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~ntreb\ri [i r\spunsuri
despre Sfânta Liturghie
Care este fapta [i dovada cea mai înalt\ prin care
omul ~l cinste[te [i ~l pream\re[te pe Dumnezeu?
Dintre toate actele noastre de cult prin care ~l cinstim [i ~l
pream\rim pe Dumnezeu, cel mai des\vâr[it este sacrificiul sau
jertfa.

Ce este jertfa?
Jertfa este d\ruirea plin\ de iubire [i evlavie a unui obiect
în cinstea lui Dumnezeu. Prin aceasta voim s\ ar\t\m c\ El, ca ziditor a toate, este st\pânul tuturor lucrurilor [i c\ noi, ca f\pturi
ale Lui, depindem întru totul de El. Astfel Îi recunoa[tem st\pânirea [i puterea [i m\rturisim datoria noastr\ de recuno[tin]\
[i de iubire fa]\ de El, pentru toate câte ne-a dat.

Este veche jertfa?
Este tot atât de veche [i de r\spândit\ ca [i religia îns\[i. Înclina]ia de a-L cinsti pe Dumnezeu prin jertf\ este s\dit\ chiar
în firea omului; de aceea g\sim jertfa în toate religiile, la toate
popoarele [i în toate vremurile. Aducerea de jertf\ începe chiar
cu primii oameni, [i anume cu jertfa lui Cain [i Abel, despre
care ne m\rturise[te prima carte a Sfintei Scripturi: „Dar dup\
un timp, Cain a adus jertf\ lui Dumnezeu din roadele p\mântului. {i a adus [i Abel din cele întâi n\scute ale oilor sale [i
din gr\simea lor” (Fc. 4,3-4).
Îndeosebi la evrei, jertfele au fost orânduite de Dumnezeu
Însu[i, prin Moise, care a întocmit în am\nun]ime atât felul sau
materia jertfelor, cât [i timpul [i rânduiala sau chipul în care
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trebuiau aduse. Acestea le g\sim descrise mai ales în cartea a
treia a Sfintei Scripturi, numit\ Levitic sau Cartea Preo]ilor, scris\ de Moise.

Noi, cre[tinii, aducem jertf\ lui Dumnezeu?
Da.

Care este aceast\ jertf\?
Sfânta Euharistie, adic\ însu[i Sfântul Trup [i Sânge al
Domnului.

Cum se nume[te slujba în timpul c\reia se
preg\te[te [i se aduce jertfa Sfintei Euharistii?
Sfânta Liturghie.

Cine a întemeiat Sfânta Liturghie? Sau cine ne-a
înv\]at [i ne-a poruncit s\ o s\vâr[im?
Mântuitorul Însu[i.

Când [i cum?
În ajunul mor]ii Sale pe cruce, adic\ Joi seara, la Cina cea
de Tain\. Serbând atunci Pa[tele, împreun\ cu ucenicii S\i, „Iisus
luând pâine [i binecuvântând a frânt [i a dat ucenicilor S\i,
zicând: «Lua]i, mânca]i, acesta este Trupul Meu». Luând apoi
paharul [i mul]umind, le-a dat lor zicând: «Be]i dintru acesta
to]i, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mul]i
se vars\, spre iertarea p\catelor» (Matei 26,26-28; Marcu 14,
22-24; Luca 22,19-20; I Cor. 11,23-25).
În locul jertfelor Legii Vechi, pecetluite cu sânge de ]api [i
de vi]ei (Ie[. 24,18), Mântuitorul întemeiaz\ o Lege nou\ sau
un leg\mânt nou între Dumnezeu [i oameni, pecetluindu-l cu
însu[i Trupul [i Sângele S\u pe Golgota. Mântuitorul le d\dea
Sfin]ilor S\i Apostoli, la Cin\, sub forma nesângeroas\ a pâinii
[i vinului, aceast\ jertf\ pe care trebuiau s\ o aduc\ de atunci
înainte Ucenicii S\i, dup\ porunca Sa: „Aceasta s\ face]i întru
pomenirea Mea!” (Luca 22,19 [i I Cor. 11,24-25). Prin aceste
4

cuvinte, El îi rânduie[te pe Apostolii S\i drept arhierei sau preo]i
slujitori ai jertfei celei noi, întemeiate atunci de El.
Urmând porunca Domnului [i Înv\]\torului lor iubit, Sfin]ii
Apostoli [i mai apoi ucenicii lor s\vâr[eau zilnic Jertfa Mântuitorului spre neîntrerupta aducere aminte de El. Ei f\ceau întocmai ca Domnul, Care, la Cin\, înainte de a frânge [i a împ\r]i
pâinea, a binecuvântat, iar când le-a întins paharul, a mul]umit
(lui Dumnezeu-Tat\l) (Matei 26,27; Marcu 14,22-23; Luca 22,
17-18 [i I Cor. 11,23 [.u.). Adunându-se deci pentru rug\ciune,
Sfin]ii Apostoli [i ucenicii lor mul]umeau [i se rugau îndelung
ca Domnul s\ prefac\ pâinea [i vinul de pe masa lor în însu[i
Sfântul S\u Trup [i Sfântul S\u Sânge, cu care apoi se împ\rt\[eau. Acela[i lucru au f\cut mai târziu [i urma[ii sfin]i]i [i legiui]i
ai Sfin]ilor Apostoli, adic\ arhiereii [i preo]ii, c\rora ei le-au împ\r]it harul dumnezeiesc de a s\vâr[i aceast\ Sfânt\ Tain\.
Astfel a luat na[tere o rânduial\ de slujb\ sfânt\, cunoscut\
la început sub diferite numiri, ca: „frângerea pâinii” (Fapte 2,42),
„Masa” sau „Cina Domnului” (I Cor. 10,16), Euharistie (mul]umire). Mai pe urm\, aceast\ sfânt\ slujb\ a primit numele de Liturghie, sub care o cunoa[tem azi [i care înseamn\: lucrare sau
slujb\ public\, ob[teasc\, rânduial\, s\vâr[it\ spre folosul tuturor.

Ce este, prin urmare, Sfânta Liturghie?
Este o rânduial\ de sfinte rug\ciuni, în timpul c\rora se s\vâr[e[te [i se aduce jertfa f\r\ de sânge a Legii celei Noi, întemeiate de Mântuitorul la Cina cea de Tain\ [i încredin]at\ de El
Sfin]ilor S\i Apostoli, iar de ace[tia, urma[ilor lor sfin]i]i (arhierei [i preo]i), pentru a fi s\vâr[it\ de-a pururea în Biserica cre[tin\, spre pomenirea Lui [i spre iertarea p\catelor membrilor Bisericii Lui.

Cine poate s\vâr[i slujba Sfintei Liturghii?
Numai arhiereii [i preo]ii cu hirotonie legal\, adic\ sfin]i]i
[i a[eza]i dup\ rânduiala canonic\ a Bisericii. Cei caterisi]i sau
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