăşania de după Botez şi Mirungere, după Hirotonie, după Maslu, iar 

în multe cazuri după Spovedanie şi chiar după Nuntă). Duhovnicul trebuie să dea toată atenţia postului 

sufletesc, adică cel cu iertarea, cu lipsa mâniei, a răutăţii şi vicleşugului. 

b) Abţinerea de la împreunarea trupească 

Această condiţie este necesară duhovnicilor căsătoriţi care ţin post în vederea primirii Sfintelor Taine. 

Astfel, Sf. Părinţi au hotărât în canoane timpul pentru abstinenţă pe baza principiului Sfântului Apostol Pavel, 

ca soţii, cu bună învoială, să se lipsească pentru un timp, unul de altul şi să se îndeletnicească cu postul şi cu 

rugăciunea (1 Corinteni 7, 5). Însă, după aceea, Sf. Apostol Pavel cere soţilor ca iarăşi să fie împreună, pentru 

ca nu cumva ispita să dăuneze vieţii de familie. În ceea ce priveşte Taina Euharistiei, în baza canoanelor 5 şi 13 

ale lui Timotei al Alexandriei, timpul de abţinere de la împreunarea trupească cuprinde zilele în care se 

săvârşeşte Liturghia şi se dă Sfânta Împărtăşanie şi ajunurile lor36.  

Unii comentatori ai canoanelor prescriu obligativitatea abstinenţei pe toată perioada Postului Mare37. 

Ţinând seama de vârsta soţilor, vechimea căsătoriei şi temperament, fiecare trebuie să-şi aleagă cu înţelepciune 

şi frică de Sfintele Taine, perioada de abstinenţă între cele stabilite de canoane şi cele prescrise de comentatori. 

Oricum, mai puţin de o săptămână sau măcar trei zile de abstinenţă nu se poate concepe pentru primirea Sfintei 

Împărtăşanii. 

c) Ferirea de multă mâncare şi băutură 

Această condiţie se impune îndeosebi duhovnicilor care vor să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele 

Domnului. Întrucât Sfânta Împărtăşanie se ia pe nemâncate, credincioşii trebuie să fie atenţi ca în dimineaţa 

zilei când se împărtăşesc, să nu mănânce şi să nu bea nimic. Mai exact, începând de la miezul nopţii precedente, 

ei nu au voie să consume absolut nimic. Din acel moment începe ajunarea în vederea împărtăşirii. Chiar 

mâncarea consumată înainte de această oră, trebuie să fie puţină şi uşoară, pentru a nu tulbura somnul cu vise 

urâte şi păcătoase. 

d) Curăţenia corporală 

În această privinţă este de dorit ca în ajunul zilei în care se participă la Sfânta Liturghie, să se facă baie 

generală, la care se adaugă spălarea gurii şi a dinţilor, atât seara cât şi în dimineaţa respectivă, avându-se grijă 

să nu se înghită apă. 

e) Grija pentru o ţinută vestimentară decentă 

                                                 
34 Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre rugăciune, traducere de Pr. D. Fecioru, în O., anul XXXV (1983), nr. 3, p. 426. 
35 Ibidem, p. 422.  
36 Ibidem, p. 265. 
37 Vezi: Prof. Dr. Vlassios Phidas, Droit canon, une perspective orthodoxe (Dreptul canonic – o perspectivă ortodoxă), 

Geneva, 1998, 230 p.; şi traducerea în limba română făcută de Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu, Trinitas, Iaşi, 2008, 216 p. 
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Această ţinută vestimentară trebuie să fie determinată de caracterul sfânt şi sfinţitor al locaşului de cult, 

al misiunii lor. Pentru a respecta caracterul sacru al slujbelor divine ce se desfăşoară în Biserică, duhovnicii 

trebuie să aibă o înfăţişare exterioară cât mai decentă, caracterizată prin îngrijire, modestie şi bun simţ. Intrarea 

în biserică într-o ţinută nepotrivită – venirea fără reverendă la biserică, cu podoabe la mâini de exemplu -  

dovedeşte lipsă de respect faţă de cele sfinte, iar pe de altă parte, putem fi piatră de sminteală pentru alţii38. 

Cuvintele Mântuitorului sunt clare: „Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai 

omului aceluia prin care vine sminteala” (Matei 18, 7). 

Un argument indubitabil este faptul că Sf. Apostoli cereau femeilor ca podoaba lor să nu fie cea 

exterioară (împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe), ci una interioară, o podoabă 

„din sfială şi din cuminţenie”, plină de fapte bune (1 Timotei 2, 9-10; 1 Petru 3, 3-4), precum se cuvine unor 

femei care se fac mărturie de evlavie. De exemplu, se ştie că purtarea unor verighete somptuoase, a unor 

podoabe la încheieturile mâinilor, chiar de către clerici, nu este recomandată şi nici practică, atât omeneşte 

vorbind cât şi duhovniceşte. Pe lângă faptul că în condiţiile actuale, dar nu numai pentru că recomdările 

sfinţilor sunt general valabile, simpla purtare a acestora poate trezi invidie şi ranchiună, mai atârnă şi 

„inconvenientul” spiritual, greu de sesizat de către unii şi de aceea luat ca virtute, pierderii de vreme şi al 

akediei duhovniceşti. O întrebare firească se poate pune acum: oare duhovnicii fac excepţie de la astfel de 

reguli? 

 Pe lângă condiţiile specificate mai sus, se cuvine ca, în continuare, să facem o serie de precizări privind 

comportamentul unui duhovnic în timpul Sf. Liturghii. Pentru un preot este bine să vină la timp în  biserică, ca 

să se poată închina în linişte la sfintele icoane şi ca să poată pomeni toate pomelnicile în altar39. 

 Odată intraţi în biserică, nu trebuie să uităm, nici o clipă, că ne aflăm în „casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 

3, 15). De aceea, prin tot ceea ce facem, nu trebuie să împiedicăm desfăşurarea slujbei, nici nu trebuie să 

tulburăm liniştea din biserică „pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii” (1 Corinteni 14, 33). 

Duhovnicii şi telefoanele mobile a devenit în ultima vreme o problemă cu adevărat! Nu este îngăduit să se 

vorbească la telefon în timpul Utreniei, a ierurgiilor etc., să se lase telefonul pe Sf. Masă etc., să râdă, să 

vorbească, să glumească sau să se întoarcă privirea după cei ce intră în biserică sau să umblăm dintr-o parte în 

alta, producând el însuşi dezordine! Sic! Mai departe, se cade să urmărim desfăşurarea slujbei cu atenţie, într-o 

atitudine de rugăciune, „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste”. Prezenţa la sfânta slujbă trebuie să 

fie totală, cu mintea, cu inima, cu tot sufletul, îndepărtând orice gând lumesc şi orice preocupare pentru cele din 

afară, aşa cum îndeamnă imnul Heruvicului: „Toată grija cea lumească să o lepădăm”. Numai aşa, fiinţa 

interioară, omul dinăuntru, se purifică, se sfinţeşte şi prinde puteri noi în lupta cu ispitele şi cu slăbiciunile sale 

şi, mai mult, poate transmite acestea credncioşilor. 

 După ce ne-am închinat, cu evlavie, în faţa sfintelor icoane şi am intrat în altar, mergem în linişte şi ne 

rânduim cele cuvenite40. În altar este prezent Hristos, pe Sf. Masă, de aceea ar trebui să avem grijă cât şi ce 

vorbim cu sfinţiţii slujitori, când trebuie împlinite momentele slujbei (să se cădească biserica, să se spună o 

ectenie, în ce ordine, cum să procedăm cu oamenii care vin la altar şi cer diverse lucruri, etc.). De asemenea, 

locul din faţa catapetesmei trebuie să rămână liber, pentru ca preotul să poată ieşi pe acolo cu Sf. Evanghelie şi 

cu cinstitele daruri. Apoi el trebuie să cunoască bine mersul slujbei şi să ia aminte la momentele mai importante 

– la care se impune o mai mare concentrare interioară, precum şi gestul de umilinţă al îngenunchierii – cum ar 

fi: ieşirea cu Sfânta Evanghelie şi citirea ei, ieşirea cu cinstitele daruri, sfinţirea darurilor, în timp ce strana sau 

corul cântă „Pe Tine Te lăudăm”, Axionul şi Rugăciunea domnească. 

                                                 
38 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Care trebuie să fie ţinuta credincioşilor la sfintele slujbe 

săvârşite în biserică?”, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 70-71: „Problema se pune mai ales pentru tineret, fete 

şi femei, care, sub imperiul modei vestimentare, nu fac adesea deosebire între ţinuta potrivită sau îngăduită pe stradă şi în locaşul de 

cult. Aşa, de exemplu, îmbrăcămintea decoltată, cu rochii sau fuste scurte şi cu pantaloni strânşi pe corp, din care formele acestuia ies 

în evidenţă provocator, nu este potrivită pentru locaşul de cult. […]. Fără îndoială că moda îşi are timpul şi rafinamentul ei şi nu 

putem pretinde tuturor persoanelor de sex feminin să poarte îmbrăcăminte lungă, dar, când e vorba de locaşul de cult, o minimă 

decenţă  se impune.  

 39 Ibidem, cap.: „Ce trebuie să facă un credincios care vine la biserică?”, p. 65: „Venind la biserică, se cade să ne aducem 

fiecare jertfa sau obolul nostru către altar. Aceasta constă din lumânări, tămâie şi prinoase din diverse daruri ale pământului. Dar, în 

chip deosebit,  trebuie să prezentăm în altar darurile de pâine, adică prescuri şi de vin, materiile din care se săvârşeşte Sfânta Jertfă sau 

Sfânta Euharistie, şi care, prin rugăciunile slujitorilor, se transformă în Trupul şi Sângele Domnului sau Sfânta Împărtăşanie. […] 

Prezentarea la sfântul altar a darurilor noastre de pâine şi vin, după începerea Sfintei Liturghii şi, mai ales, după ieşirea cu cinstitele 

daruri, sau vohodul mare, este neindicată, preotul neputând pomeni pe cei înscrişi pe pomelnice”. 
40 Acest loc nu este unul consacrat, ci depinde de tradiţia sau de rânduiala locală. Dacă, în unele biserici, bărbaţii stau în 

partea dreaptă, iar femeile în stânga, în alte biserici, mai ales în cele din mediul rural, femeile stau în pronaos sau în tindă, iar bărbaţii 

în naosul bisericii. 
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 Când este pomenit numele Sfintei Treimi sau în alte momente de intensă rugăciune, duhovnicul trebuie 

să-şi facă semnul Sfintei Cruci41 cu toată evlavia şi absolut corect, fiindcă facerea semnului crucii neglijent sau 

doar schiţat este o manifestare de impietate. Predica trebuie pregătită şi susţinută cu multă atenţie, având 

conştiinţa că nu vorbeşte în numele lui, ci al lui Dumnezeu. 

 Tot în legătură cu participarea la Sf. Liturghie, trebuie să menţionăm că este de dorit ca preotul să 

rămână în biserică pe tot parcursul desfăşurării sfintei slujbe şi să nu lase momente de întrerupere, de sincopă a 

slujbei. Venirea la biserică după începutul slujbei la strană – eventual după o premeditare a citirii unor psalmi 

de către un cântăreţ - ca şi plecarea intempestivă din biserică, înseamnă lipsă de respect faţă de cele sfinte care 

se săvârşesc şi faţă de cei prezenţi  tulburându-i din concentrarea lor42. Pe de o parte, cei care pleacă nu folosesc 

nimic din comoara de daruri a Liturghiei, iar pe de altă parte, tulbură liniştea celorlalţi, precum şi ordinea şi 

buna rânduială care trebuie să domnească în biserică, în timpul Sf. Slujbe. Se ştie, pe bună dreptate, că Sf. Ioan 

Gură de Aur compară pe cei care părăsesc biserica înainte de terminarea Sfintei Liturghii, cu Iuda Iscarioteanul 

care a plecat de la Cina cea de Taină înainte de terminarea acesteia43. Preoţii-duhovnici nu intră şi ei în 

categoria creştinilor? De asemenea, vechile canoane bisericeşti (canonul 9 al Sfinţilor Apostoli şi canonul 2 al 

Sinodului din Antiohia) ameninţă pe unii ca aceştia cu excomunicarea sau afurisirea, adică îndepărtarea din 

comunitatea creştină. 

 Participarea la Sf. Liturghie trebui să culmineze cu împărtăşirea preoţilor şi a credincioşilor. Aceasta se 

face la timpul potrivit, la chinonic şi nu la finalul slujbei sau eventual după otpust! Dacă nu ne putem împărtăşi, 

din motive de boală, preotul măcar anaforă trebuie să ia, rămânând la slujbă în altar. 

 La sfârşitul Sf. Liturghii, duhovnicul se cuvine să ne închine şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru 

darurile oferite, iar tot restul zilei se cade a fi petrecut în cuviincioase îndeletniciri spre folosul şi îmbogăţirea 

sufletului. Făcând aşa, vom putea spune ca am luat parte cu adevărat la Sf. Liturghie şi vom ieşi din biserică 

mai luminaţi, mai buni şi mai apropiaţi de Dumnezeu, coborându-ne fiecare mai îndreptat la casa sa, după cum 

menţionează şi Mântuitorul despre vameşul cel smerit din Sfânta Evanghelie (Luca 18, 14). 

Câteva concluzii se impun. S-a spus, pe bună dreptate, că participarea la Sf. Liturghie este dovada 

creştinătăţii unui om44. Aşa se petrece şi cu duhovnciul, Biserica stabilind încă din vechime că cel care nu ia 

parte la Sf. Liturghie sau lipseşte de la biserică mai mult de trei duminici, una după alta, să fie exclus din obştea 

creştină, pierzând calitatea de membru al Bisericii (canonul 9 apostolic, 80 trulan şi 11 Sardica)45. Cert este că 

prin pregătirea sufletească şi trupească pentru participarea la Sfânta Liturghie, ca şi pentru primirea Sfintelor 

Taine, preoţii arată cinstea şi însemnătatea pe care o dau acestei Dumnezeieşti Slujbe, făcând din ea un moment 

de maximă importanţă pentru viaţa lor. 

Pe lângă valoarea ei harismatică şi soteriologică, Liturghia este şi o şcoală a învăţăturii creştine, un 

bogat şi nepreţuit tezaur de doctrină, o cateheză vie, la îndemâna şi pe înţelesul tuturor. Duhovnicul găseşte în 

conţinutul rugăciunilor şi a imnelor liturgice o întreagă teologie şi un ajutor mare în misiunea sa. Acest lucru a 

făcut pe unii teologi să spună despre Sf. Liturghie că este un „minunat catehism popular”46.  

Expresia iubirii aproapelui o constituie, în Liturghie, sărutarea păcii sau a iubirii, ca şi faptele carităţii 

creştine şi actele de binefacere. De altfel, în trecut, Liturghia a fost şi mediul, prin excelenţă, pentru exercitarea 

şi punerea în practică a virtuţii dragostei creştine, ca şi pentru acest minunat sentiment de unitate şi de 

comuniune ce lega între ei pe credincioşii Bisericii primare. În cadrul Liturghiei  se făcea asistenţă socială, 

strângându-se darurile aduse de cei bogaţi şi fiind împărţite celor săraci, văduvelor şi orfanilor. Şi acum, în 

                                                 
 41 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în studiul: Sfânta Treime creatoarea, mântuitoarea şi ţinta veşnică a tuturor 

credincioşilor, O., anul XXXVIII (1986), nr. 2, p. 34, arăta că: „Făcându-ne acest semn ne amintim că prin cruce ne-a eliberat Fiul 

întrupat al Tatălui, din robia păcatului şi a duşmanului nevăzut, aducându-se jertfă bine primită Tatălui cu puterea Sfântului Duh, 

dovedindu-se prin aceasta iubirea Treimii mântuitoare. Prin pomenirea Sfintei Treimi la însemnarea noastră cu semnul crucii, arătăm 

că nu putem despărţi crucea lui Hristos de iubirea şi grija Treimii faţă de noi, care a socotit că prin crucea suportată de Fiul lui 

Dumnezeu ca om ne poate mântui, intrând prin ea în acelaşi timp şi voinţa noastră de a ne înfrâna de la pornirile egoiste şi de a ne 

dărui împreună cu Fiul Tatălui ceresc prin Duhul Sfânt. Ea ne ajută astfel să ne pregătim pentru Împărăţia Treimii ca Împărăţie a 

iubirii… Crucea e astfel mulţumire şi laudă adusă Treimii, dar şi obligaţie asumată de noi de a urma Fiului în iubirea Tatălui cu Duhul 

prin purtarea ei cu ajutorul Treimii”. 
42 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Ce trebuie să facă un credincios care vine la biserică?”, p. 68. 
43 *, Învăţătura de credinţă..., p. 264. 
44 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire…, cap.: „Putem fi buni şi autentici creştini fără să mergem la 

biserică?”, vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, p. 54. 
45 Vezi: Arhidiacon Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, ediţia a doua, Sibiu, 1992, p. 

13, 150 şi 237. 
46 G. Lefèvre, Liturgie, ses principes fondamentaux, ediţia a cincea, 1936, p. 173, după Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Cultul 

divin ca mijloc de propovăduire..., p. 629. 
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multe biserici, apelurile sau colectele făcute de preot şi enoriaşi pentru ajutorarea membrilor în suferinţă ai 

parohiei, au loc tot după Liturghie. La Liturghie se aduc şi ofrandele sau contribuţiile benevole şi adesea 

anonime, cu scop caritabil sau pentru întreţinerea şi împodobirea sfintelor locaşuri. 

Tot în legătură cu Liturghia şi cu parastasele ce se săvârşesc la sfârşitul ei, au loc şi tradiţionalele 

„pomeni”, fie sub forma meselor, fie sub forma darurilor de îmbrăcăminte sau de diverse lucruri date celor 

săraci în amintirea celor morţi; splendidă formă de manifestare nu numai a cultului morţilor, ci şi a 

sentimentului creştin de milă şi ajutorare. Actualizarea lor ar fi un mijloc adecvat pentru întărirea unităţii într-o 

parohie. Aşa cum se face în occident ar trebui şi la noi să se reia practica rămânerii împreună, după slujbă, una 

sau mai multe ore, în bună cuviinţă bineînţeles.  

Liturghia nu este numai izvor al vieţii în Hristos, ci şi auxiliarul şi promotorul ei. Ea nu numai că 

generează spiritualitatea creştină, ci poate să o şi promoveze, să o dezvolte, să o întărească sau să o aprofundeze 

şi să o îmbogăţească47. Nicăieri, ca în Sfânta Liturghie, nu găsim modele mai bune de rugăciune, în diferitele ei 

forme (de mulţumire, de slăvire şi de adorare, de cerere etc.). 

 Sintetic spus, Sf. Liturghie are un rol fundamental în viaţa religios-morală a duhovnicului. De aceea, 

participarea la ea este indispensabilă pentru viaţa lui. Cine nu frecventează Liturghia şi nu se uneşte euharistic 

cu Mântuitorul Hristos, acela nici măcar nu este creştin, ci poartă acest nume în virtutea inerţiei, adică cel mult 

datorită harului primit la Botez. De fapt, legătura acestuia cu Hristos e întreruptă şi, unul ca acesta, devine 

mădular uscat, duhovnic bolnav sau mort al Bisericii, un singuratec în chilia sa, autosuficient şi egoist în 

gândire, lipsindu-se voit de Hristos48. De aici şi până la degenerarea în ghicire, deschiderea cărţii etc. nu mai 

este mult.  

Duhovnicul trebuie să aibă în vedere şi Liturghia de după Liturghie. Prin aceasta înţeleg faptul că 

duhovnicul continuă, prin ceea ce trăieşte şi simte pe stradă, acasă, în familie etc., ceea ce era şi trăia în spaţiul 

şi în timpul liturgic. Liturghia după Liturghie49 este permanenţa liturghiei interioare în viaţa lui personală. 

Referitor la acest lucru, Părintele Teofil Părăian spunea următoarele: „La sfârşitul Sfintei Liturghii, înainte de 

ieşirea credincioşilor, se spun cuvintele: «Cu pace să ieşim», iar răspunsul credincioşilor este: «Întru numele 

Domnului». Asta înseamnă că, după sfârşitul Sfintei Liturghii, noi trebuie să ne trăim viaţa în aşa fel încât să 

facem o Liturghie în prelungirea Liturghiei, sau o Liturghie în afară de Liturghie, cu viaţa noastră, cu felul 

cum ne trăim viaţa”50. 

Duhovnicul ştie că pe calea vieţii duhovniceşti se păşeşte continuu şi se lucrează permanent, căci aici nu 

există concediu, demisie, grevă, repaus, zi liberă sau pensionare. Sf. Apostol Pavel atrăgea atenţia că în viaţa 

spirituală „celui care i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10, 12). Duhovnicul , prin 

tot ceea ce face şi simte, oferă o mărturie despre ceea ce a văzut, a primit şi a aflat. Mitropolitul Ioannis 

Zizioulas spunea că: „Această coborâre a cerului pe pământ care face posibilă ridicarea pământului la cer, 

umple pământul de lumină, har şi bucurie şi face Liturghia o sărbătoare, o celebrare din care creştinii se întorc 

în lume bucuroşi şi purtători de har”51.  

Despre liturghia de după Liturghie ne vorbesc şi o pleiadă de mari teologi ortodocşi. Iată cum este 

reflectat conceptul în gândirea Pr. Prof. Boris Bobrinskoy: „Trimiterea credincioşilor la sfârşitul Liturghiei are 

o semnificaţie simbolică şi sacramentală profundă. Această trimitere a credincioşilor: „Cu pace să ieşim” nu 

este decât anunţarea sfârşitului primei etape a liturghiei, adică adunarea Bisericii (enarxis). În acest moment nu 

are loc «ieşirea» Bisericii, ci «intrarea» Bisericii în lume, continuând astfel trimiterea discipolilor să predice pe 

Iisus cel înviat (Matei 28, 19-20), în puterea Duhului de la Cincizecime. Când ieşim din Biserică, noi intrăm în 

alt mod de liturghie, care este Liturghia după Liturghie. Este trecerea de la duminică, ziua domnească, la zilele 

săptămânii. Duminica n-ar avea nici un sens dacă n-ar fi prima zi din cele şapte şi, în acelaşi timp, a opta, adică 

plenitudinea. Săptămâna întreagă înseamnă atunci pregătirea pentru duminică, o aşteptare din ce în ce mai 

intensă, pe măsură ce duminica se apropie. Apoi, când ieşim din Biserică, plenitudinea vieţii în Hristos, o 

                                                 
47 Diac. Asist. Ene Branişte, Participarea la Liturghie…, p. 593. 
48 Ibidem, p. 593. 
49 Deşi sintagma liturghie după Liturghie este de provenienţă apuseană, considerăm că ea exprimă foarte bine modul în care 

trebuie să se manifeste fiecare credincios ortodox în viaţa şi activitatea lui. Pentru detalii cu privire la originea sintagmei liturghie 

după Liturghie se poate vedea lucrarea Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie. Misiune apostolică şi mărturie creştină-azi, 

Editura Athena, Bucureşti, 1996, p. 17-34. 
50 Arhim. Teofil Părăian, Din ospăţul credinţei, Vol. 1: „Cuvântări duhovniceşti”, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 

2005, p. 427. 
51 Ioannis Zizioulas, Creaţia ca Euharistie, traducere din limba greacă de Caliopie Papacioc, Editura Bizantină, Bucureşti, 

1999, p. 23. 

http://www.librariasophia.ro/carti-Din-ospatul-credintei--Volumul-1--Cuvantari-duhovnicesti-Teofil-Paraian-arhim--so-2222.html
http://www.librariasophia.ro/editura-Mitropolia-Olteniei-se-169.html
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purtăm în noi, în lume, în timpul săptămânii întregi. În consecinţă, alternanţa duminicii cu săptămâna este un 

principiu fundamental pentru spiritul şi sensul însuşi al Liturghiei”52. 

De asemenea, Părintele Dumitru Stăniloae, în aceeaşi direcţie, precizează că:  „Credincioşii ies apoi din 

biserică asiguraţi nu numai de mila şi lucrarea mântuitoare a lui Hristos şi întăriţi de lucrarea Sfântului Duh, ci 

asiguraţi şi de rugăciunile Maicii Domnului şi ale tuturor sfinţilor către Hristos. Cum au fost însoţiţi în tot 

timpul în biserică de rugăciunile acelora, aşa vor fi însoţiţi şi după ce vor ieşi din biserică. Şi după ce au întărit 

comuniunea între ei în Sfânta Liturghie, o vor promova şi după Liturghie”53. 

Iar Pr. Prof. Ion Bria arăta că „trimiterea credincioşilor face parte din structura Liturghiei, aşa cum au 

conceput-o autorii ei. Prin citirea şi explicarea Evangheliei, prin aducerea ofrandei de mulţumire, prin 

mărturisirea credinţei, prin comuniunea cu Sfintele Daruri, creştinii sunt formaţi, educaţi, pregătiţi şi hrăniţi să 

apuce pe calea Apostolilor.[…] Astfel pregătiţi şi hrăniţi la Liturghie, creştinii se întorc la casele lor, în familia 

lor, în mediul lor social local. Bucuria primită duminica nu trebuie ţinută doar pentru ei, ci trebuie să fie 

împărtăşită în fiecare zi a săptămânii, oriunde, oricând şi oricum: invocând numele lui Hristos, binecuvântând 

(locuri, persoane, obiecte, hrană), făcând semnul crucii, reunind pe cei risipiţi şi îndepărtaţi, dând speranţă şi 

iubire celor ce nu au nimic. Ei sunt chemaţi şi unşi să devină martorii şi colaboratorii lui Hristos, singura 

speranţă a lumii în calitate de evanghelişti, misionari, predicatori, mărturisitori, martiri”54. 

Pe baza celor afirmate mai sus, putem conchide ca toată viaţa preotului-duhovnic trebuie să fie o 

liturghie şi după Liturghia oficiată în biserică, o slujbă de sfinţire a fiinţei personale, de sfinţire a naturii, de 

sfinţire a întregii existenţe umane. Fără el viaţa bisericească rămâne incompletă, iar cu el se sporeşte dacă el 

confirmă pe Hristos prin tot ceea ce trăieşte. 

 

Addenda. Alte aspecte practice privitoare la Sf. Liturghie şi preot. 

1. În vechime preoţii şi credincioşii participau în mod regulat la Sfânta Liturghie, care se oficia în zi de 

duminică. Nu absentau decât cei bolnavi, cei din închisori sau cei reţinuţi din cauze mai presus de voia şi 

puterea lor. Fie că avea loc în case particulare, ca la început, fie în capelele subterane şi întunecoase ale 

catacombelor din timpul persecuţiilor, fie în basilici publice după aceea, fie în locaşuri proprii de rugăciune, ca 

mai târziu, adunările liturgice ale primilor creştini, oferă imaginea cea mai vie a unităţii depline de adoraţie, de 

cuget şi de simţire, care domnea in Biserica veche. Cea mai mare pedeapsă pentru credincioşii acestei Biserici, 

adică excomunicarea, se traducea în practică, prin îndepărtarea din comunitate sau adunarea de cult. Clericul 

sau mireanul care lipsea trei duminici consecutive de la biserică, era ameninţat fie cu caterisirea (clericul), fie 

cu excluderea din comunitate (mireanul). Un exemplu doar dacă am lua, ar fi concludent. Astfel, canonul 80 al 

Sinodului Trulan sune: „Dacă vreun episcop sau prezbiter sau diacon sau din cei ce se numără în cler, nici o 

nevoie grea având sau lucru greu încât a lipsi de la biserica sa mai mult; ci în oraş petrecând, în trei zile de 

duminică şi în trei săptămâni nu s-ar împreună aduna, de va fi cleric să se caterisească, iar de va fi mirean să 

se îndepărteze de la împărtăşire” 55. 

2. Dezvoltarea conştiinţei apartenenţei preoţilor la Hristos şi nu accentuarea autonomiei parohiale şi a 

unei autosuficienţe clericale ca şi cum întreaga comunitate aparţine unui preot care o şi prezidează56. 

3. Aducerea de daruri (în general de pâine şi vin) necesare pentru Sf. Euharistie. Oprirea de a aduce 

darurile sau neprimirea lor de către Biserică, era o ruşine şi o pedeapsă din cele mai mari în vechime57. De 

aceea, cu mult mai mult pentru preotul-duhovnic se impune o grijă deosebită faţă de cele pe care le foloseşte la 

slujbe. 

4. Respectarea rânduielilor de slujbă ca un continuu dialog între clerici şi popor. În trecut toate 

rugăciunile pe care preotul le citeşte astăzi în taină erau rostite în întregime cu glas tare, ca şi ecteniile; iar 

credincioşii, urmărindu-le cu atenţia cuvenită, se asociau cu un singur glas, prin răspunsuri care erau scurte şi 

puţine la număr58. 

                                                 
52 Boris Bobrinskoy, Prière du coeur et eucharistie, în vol.: „Persoană şi comuniune. Prinos de cinstire lui Dumitru 

Stăniloae”, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe, Sibiu, 1993, p. 631. 
53 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, ediţia a doua, EIBMBOR, Bucureşti, 

2004, p. 635. 
54 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie..., p. 66-67. 
55 Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion (Cârma Bisericii Ortodoxe), tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului 

Calinic, Episcopul Argeşului, Editura Credinţa Strămoşească, 2004, cap. „Canoanele Sinodului al 6-lea (5-6)”, canonul 80, p. 303. 
56 Diac. Asist. Ene Branişte, Participarea la  Liturghie..., p. 571. 
57 Ibidem, p. 573. 
58 Credincioşii, fie confirmau conţinutul rugăciunilor, prin încheierea: „Amin”, fie dădeau urmare îndemnului la rugăciune, cu 

formula „Doamne miluieşte” sau „Dă, Doamne”, după fiecare cerere din ectenii. 
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5. Apogeul acestor practici constă în actul cel mai de seamă al participării la Sf. Liturghie: împărtăşirea 

cu Sf. Taine. În vechime creştinii care intrau în biserică şi ascultau doar lecturile biblice, fără să rămână la 

liturghia propriu-zisă şi la împărtăşire, erau ameninţaţi cu pedeapsa excluderii din comunitatea bisericească. 

Canonul 9 Apostolic afirmă clar că: „Toţi credincioşii, cei care intră în Biserică şi aud Scripturile, dar nu 

rămân în rugăciune şi la Sfânta Împărtăşanie, ca unii ce fac neorânduială în Biserică, trebuie să se 

afurisească”59.  

Cât priveşte pe clerici, ei erau obligaţi să se împărtăşească chiar şi atunci când nu slujeau Liturghia, ci 

numai asistau la sfânta slujbă, pentru a nu da un rău exemplu poporului. Canonul 8 Apostolic afirmă: „Dacă 

vreun episcop sau prezbiter sau diacon sau oricare din catalogul preoţesc...nu se va împărtăşi, să spuie pricina 

şi de va fi binecuvântată, aibă iertare. Iar de nu o va spune, să se afurisească, ca unul ce s-a făcut pricinuitor 

de vătămare norodului ...”60.  

În prezent situaţia nu este una satisfăcătoare. Situaţia se datorează probabil şi deceniilor de comunism în 

care preotul era limitat la o slujire formală, minimală dar mai mult ignorării anumitor aspecte absolut necesare, 

printre care enumerăm împărtăşirea tuturor la momentul chinonicului. 

Astăzi, din nefericire se întâlnesc în atitudinea preoţilor noştri faţă de Sf. Liturghie, de obicei, trei trepte. 

Le vom preciza în ordine progresivă. 

a) O atitudine de absenţă sufletească, preotul fiind marcat de greutăţile vieţii de zi cu zi. Pentru aceasta 

el, desigur, n-ar trebui să ignore rolul şi importanţa Sf. Liturghii. Deşi sub aspect numeric clericii sunt mai mulţi 

decât acum câteva decenii, totuşi o creştere reală a calităţii vieţii duhovniceşti în popor sau în parohiile 

ortodoxe se lasă aşteptată. 

b) Pe o treaptă mai sus către idealul soteriologic stă categoria mijlocie, a părinţilor care manifestă faţă de 

Liturghie o atitudine normală, dar nimic mai mult. Simpla prezenţă trupească duminicală nu mai este suficientă. 

La fel, ancorara foarte mult în treburile gospodăreşti ale parohiei nu ar trebui să afecteze partea ei văzută, 

ceremonială sau decorativă. Duhovnicul trebuie să aibă în vedere trăirea sau „efectul” slujbei asupra 

credincioşilor, pentru că nimeni nu iese din biserică tot aşa cum au intrat,  ci întotdeauna se aplică regula 

vameşului şi a fariseului din Evanghelie (Luca 18, 14). 

c) Pe treapta cea mai de sus şi mai aproape de perfecţiune, stau acei preoti, tot mai mulţi, care au o 

atitudine de participare reală, activă, efectivă la Sf. Liturghie. Duhovnicul cu adevărată râvnă religioasă 

dovedeşte că are discernământ, apoi o sinceră şi profundă nevoie sufletească el însuşi, un respect şi o evlavie în 

tainica acţiune sfântă ce se ascunde în forme şi rituri. 

Cred că preotul, mai întâi, apoi şi cântăreţul trebuie să se ocupe de cor, de ceea ce se rosteşte sau se 

cântă în biserica unde a fost numit. Astăzi s-a ajuns în situaţia în care în multe din bisericile noastre la invitaţia 

preotului: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!”, nimeni nu face măcar n pas în 

faţă. De aceea, îndemnurile ulteiorare: „Drepţi, primind dumnezeieştile....Taine....”; „Să se umple gurile noastre 

de lauda Ta, Doamne, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi cu Sfintele....Taine...”, par a nu-şi mai afla 

rostul. Dacă majoritatea creştinilor nu se împărtăşesc decât de câteva ori pe an, atunci este responsabilitatea 

duhovniclor lor. 

Concluzii. 

Astăzi suntem în era computerului şi a tehnologiei avansate, dar personal nu cred că Liturghia postată pe 

internet sau transmisă live sunt soluţii pentru ca tinerii să creadă mai mult şi să facă mai mult pentru mântuirea 

lor. De mute ori cred că tehnologia mai degrabă ascunde pe cei comozi, ignoranţi în materie de credinţă, pe cei 

superstiţioşi. Internetul te face să acorzi mult timp preocupărilor religioase, fără însă a suplini prezenţa 

personală a Domnului.  

 De asemenea, nu trebuie neglijat faptul că exigenţele lumii moderne au crescut. Preotul trebuie să fie un 

om al epocii sale, dar fără a se molipsi de lipsurile şi scăderile ei morale. După cum afirma un vrednic ierarh de 

pomenire, Antonie Plămădeală: „Se cere în plus cultură. Nu mai merge numai cu «Ceaslovul» şi cu 

«Molitfelnicul». Preotul trebuie să fie egal în cultură cu păstoriţii lui, dacă nu chiar superior lor, fiindcă numai 

aşa mai poate sta de vorbă cu ei. Trebuie să răspundă la exigenţele lor, trebuie să vorbească în limba lor, limba 

veacului nostru, să macine ideile veacului nostru şi ale societăţii noastre, să poată deci răspunde preocupărilor 

credincioşilor de azi… Lumea de astăzi a început să vrea altceva, vrea argumente, vrea logică, vrea o 

desfăşurare de idei, stil sobru şi căutat, nu se mai mulţumeşte cu retorici ieftine şi cu floricele”61. 

                                                 
59 Neofit, Patriarh al Constantinopolului, Pidalion..., p. 42. 
60 Ibidem, p. 41. 
61 † Dr. Antonie Plămădeală, Vocaţie şi misiune creştină în vremea noastră, Sibiu, 1984, p. 162-163. 
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 În privinţa folosirii mijloacelor de informare în masă, trebuie precizat că acestea trebuie utilizate de 

Biserică cu înţelepciune şi discernământ. Biserica trebuie să fie şi să rămână ea însăşi, nu ceea ce politicienii 

sau mass-media ar dori sa fie. Foarte precis, Pr. Prof. Ion Bria arată că „a introduce camera de luat vederi în 

locaşul de cult sau în altar nu se face cu intenţia de a înlocui prezenţa credincioşilor la Liturghie, singurul ritual 

de comuniune afectivă. Adesea camera redă o liturghie mecanică, decorativă, spectaculoasă, în care numai 

episcopii şi diaconii apar pe podium. Or,  poporul face Biserica, poporul care cântă, la o singură liturghie, de 

cincizeci de ori Doamne miluieşte”62. 

Se ştie că Liturghia nu este doar pentru preot, căci nu numai el slujeşte, ci tot poporul lui Dumnezeu 

(cler şi mireni). De aceea, biserica trebuie să fie sau să redevină pentru mulţi, spaţiul prezenţei lui Dumnezeu, al 

împărtăşirii de har divin şi al Euharistiei, ca hrană a sufletului63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Liturghia după Liturghie..., p. 134-135. 
63 Ibidem, p. 113: „De o deosebită importanţă este participarea laicilor la Euharistie şi, în general, disciplina sacramentală a 

Bisericii. […] Nu este posibil o reînviorare a parohiei ca adunare liturgică ce se desăvârşeşte la masa lui Hristos în împărăţia Lui, fără 

o reînviorare euharistică, singura care poate să dea viaţă şi să integreze unul într-altul darurile şi harismele tuturor mădularelor 

Trupului lui Hristos”. 


