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Cuvânt înainte la prima edi]ie 

În cuvântul introductiv la primul volum al c\r]ii În Biserica 
slavei Tale ne exprimam speran]a c\ cititorii, dup\ ce `i vor fi parcurs 
paginile, vor a[tepta cu ner\bdare urm\torul volum. Elevi, semi-
nari[ti, studen]i teologi, preo]i [i credincio[i s-au ar\tat dornici de 
a p\trunde sensurile adânci ale rânduielilor de cult, ale actelor [i 
gesturilor pe care preotul le s\vâr[e[te în cadrul sfintelor slujbe, 
astfel încât n\dejdea noastr\ nu a fost în zadar. 

Este dureros s\ constat\m cât de superficial\ este cunoa[terea 
în domeniul vie]ii liturgice, cât de deformat\ este în]elegerea ei [i 
cât de mult este încurajat\ aceast\ situa]ie în mass-media. Când 
este vorba de s\rb\tori, de tradi]ii, în prim-plan apar doar obiceiu-
rile cvasireligioase, evitându-se interpret\rile autentice [i opiniile 
autorizate. Este suficient s\ amintim doar câteva cazuri concrete. 
Ziua îndr\gosti]ilor, pus\ în rela]ie cu pr\znuirea Sfântului Mucenic 
Valentin, are v\dite caractere comerciale [i erotice. O tradi]ie im-
portat\ care promoveaz\ imoralitatea. Or, într-o societate în care 
p\catele mari au devenit st\ri fire[ti, de normalitate, este necesar 
s\ se promoveze valorile s\n\toase ale familiei cre[tine, s\ se scoat\ 
în eviden]\ frumuse]ea cur\]iei care trebuie s\ încununeze chipul 
duhovnicesc al tinerilor [i valoarea iubirii f\r\ patim\, cultivat\ în 
perspectiva c\s\toriei în Hristos Domnul.  

S\rb\toarea celor patruzeci de sfin]i mucenici, ]inut\ la 9 
martie, zi care în situa]ia calendaristic\ actual\ cade uneori în 
Postul Mare, este o alt\ ocazie folosit\ de unii pentru a pune în 
eviden]\ obiceiuri, [i de aceast\ dat\, d\un\toare vie]ii duhovnice[ti. 
Nu se accentueaz\ ideea c\ patruzeci de b\rba]i, cei mai mul]i 
dintre ei tineri, au ales s\-[i dea via]a pentru Hristos, ci doar c\ în 
acea zi trebuie consumate patruzeci de pahare cu vin. Consider\m 
c\ un popor care ocup\ un loc frunta[ în lume la consumul de 
alcool nu mai are nevoie de asemenea încuraj\ri. O societate în 
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care tinerii [i chiar copiii au devenit mari consumatori de alcool 
are, mai curând, trebuin]\ de îndemnuri duhovnice[ti care s\ 
m\rturiseasc\ despre faptul c\ Dumnezeu îi iube[te pe copii [i pe 
tineri, ceea ce înseamn\ c\ [i copil\ria [i tinere]ea trebuie închinate 
slujirii lui Dumnezeu. 

Mul]i dintre cei de azi au devenit dependen]i de horoscop sau 
de tradi]iile b\be[ti, iar via]a de zi cu zi [i, uneori, chiar deciziile 
majore sunt determinate de vr\ji, descântece, ghicitorii, a[a încât 
îndemnul Sfântului Apostol Pavel adresat ucenicului Timotei: „Iar 
de de[artele vorbiri lume[ti fere[te-te, c\ci ele vor spori nelegiu-
irea tot mai mult. Cuvântul lor va roade ca o cangren\” (II Timotei 
2, 16-17), este de mare actualitate. 

Volumul de fa]\ este înc\ un pas înainte în domeniul cercet\rii 
[i explic\rii liturgice. Având în vedere c\ un rol important în via]a 
noastr\ duhovniceasc\ îl ocup\ s\rb\torile, am considerat necesar 
[i ziditor s\ ne referim la unele praznice împ\r\te[ti ale Mântuito-
rului [i la s\rb\torile închinate Maicii Domnului. În prezentarea 
acestora am urm\rit, mai întâi, aspectele istorice, folosind biblio-
grafia de specialitate, un loc de seam\ în cadrul acesteia ocupând 
manualele [i studiile vrednicului de pomenire [i neîntrecutului 
istoric al cultului divin ortodox, P\rintele Profesor Dr. Ene Brani[te. 
În al doilea rând, mare parte a studiilor cuprinse în acest volum 
abordeaz\ [i aspecte interconfesionale. Ne-am st\ruit s\ scoatem 
în eviden]\ bog\]ia s\rb\torilor ortodoxe în compara]ie cu s\r\cia 
[i simplitatea care caracterizeaz\ cre[tinismul occidental. În cele 
din urm\, în studiile prezentate aici am dorit s\ scoatem în evi-
den]\ semnifica]iile teologice [i duhovnice[ti ale s\rb\torilor, sus-
]inându-ne demersul cu texte liturgice. Tezaurul teologic depozi-
tat în textele liturgice care alc\tuiesc sfintele slujbe, în imne [i 
rug\ciuni, este cople[itor de bogat, îns\, din p\cate, prea pu]in 
utilizat pentru cercetarea teologic\ [i în argumentarea acesteia [i, 
drept urmare, prea pu]in pus in eviden]\. Orientarea aten]iei cer-
cet\torilor în domeniul Teologiei Liturgice spre valorificarea te-
zaurului ascuns în c\r]ile de cult este meritul P\rintelui Profesor 
Dr. Nicolae D. Necula, titularul catedrei de Teologie Liturgic\ [i 
Teologie Pastoral\ a Facultatea de Teologie „Justinian Patirarhul” 
din cadrul Universit\]ii din Bucure[ti, care încredin]eaz\ doctoranzilor 
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spre cercetare teme de doctrin\ ortodox\ reflectate în imnografie. 
Privit\ sub acest aspect, cercetarea în domeniul Teologiei Liturgice 
începe s\ parcurg\ o nou\ [i deosebit de important\ etap\. 

Pe lâng\ studiile referitoare la cele dou\ categorii de s\rb\tori 
men]ionate mai sus, am inserat [i un studiu privitor la semnifi-
ca]iile duhovnice[ti ale Postului Mare [i la modelele de poc\in]\ 
pe care Triodul ni le propune spre medita]ie în aceast\ perioad\. 
În cele din urm\, am ad\ugat un studiu care vizeaz\ chestiuni 
practice referitoare la împ\rt\[irea bolnavilor, un studiu-r\spuns 
la întreb\rile pe aceast\ tem\ adresate de preo]ii slujitori din zona 
Moldovei. 

Cu n\dejdea c\ acest al doilea volum va fi întâmpinat cu 
acela[i interes ca [i primul, ne rug\m Mântuitorului Hristos [i 
Maicii Sale Sfinte s\ d\ruiasc\ spor duhovnicesc tuturor acelora 
care vor poposi, lecturând, asupra paginilor acestei c\r]i. 

 
Ia[i, 29 iunie 2004 

 



Sfânta Treime – temei [i centru al 
cultului divin ortodox 

1. Sfânta Biseric\ – spa]iul în care s\l\[lui[te 
Dumnezeu Cel în Treime sl\vit 

Contextul în care Biserica î[i desf\[oar\ misiunea în acest 
început de mileniu ne ofer\ imaginea unei lumi f\râmi]ate, predis-
pus\ la dezbin\ri, dar [i pe cea a dorin]ei de unitate [i armonizare. 
Aceasta din urm\ ne este oferit\ de dialogul inter-bisericesc [i 
inter-teologic cultivat mai intens în ultimele decenii [i fundamentat 
pe rug\ciunea Mântuitorului Iisus Hristos: „Ca to]i s\ fie una, dup 
cum Tu, P\rinte, întru Mine [i Eu întru Tine, a[a [i ace[tia în noi s\ 
fie una” (Ioan 17, 21). În cuvintele citate sunt cuprinse câteva 
adev\ruri pe care Mântuitorul ni le adreseaz\ spre a le re]ine [i a 
le împlini. Mai întâi, Hristos ne arat\ c\ misiunea Bisericii în lume 
este aceea de a unifica persoana uman\, de a o aduna din risipire 
[i a o armoniza cu sine, cu semenii [i cu Dumnezeu, de a armoniza 
persoana privit\ separat, dar [i integrat\ în comunitatea rug\toare, 
de a armoniza, în cele din urm\, comunit\]ile rug\toare apar]i-
nând diferitelor tradi]ii1. Totodat\, rug\ciunea Mântuitorului vi-
zeaz\ unitatea Bisericii care trebuie s\ reflecte unitatea [i modul 
de vie]uire al Sfintei Treimi. Biserica reflect\ unitatea [i modul de 
via]\ al Sfintei Treimi [i, totodat\, este modul de via]\ [i de unitate 

                                                            
1 Toate acestea se reflect\ în Sfânta Liturghie, în special în ectenia mare, ale 

c\rei prime patru cereri vizeaz\ realit\]ile amintite: „Cu pace (în pace cu noi 
în[ine), Domnului s\ ne rug\m”; „Pentru pacea de sus (pacea cu Dumnezeu)...”, 
„Pentru pacea a toat\ lumea, pentru bun\starea sfintelor lui Dumnezeu biserici 
[i pentru unirea tuturor...”; iar în partea final\ a Sfintei Liturghii, înainte de 
rostirea rug\ciunii Tat\l nostru, rug\ciune comun\ tuturor tradi]iilor cre[tine, ne 
rug\m pentru unirea credin]ei – Liturghier, Editura Institutului Biblic [i de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2012, p. 136. 
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al Sfintei Treimi f\cute accesibile nou\. „În calitatea ei de icoan\ a 
Sfintei Treimi, Biserica nu se zide[te ca o icoan\ paralel\ sau inde-
pendent\ de Sfânta Treime, ci ca o participare la via]a treimic\ [i 
ca str\lucire (reflectare) în lume a acestei particip\ri. Când cineva 
devine cre[tin sau membru al Bisericii, aceasta se face prin Botezul 
în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Iar numele 
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh înseamn\ Persoana Tat\lui 
[i a Fiului [i a Sfântului Duh. A[adar, a deveni cre[tin înseamn\ a 
restabili sau a începe comuniunea cu Sfânta Treime”2. Unitatea 
Bisericii dup\ modelul Treimii nu este numai scop care trebuie 
atins, ci [i realitate care a fost creat\ de Dumnezeu: „El a creat-o 
(Biserica) dup\ chipul S\u”, iar „unitatea Bisericii nu este o conse-
cin]\ a gândirii, ci un reflex al unit\]ii mistice a Sfintei Treimi”3. 

Din cele de mai sus, Biserica ne apare ca loca[ în care s\l\[lu-
ie[te Dumnezeu Cel în Treime sl\vit. În acest fel a fost v\zut\ [i 
în]eleas\ înc\ din primele secole cre[tine. Origen, de exemplu, a 
spus c\ „Biserica este plin\ de Treime”4. Tâlcuitorii liturgici de mai 
târziu vor dezvolta aceste idei [i vor ar\ta c\ Biserica este chipul 
v\zut al împ\r\]iei lui Dumnezeu, este locul în care Dumnezeu 
petrece împreun\ cu Sfin]ii S\i [i cu to]i aceia care vor s\ se sfin-
]easc\. În veacul al VIII-lea, Sfântul Gherman, Patriarhul Constan-
tinopolului, în tâlcuirea sa duhovniceasc\ a consemnat urm\toarele: 
„Biserica este cerul pe p\mânt, în care locuie[te [i Se preumbl\ 
Dumnezeu, Care este în cer; [...] ea este preasl\vit\ mai mult decât 
Cortul M\rturiei lui Moise, a fost preînchipuit\ de patriarhi, înte-
meiat\ de Sfin]ii Apostoli [...], vestit\ de prooroci [i împodobit\ de 
ierarhi, des\vâr[it\ de c\tre martiri [i a[ezat\ pe sfintele moa[te 
ale acestora, ca pe un tron”5. În rânduiala sfin]irii bisericii noi, se 
                                                            

2 Dr. Dan-Ilie Ciobotea, în prezent Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Dorul dup\ Biserica nedesp\r]it\ sau apelul tainic [i irezistibil al iubirii treimice, în 
„Ortodoxia”, XXXIV (1982), nr. 4, p. 593.  

3 Arhimandritul Vasilios, Intrarea în Împ\r\]ie. Ini]iere în taina liturgic\ a 
unit\]ii Ortodoxiei, traducere `n limba român\ de Pr. Prof. Dr. Ioan Ic\, Editura 
Deisis, Sibiu, 1996, p. 42. 

4 Origen, Selecta în Psalm, XXIII, 1, P.G., 12, 1265 la Dr. Dan-Ilie Ciobotea, op. 
cit., p. 593. 

5 Sfântul Gherman al Constantinopolului, Descriere a Bisericii [i tâlcuire 
mistic\, trad. de Pr. N. Petrescu, în „Mitropolia Olteniei”, 1964, nr. 5-6, p. 357. 
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spune c\ biserica este locul în care Dumnezeu ascult\ rug\ciunile 
robilor S\i6. Sfântul Simeon al Tesalonicului merge [i mai departe 
precizând faptul c\ sfin]enia bisericii este dat\ de prezen]a lui 
Dumnezeu în ea, iar cele trei p\r]i principale ale loca[ului de cult 
(altar, naos [i pronaos) au, în viziunea aceluia[i tâlcuitor, o semni-
fica]ie trinitar\: „Ca o cas\ a lui Dumnezeu, biserica închipuie[te 
toat\ lumea, pentru c\ Dumnezeu este pretutindeni [i peste toate, 
[i biserica, ar\tând aceasta, se împarte în trei, c\ci [i Dumnezeu 
este Treime [...]”7. Dup\ afirma]ia unui teolog al secolului nostru, 
Biserica este r\spunsul dat de Dumnezeu nostalgiei omului dup\ 
raiul pierdut8. Acolo, protop\rin]ii no[tri petreceau contemplând 
m\re]iile lui Dumnezeu în prezen]a Tat\lui Care ~[i purta pa[ii 
prin rai în r\coarea serii, în prezen]a Fiului, Cuvântul Care Se rostea 
oamenilor [i în prezen]a Duhlui Sfânt, Care Se purta pe deasupra 
apelor înc\lzind [i dând via]\. Aici, în Biseric\, cei ce cred, Îl iubesc 
pe Dumnezeu [i p\zesc poruncile Lui, sunt înc\lzi]i sub aripile 
Duhului Sfânt prezent din ziua Cincizecimii [i pân\ la sfâr[itul 
veacurilor, sunt martorii Jertfei [i Învierii Mântuitorului Hristos [i 
p\rta[i la osp\]ul St\pânului [i Îl descoper\ pe Tat\l pe Care Însu[i 
Hristos Îl arat\ întru Sine9.  

                                                            
6 „...St\pâne, Doamne Dumnezeul nostru, n\dejdea tuturor marginilor p\-

mântului, auzi-ne pe noi p\c\to[ii, rug\mu-ne }ie [i trimite pe Sfântul Duh cel 
închinat [i atotputernic [i sfin]e[te loca[ul acesta. Umple-l pe el de lumina cea 
ve[nic\, [i-l alege pe el loca[ pl\cut }ie, f\-l pe el liman celor învifora]i, t\m\-
duire patimilor, sc\pare bolnavilor, izgonire diavolilor. S\ fie ochii T\i deschi[i 
c\tre el ziua [i noaptea, [i urechile Tale luând aminte spre rug\ciunile celor ce 
cu fric\ [i cu smerenie intr\ în el [i cheam\ preacinstitul [i de mare cuviin]\ 
numele T\u. {i oricâte vor cere, Tu vei auzi în cer, sus, [i vei face mil\ [i 
milostiv vei fi lor...” – Arhieraticon, Bucure[ti, 1993, p. 161. 

7 Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Pentru Sfânta Biseric\ [i pentru 
târnisirea ei, 131, `n Tratat asupra tuturor dogmelor credin]ei noastre ortodoxe, dup\ 
principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos [i urma[ii S\i, I, Editura 
Arhiepiscopiei Sucevei [i R\d\u]ilor, Suceava, 2002, p. 175. Vezi [i Pr. Prof. Dr. 
Ene Brani[te, Liturgica general\. No]iuni de art\ bisericeasc\, arhitectur\ [i pictur\ 
cre[tin\, edi]ia a III-a, îngrijit\ de Pr. Eugen Dr\goi, Editura Episcopiei Dun\rii 
de Jos, vol. II, Gala]i, 2002, p. 93. 

8 P. Evdokimov, Ortodoxie, Neuchâtel, 1965, p. 212, la Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, 
op. cit., p. 93. 

9 În anaforaua liturgic\ din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se exprim\ 
acest adev\r. Hristos este prezentat aici „chipul bun\t\]ii Tale (al Tat\lui), 
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În cele din urm\, referindu-ne la rug\ciunea Mântuitorului, 
trebuie s\ scoatem în eviden]\ o realitate mai pu]in pus\ în va-
loare în Bisericile [i confesiunile mai noi rezultate din Reform\ [i 
din fragmentarea acestora. Când Mântuitorul Î[i exprim\ dorin]a 
de unitate a Bisericii, unitate care trebuie s\ fie dup\ modelul Sfintei 
Treimi, El exprim\ aceast\ dorin]\ rugându-Se. Aceasta înseamn\ 
c\ Hristos ne ofer\ nu numai modelul unit\]ii Bisericii, ci [i obiec-
tul, temelia [i centrul rug\ciunii. Iar aceasta este Sfânta Treime. De 
aici se desprind dou\ idei esen]iale. ~n primul rând, aceea c\ 
spa]iul Bisericii este spa]iul s\l\[luirii Treimii celei de o fiin]\ [i 
nedesp\r]ite [i al pream\ririi Ei prin rânduielile de cult. În al 
doilea rând, se desprinde ideea c\ împlinirea dorin]ei Mântuito-
rului este, în cele din urm\, rezultatul rug\ciunii st\ruitoare, prin 
care pe toate le dobândim [i toate sunt posibile. Astfel, între Biseric\ 
[i rug\ciunea ei este o leg\tur\ foarte strâns\ [i profund\, amândou\ 
având temelie [i centru Sfânta Treime. „Biserica e treimic\, pentru c\ 
e liturgic\, sau liturghisitoare, pentru c\ sluje[te Dumnezeului întreit 
[i se une[te cu El în Taine; sau numai fiindc\ e treimic\ poate fi 
liturghisitoare, dând putin]a membrilor ei s\ se d\ruiasc\ prin Fiul 
în Duhul, Tat\lui, [i unii altora...”10. 

Un teolog liturgist contemporan11 a afirmat c\ o contribu]ie 
major\ în mi[carea ecumenic\ [i la apropierea dintre Biserici o 
poate avea cunoa[terea vie]ii liturgice, în vederea descoperirii pa-
trimoniului comun [i a elementelor unificatoare. {i aceasta pe 
bun\ dreptate, dac\ avem în vedere c\ argumentarea istoric\, bi-
blic\ [i dogmatic\ au fost adesea polemice. Cunoa[terea manifes-
t\rilor liturgice, a tezaurului liturgic, ofer\ [ansa întâlnirii în duhul 
p\cii, stare specific\ rug\ciunii, ea îns\[i fiind un mod al prezen]ei 

                                                            
pecete asemenea chipului, Care întru Sine Te arat\ pe Tine, Tat\, Cuvânt viu, 
Dumnezeu adev\rat, în]elepciune mai înainte de veci, via]\, sfin]ire, putere” – 
Liturghier, p. 248. 

10 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i Comuniune în Liturghia 
Ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 394.  

11 Este vorba de profesorul Philip Harnoncourt de la Facultatea de Teologie 
Catolic\ din Graz care a înso]it pe Excelen]a sa Cardinalul Cristoph Von Schönborn 
în vizita f\cut\ în Mitropolia Moldovei [i Bucovinei [i la Facultatea de Teologie 
Ortodox\ din Ia[i, în perioada 8-9 mai 2000. 
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[i manifest\rii Duhului Sfânt, „Care se roag\ în noi cu suspine 
negr\ite” (Romani 8, 26). 

2. Sfânta Liturghie – imn de laud\ a Sfintei Treimi [i 
rug\ciune de m\rturisire a credin]ei în Sfânta Treime 

În cadrul cultului divin dogma devine rug\ciune, iar rug\ciunea 
face dogma accesibil\ [i ne ajut\ s\ ne adâncim în cunoa[terea lui 
Dumnezeu. Acesta, de altfel, este [i sensul arhicunoscutei formule: 
„Dac\ e[ti teolog, roag\-te, [i dac\ te-ai rugat cu adev\rat, atunci 
e[ti teolog”. 

Sfânta Liturghie este imnul de slav\ des\vâr[it pe care Biserica 
îl aduce Sfintei Treimi [i, totodat\, rânduiala de slujb\ în care ru-
g\ciunea devine formul\ de credin]\, instrument de m\rturisire [i 
de ap\rare a credin]ei în [i despre Sfânta Treime. „[...] Întreaga Sfânt\ 
Liturghie [...] este o introducere spiritual\ progresiv\ în Împ\r\]ia 
sau Comuniunea Sfintei Treimi. Împ\rt\[irea (comuniunea) euha-
ristic\ cu Trupul [i Sângele lui Hristos este, de fapt, culmea acestei 
comuniuni cu Treimea în via]a sacramental\. Prin invocarea Sfân-
tului Duh (epicleza), pâinea [i vinul devin Trupul [i Sângele lui 
Hristos Cel din Treime. Astfel, Sfântul Duh reveleaz\ euharisticul 
ca fiind trinitar [i eclezialul ca fiind euharistic”12. 

În Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gur\ de Aur, Persoanele 
Sfintei Treimi sunt pomenite la un loc de 25 de ori13, iar separat 
sau câte dou\ deodat\ în 19 locuri14. 
                                                            

12 Dr. Dan-Ilie Ciobotea, op. cit., p. 593. 
13 În formula de binecuvântare: „Binecuvântat\ este împ\r\]ia Tat\lui [i a 

Fiului [i a Sfântului Duh...”; de 11 ori în ecfonise, rostite cu voce tare sau în 
tain\, în primele dou\ antifoane, în imnul: „Pe Tat\l pe Fiul [i pe Sfântul Duh, 
Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\”; în Crez; în formula de binecuvântare a 
credincio[ilor: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dragostea lui Dumnezeu 
Tat\l...” (preluat\ din II Corinteni 13, 13); în imnul: „Cu vrednicie [i cu dreptate 
este a ne închina Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, Treimii celei de o fiin]\ [i 
nedesp\r]ite”, [i în rug\ciunea citit\ de preot în tain\ în timpul acestui imn; în 
imnul: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot!”, [i în rug\ciunea citit\ de preot în 
tain\ în timpul cânt\rii lui; în imnul: „Am v\zut lumina cea adev\rat\...”; în 
finalul rug\ciunii amvonului [i în troparul: „În mormânt cu trupul...”, rostit atât 
în finalul Proscomidiei, în timpul c\dirii, cât [i dup\ Vohodul Mare. 

14 Persoana Fiului este pomenit\ în imnul: „Veni]i s\ ne închin\m...”, în rug\-
ciunea din timpul cânt\rii heruvimice, în ectenia cererilor, la s\rutarea p\cii, în 
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Pream\rirea Sfintei Treimi [i m\rturisirea credin]ei în Ea în-
cepe chiar cu formula de binecuvântare: „Binecuvântat\ este îm-
p\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, acum [i pururea [i în 
vecii vecilor”. În aceast\ formul\ de binecuvântare, P\rintele 
St\niloae descoper\ [ase în]elesuri: 

a) Lauda Împ\r\]iei Sfintei Treimi exprim\ dorin]a comuni-
t\]ii rug\toare de a intra în ea, c\ci cel ce laud\ ceva dore[te s\ se 
împ\rt\[easc\ de ceea ce laud\; 

b) Împ\r\]ia pe care o binecuvânt\m este împ\r\]ia Tat\lui 
ceresc iubitor, a Fiului devenit prin întrupare Fratele Cel mai iubi-
tor al nostru [i a Duhului Sfânt, cur\]itorul nostru de p\cate [i eli-
beratorul de patimi; 

c) Fiind împ\r\]ia dragostei, ea are sensul unei comuniuni a 
celor ce fac parte din ea, comuniune ce spore[te în fiecare Sfânt\ 
Liturghie; 

d) Rostirea acestei formule de binecuvântare ne deschide per-
spectiva eshatologic\ a fericirii ve[nice în ~mp\r\]ia ve[nic\ a Sfintei 
Treimi; 

e) Împ\r\]ia aceasta ni s-a deschis prin Fiul lui Dumnezeu, 
Care prin Jertf\ a biruit moartea. Prin aceasta ne-a ar\tat iubirea 

                                                            
formula de binecuvântare a credincio[ilor: „{i s\ fie milele Marelui Dum-
nezeu...”, în rug\ciunile care preced împ\rt\[irea, în rug\ciunile care înso]esc 
punerea p\rticelelor NI [i KA în Sfântul Potir [i a miridelor pentru cele nou\ 
cete de sfin]i, în rug\ciunea „Plinirea Legii...” [i în rânduiala apolisului. 

Persoanele Tat\lui [i a Fiului sunt pomenite împreun\ în rug\ciunea pentru 
cei chema]i, în rug\ciunea: „Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase...”, care precede 
împ\rt\[irea, [i în imnul „Unul Sfânt...”. 

Persoanele Tat\lui [i a Sfântului Duh sunt pomenite în rug\ciunea întâia 
pentru credincio[i, în rug\ciunea punerii înainte rostit\ dup\ a[ezarea Cinstite-
lor Daruri pe Sfânta Mas\, în ectenia cererilor care precede rug\ciunea „Tat\l 
nostru” [i în stihul: „Ca iubitorul de oameni...”. 

Persoanele Fiului [i a Sfântului Duh sunt pomenite în rug\ciunea Ceasului III, 
care precede epicleza. 

Persoana Tat\lui este pomenit\ în formula de introducere a rug\ciunii Tat\l 
nostru. 

Persoana Sfântului Duh este pomenit\ în stihul luat din Psalmul 50 „Nu m\ 
lep\da de la fa]a Ta...”, intercalat întreitei rostiri a rug\ciunii Ceasului III [i în 
epiclez\. 
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ve[nic\ [i nesfâr[it\ a lui Dumnezeu Cel în Treime, cât [i modul 
prin care putem intra în acea Împ\r\]ie. 

f) Ca o concluzie la cele de mai sus, Liturghia, de la începutul 
ei, ne apare ca o s\rb\toare adev\rat\, plin\ de lumin\ în prezen]a 
Sfintei Treimi15. Aceast\ lumin\ a Sfintei Treimi este mai întâi 
anun]at\, cerut\ apoi în rug\ciune când spunem: „Str\luce[te în 
inimile noastre, Iubitorule de oameni, lumina cea curat\ a cunoa[-
terii Dumnezeirii Tale [...]”16, [i experimentat\, în cele din urm\, 
de participan]ii la Sfânta Liturghie care exclam\ în finalul acesteia, 
dup\ ce s-au împ\rt\[it: „Am v\zut lumina cea adev\rat\, am 
primit Duhul cel ceresc, am aflat credin]a cea adev\rat\, nedes-
p\r]itei Sfintei Treimi închinându-ne, c\ Aceasta ne-a mântuit pe 
noi”17. 

Unele dintre imnele pe care le întâlnim în prima parte a Sfintei 
Liturghii, Liturghia Catehumenilor, [i care au con]inut trinitar, au 
vârste venerabile [i apar aici din dou\ motive: pe de o parte, 
pentru a face din întreaga Sfânt\ Liturghie un imn de pream\rire 
adresat Sfintei Treimi, iar, pe de alt\ parte, pentru a propov\dui 
participan]ilor la slujb\ înv\]\tura despre Sfânta Treimie, având în 
vedere c\ aceast\ prim\ parte a Sfintei Liturghii are un pronun]at 
caracter didactic. Ne referim aici la imnul: „Unule-N\scut...”, a 
c\rui alc\tuire este atribuit\ împ\ratului Justinian (527-565)18, [i la 
imnul Trisaghion, despre care to]i tâlcuitorii spun c\ este adresat 
Sfintei Treimi. Astfel, expresia: „Sfinte Dumnezeule” este adresat\ 
lui Dumnezeu-Tat\l, existen]a absolut\, Cel ce a gr\it lui Moise 
„Eu sunt Cel ce sunt”; expresia: „Sfinte tare”, este adresat\ lui 
Dumnezeu-Fiul, „Cel viu [i lucr\tor” (Evrei 4,12), Care a biruit pe 
diavol [i ne-a dat puterea s\-l biruim [i noi; expresia: „Sfinte f\r\ 
de moarte”, este adresat\ lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, Cel de via]\ 
f\c\tor, iar formula de încheiere: „Miluie[te-ne pe noi”, se adreseaz\ 

                                                            
15 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 134. 
16 Din rug\ciunea care precede citirea Sfintei Evanghelii, Liturghier, p. 137. 
17 Liturghier, p. 182. 
18 Sfântul Gherman al Constantinopolului, Expunere despre biseric\ [i studiu 

mistic despre Liturghie, la Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, edi]ia 
a II-a, Bucure[ti, 1998, p. 170. 
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uniunii treimice19. Dac\ originile acestui din urm\ imn nu sunt 
sigure, se [tie c\ a fost introdus cu certitudine în rânduiala Sfintei 
Liturghii în veacul al V-lea20. 

Anaforaua liturgic\ este precedat\ de o serie de elemente care 
preg\tesc pe slujitori [i întreaga comunitate în vederea particip\rii 
la cele dou\ momente care urmeaz\: sfin]irea darurilor [i împ\r-
t\[irea. Aceste elemente preg\titoare constau în dialogul dintre 
preotul slujitor [i comunitate, concretizat în formula: „S\ ne iubim 
unii pe al]ii ca într-un gând s\ m\rturisim”, rostit\ de preot, [i 
r\spunul dat de comunitate (cor): „Pe Tat\l, pe Fiul [i pe Sfântul 
Duh, Treimea cea de o fiin]\ [i nedesp\r]it\”. Urmeaz\ apoi s\ru-
tarea p\cii [i rostirea Crezului. Toate aceste trei elemente au în 
comun ideea c\ Sfânta Treime este temeiul iubirii [i comuniunii 
interumane, dar [i modelul [i sursa iubirii [i comuniunii. Iubirea [i 
comuniunea sunt m\rturii v\zute, concrete, ale credin]ei în Sfânta 
Treime, Care, Ea Îns\[i, este iubire [i comuniune. 

Forma v\zut\ este s\rutarea p\cii, întâlnit\ ca act liturgic de la 
jum\tatea secolului al II-lea21, rânduial\ restrâns\, în ritualul orto-
dox, din motive de ordin practic, doar la slujitorii altarului, dar 
p\strat\ mai bine în forma ei primar\ în ritualul catolic. M\rturi-
sirea Crezului este un moment foarte important în structura Sfintei 
Liturghii. „În centrul Simbolului de credin]\ stau articolele în care 
m\rturisim opera Sfintei Treimi pentru mântuirea noastr\, Care, 
din nesfâr[ita Sa iubire de oameni, a trimis pe Unicul Fiu al Tat\lui 
ceresc spre a ne r\scump\ra [i a ne împ\ca cu Dumnezeu, împ\r-
t\[irea noastr\ de roadele mântuirii îndeplinindu-se sub lucrarea 
Sfântului Duh.”22 

                                                            
19 Ibidem, p. 181. Vezi [i Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, III, 10, traducere 

`n limba român\ de Pr. D. Fecioru, în „Izvoarele Ortodoxiei”, I, pp. 169-172; 
Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeie[ii Liturghii, XX, traducere `n limba ro-
mân\ de Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, edi]ia a II-a, Bucure[ti, 1989, pp. 58-59. 

20 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 181. 
21 Sfântul Iustin Martirul [i Filosoful, Apologia I, LXV, 2-3, traducere `n limba 

român\ de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp C\ciul\, Pr. Prof. D. Fecioru, în 
„P\rin]i [i Scriitori Biserice[ti”, vol. 2, Bucure[ti, 1980, p. 70. „Încetând rug\-
ciunile, spune Sfântul Iustin, noi ne îmbr\]i[\m unii pe al]ii cu s\rutarea p\cii”. 

22 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 226. 


