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Cuvântul autorului la prima edi]ie 

În anii care au trecut de la evenimentele din decembrie ’89, am 
asistat la o adev\rat\ competi]ie, în toate domeniile, în ceea ce 
prive[te publicarea de carte de specialitate. Este mare distan]\ [i 
diferen]\ între perioada în care cump\rarea unei c\r]i valoroase 
presupunea trecerea testului de r\bdare la un rând, „coad\”, care 
sem\na cu cele de la standurile de produse alimentare, [i rându-
rile imense de c\r]i aliniate ast\zi în libr\riile pe care le întâlnim la 
tot pasul, a[teptându-[i cititorii. Oferta de carte este atât de mare 
[i atât de tentant\, încât este anevoioas\ orice încercare de a alege 
ceva f\r\ s\ ai sentimentul c\ [i celelalte c\r]i te-ar fi interesat [i ]i-ar 
fi trebuit. O libr\rie este locul unde înve]i s\ fii smerit. În fa]a 
atâtor c\r]i, î]i dai seama cât de mult mai ai de citit [i de înv\]at. 

Cât prive[te cartea teologic\, situa]ia seam\n\ foarte bine cu 
cea descris\ mai sus. S-au realizat numeroase traduceri, s-au pu-
blicat colec]ii, s-au realizat [i publicat teze de doctorat, s-au publi-
cat manuale pentru înv\]\mântul mediu [i pentru cel universitar, 
teologi de marc\ au scris c\r]i de mare profunzime teologic\ [i 
duhovniceasc\ pe teme care fr\mânt\ lumea contemporan\ etc. Pe 
scurt, s-a mai umplut ceva din golul imens pe care sistemul comu-
nist ateu l-a creat prin limitarea la maximum sau prin interzicerea 
public\rii c\r]ii religioase. 

O trecere în revist\ a bibliografiei religioase din ultimele de-
cenii ne va da posibilitatea s\ constat\m c\ în anumite ramuri ale 
teologiei s-a publicat foarte mult, în timp ce în altele se simte înc\ 
nevoia unor r\spunsuri autorizate la o mul]ime de teme care stau 
la rând pentru a fi tratate. 

În cadrul Teologiei liturgice, interesul crescând manifestat în 
rândurile preo]ilor, studen]ilor teologi, seminari[tilor, dar [i ale 
multora dintre credincio[ii laici d\ posibilitatea cre\rii [i public\rii 
unei literaturi care s\ continue tradi]ia [i activitatea deosebit de 
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bogat\ [i valoroas\ pe care au desf\[urat-o ilu[trii profesori litur-
gi[ti pe care i-a avut Ortodoxia româneasc\. Cât de multe sunt în-
treb\rile [i cât de necesare sunt r\spunsurile pe teme liturgice se 
poate vedea [i din pagina permanent\ a publica]iei „Vestitorul Or-
todoxiei”, în care P\rintele Profesor Dr. Nicolae D. Necula, titularul 
catedrei de Teologie liturgic\ de la Facultatea de Teologie „Patriarhul 
Justinian” a Universit\]ii Bucure[ti, poart\ un dialog teologico-
liturgic, canonic [i pastoral-misionar cu to]i cei ce doresc s\ cu-
noasc\ mai bine frumuse]ile tainice pe care, în prezen]a Mântuito-
rului Hristos înconjurat de sfin]i, le experiment\m în spa]iul 
liturgic. O mare parte dintre aceste r\spunsuri au fost adunate în 
dou\ volume, sub titlul Tradi]ie [i înnoire în slujirea liturgic\, ap\-
rute la Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, `n 1996 [i 2001, volume 
arhicunoscute între cititorii de toate categoriile [i care sunt norma-
tive pentru facult\]ile de teologie, pentru seminariile teologice, 
pentru profesorii de religie, pentru monahi [i pentru tot cre[tinul 
care voie[te s\ se hr\neasc\ suflete[te. 

Cartea de fa]\, pe care nu întâmpl\tor am numit-o „În Biserica 
slavei Tale”, are drept model volumele amintite. Ea d\ r\spunsuri 
întreb\rilor adresate de preo]ii slujitori [i de studen]ii teologi, dar 
[i de mul]imea de credincio[i cu care venim permanent în contact. 
Totodat\, cartea este un r\spuns dat provoc\rilor contemporane, 
str\ine de spiritualitatea ortodox\. 

„În Biserica slavei Tale”, prin întregul ei con]inut, exprim\ 
faptul c\ în cadrul cultului divin vedem [i experiment\m frumu-
se]ea netrec\toare a împ\r\]iei lui Dumnezeu. Cartea este alc\tuit\ 
dintr-un num\r de articole [i studii pe diferite teme, grupate în a[a 
fel încât lucrarea s\ aib\ unitate [i continuitate. Men]ion\m c\ 
unele dintre titlurile studiilor din aceast\ lucrare au mai fost pu-
blicate, îns\ materialul prezentat aici este rev\zut [i ref\cut în 
întregime. Sper\m ca lecturarea acestui prim volum s\-i fac\ pe 
cititori s\-l a[tepte cu ner\bdare [i pe urm\torul. 

Ne rug\m ca Hristos Domnul, Cel mereu prezent în ceruri [i în 
Biserica slavei Sale, s\ aduc\ bucurie, pace sfânt\ [i folos duhov-
nicesc celor care vor poposi asupra rândurilor acestei c\r]i. 

 
Ia[i, 2003 



„~n Biserica slavei Tale” 

 

9 

Mijloace rituale în 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite1 

1. Contextul istorico-liturgic al apariţiei 
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite suscită atenţia noastră 
din mai multe puncte de vedere. Ea face parte din tezaurul vechi 
al tradiţiei liturgice ortodoxe, aşa încât aspectele istorice, privind 
apariţia şi dezvoltarea ritualului acestei slujbe sfinte, pot constitui 
un important punct de atracţie pentru cercetătorii în domeniul 
istoriei liturgice. Atenţia noastră este reţinută, de asemenea, de 
structura acestei rânduieli de slujbă, de rânduiala tipiconală şi de 
locul pe care aceasta îl ocupă între celelalte rânduieli de slujbă pe 
care Biserica le oficiază în aceeaşi perioadă, respectiv perioada 
Triodului. În cele din urmă, menţionăm şi faptul că o abordare a 
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite nu se poate face separat de 
contextul liturgic şi duhovnicesc al perioadei în care ea se săvâr-
şeşte, iar o înţelegere a conţinuturilor ei teologico-duhovniceşti nu 
se poate realiza fără o studiere atentă a temelor fundamentale pe 
care Triodul, ca perioadă liturgică, ni le propune. 

Care sunt factorii care au determinat apariţia Liturghiei Daru-
rilor mai înainte sfinţite şi cum s-a format ritualul ei până să 
ajungă la structura actuală? 

Postul prepascal, ca rod al evlaviei credincioşilor care se pre-
găteau să întâmpine după cuviinţă mântuitoarele Pătimiri ale lui 
Hristos şi ~nvierea Sa din morţi, ca mijloc de pregătire pentru cate-
humeni în vederea primirii Botezului în noaptea sfântă a Paştelui, 
dar şi ca manifestare a conştiinţei păcătoşeniei în cadrul disciplinei 
                                                            

1 Referat prezentat la Simpozionul internaţional Hristos în mijlocul nostru: 
Valoarea vieţii liturgice în societatea de azi, organizat de Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei, în cooperare cu Fundaţia „Pro Oriente” – Viena, la Centru Cultural 
Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” – Durău, 9-13 mai 2005. 
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penitenţiale, este o instituţie foarte veche care, de timpuriu, a fost 
reglementată prin norme şi dispoziţii canonice care au în vedere, 
în special, modul şi durata postirii. Practica ajunării de toată ziua 
în zilele de peste săptămână (luni-vineri) a determinat Biserica să 
elaboreze rânduieli canonice care prescriu încetarea săvârşirii Sfintei 
Liturghii, pentru ca prin primirea Sfintei Împărtăşanii să nu se în-
trerupă pravila ajunării (a postului total). În acest sens, menţionăm 
canonul 49 al Sinodului local de la Laodiceea, care zice: „Nu se 
cuvine a jertfi pâine (a săvârşi Sfânta Liturghie – n.n.) în timpul 
Patruzecimii decât numai în zilele de sâmbătă şi duminică”2. Pentru 
că Joia Sfintelor P\timiri, când Mântuitorul a instituit Sfânta Euha-
ristie, era considerată zi de mare bucurie, fapt pentru care unii 
creştini întrerupeau ajunarea şi organizau ospeţe, acelaşi sinod, în 
canonul 50, precizează: „Nu se cuvine să se dezlege joia din ultima 
săptămână a Patruzecimii pentru că se necinsteşte Patruzecimea 
întreagă, ci se cuvine a ajuna toată Patruzecimea […]”3. 

Ajunarea sau renunţarea totală la alimente a devenit o stare 
firească pentru creştinii primelor secole care, în râvna lor deose-
bită, renunţau complet la alimente, în zilele de peste săptămână 
ale Postului Mare, din seara precedentă până în seara zilei urmă-
toare. Dar tot datorită râvnei şi evlaviei deosebite, mulţi credin-
cioşi doreau să primească Sfânta Împărtăşanie şi în aceste zile. 
Sâmburele primar, care a stat la baza Liturghiei Darurilor mai înainte 
sfinţite, a fost răspunsul dat de Biserică acestor credincioşi, şi el a 
constat în păstrarea unei părţi din Sfânta Împărtăşanie de la Litur-
ghia duminicală pentru zilele din cursul săptămânii. Păstrarea 
Sfintelor Daruri se făcea la skevophylakion, iar aducerea lor pe Altar, la 
momentul împărtăşirii, a dat naştere ritualului vohodului (intrării) 
cu Sfintele Daruri, pe care îl săvârşeşte preotul în tăcere, în timpul 
cântării „Acum puterile cereşti…”, ritual care astăzi constituie un 
element important în rânduiala slujbei4. 

                                                            
2 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi 

comentarii, Bucureşti, 1991, p. 214. 
3 Ibidem, p. 215. 
4 Cf. Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureşti, 2012, pp. 314-315. 
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Potrivit unor documente, unii creştini aveau obiceiul de a lua 
la casele lor o parte din Sfânta Împărtăşanie de la Liturghia dumi-
nicală pentru a se cumineca în cursul săptămânii5. Din cauza peri-
colului profanării, acest obicei a fost îngrădit din secolul al IV-lea 
înainte, chiar dacă el a continuat să existe în mai multe zone6. 

Un rol important în apariţia şi conturarea ritualului Liturghiei 
Darurilor mai înainte sfinţite l-a avut elementul monahal. Retraşi 
în singurătate, uneori pentru intervale îndelungate de timp sau 
chiar pentru toată viaţa, ei păstrau în chilii Sfânta Împărtăşanie, iar 
atunci când se împărtăşeau făceau aceasta într-un cadru solemn de 
rugăciune care, în tradiţia monastică palestiniană, a dat naştere 
rânduielii de slujbă numite Tipica sau Obedniţa, iar în cea constan-
tinopolitană a făcut loc apariţiei Liturghiei Darurilor mai înainte 
sfinţite7. Există şi păreri conform c\rora întreruperea ajunării în 
zilele de rând ale Postului Mare s-ar datora unui îndemn al Sfântului 
Vasile cel Mare, potrivit căruia fiecare credincios este dator să pri-
mească Sfânta Împărtăşanie de patru ori pe săptămână8. 

Din toate cele de mai sus, transpare ideea că Liturghia Daru-
rilor mai înainte sfinţite, în forma ei cea mai simplă, este rezul-
tatul, produsul evlaviei credincioşilor ca, după aceea, această rân-
duială, ea însăşi, să susţină şi să îmbogăţească evlavia lor. 

Procesul lent şi îndelungat de formare şi generalizare a cultu-
lui divin s-a manifestat şi în cazul Liturghiei Darurilor mai înainte 
sfinţite. 

Structura actuală a slujbei, cunoscută sub denumirea de Liturghia 
Darurilor mai înainte sfinţite, conţine elemente aparţinând Vecerniei, 
în mod deosebit în prima parte a ei, iar în partea a doua conţine 
elemente ce aparţin Liturghiei Euharistice, comune Liturghiei Sfân-
tului Ioan Gură de Aur şi celei a Sfântului Vasile cel Mare. Împrumuturi 
fireşti din aceste rânduieli de slujbă, dacă avem în vedere că 
administrarea Sfintei Împărtăşanii se făcea la orele serii, când în 

                                                            
5 Cf. Ieromonah Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului 

liturgic, traducere Diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p. 212. 
6 Cf. Ibidem, cap. II, B, 5, 4, nota 25, p. 476. 
7 Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica specială…, EIBMBOR, Bucure[ti, 

1980, pp. 158-160 şi 334-335; Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213. 
8 Cf. Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213. 
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biserici se oficia Vecernia. Ea însă nu este Vecernie, chiar dacă 
împrumută elemente din rânduiala acesteia, şi nici Liturghie, 
pentru că nu are epicleză pentru sfinţirea darurilor de pâine şi vin. 
Ea poate fi considerată şi numită o slujbă de împărtăşire solemnă a 
credincioşilor. Obiceiul de a „solemniza” momentul împărtăşirii cu 
Darurile de la Liturghia duminicală, prin încadrarea acestuia într-
o rânduială liturgică, având caracter comunitar, se oficializează, 
potrivit istoricului bisericesc Socrate, încă din secolul al V-lea9. O 
formă mai simplă a rânduielii este atestată la începutul secolului al 
VI-lea10. La începutul secolului al VII-lea este menţionat în Cronica 
pascală (anul 617). Potrivit acesteia, „după cântarea «Să se în-
drepteze…», se proceda la intrarea cu Sfintele Daruri aduse din 
«skevophylakion» în sanctuar, cântându-se «Acum puterile cereşti…». 
Autorul adaugă faptul că «Intrarea Darurilor mai înainte sfinţite» 
nu se cântă numai în timpul Postului Mare, ci de fiecare dată când, 
din pricina postului sau din alte motive, se proceda la un oficiu de 
Cuminecare fără Liturghie”11. Din această însemnare reiese că, cel 
puţin în anumite zone ale lumii creştine, în anumite perioade, 
acest ritual solemn de împărtăşire a credincioşilor în afara Sfintei 
Liturghii nu era limitat doar la perioada Postului Mare.  

Sfântul Simeon al Tesalonicului menţionează că în vechime, 
fără a face alte precizări, dar deducem că este vorba de perioada 
anterioară statornicirii regulilor canonice privitoare la această pro-
blemă, Liturghia Darurilor se săvârşea, în afara Postului Mare, în 
zilele de miercuri şi vineri în săptămâna brânzei şi în Sfânta şi 
Marea Vineri. „Drept aceea, spune Sfântul Simeon, precum zice 
Tipicul cel vechi al Bisericii celei mari, în miercurea brânzei, 
Patriarhul întâi (primul dintre patriarhi, referindu-se la cel de la 
Constantinopol – n.n.) slujea Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite... 
Deci, în cele două posturi ale săptămânii brânzei Liturghia Daru-
rilor mai înainte sfinţite se săvârşea într-acest chip, precum se află 

                                                            
9 Cf. Socrate, Istoria bisericească, V, 22 în P.G., 67, col. 6361AB, la Ieromonah 

Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213. 
10 Instituirea ritualului transferării Sfintelor Daruri de la skevophylakion pe 

Altar este atribuită lui Sever de Antiohia (511-518), cf. I. Ziade, Présanctifiés 
(Messe des), în Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, XIII, 1, col. 83. Vezi şi 
Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., cap. II, B, 5, 4, nota 29, p. 476. 

11 Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213. 
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şi în aşezămintele cele vechi; şi se citesc şi Paremiile, pentru că în 
acele zile nu se citesc nici Evanghelii, ca şi în cele cinci zile ale 
săptămânii (luni-vineri – n.n.) în toate Paresimile, precum arată 
toată orânduiala Evangheliilor”12. Din cele consemnate de Sfântul 
Simeon, reiese că cele două zile din săptămâna brânzei au rându-
ială asemănătoare zilelor de rând din Postul Mare. Referindu-se la 
Sfânta şi Marea Vineri, Sfântul Simeon spune că în această zi se 
oficia Liturghia Darurilor pentru că Părinţii Bisericii doreau să vadă 
tainic pe Domnul în toate zilele vieţii lor: „În Sfânta şi Marea Vineri, 
tot în acest chip din început se săvârşea Liturghia Darurilor mai 
înainte sfinţite, căci nu voiau părinţii nici odinioară să treacă vreo 
zi şi să nu vadă pe Domnul prin Taină”13. Limitarea săvârşirii 
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite chiar la perioada Postului 
Mare se va întâmpla spre sfârşitul secolului al VII-lea, când, prin 
canonul 52 Trulan, se statorniceşte ca în tot Postul Mare, exceptând 
zilele de sâmbătă şi duminică şi ziua Bunei Vestiri, să se oficieze 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite14. Ca oficiu liturgic, ea este 
prezentă astăzi nu numai în tradiţia bizantină, ci şi în uzul liturgic 
al unor Biserici Vechi-Orientale15. 

Un singur lucru se cuvine să mai adăugăm aici, anume pe cel 
privind relaţia dintre ajunare şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Hristos. Altfel spus, dorim să specificăm modul `n 
care se armonizează pravila ajunării, a renunţării totale la alimente 
şi lichide pe un timp determinat, aşa cum sunt zilele de peste săp-
tămână din Postul Mare, şi întreruperea ei prin primirea Sfintei 
Împărtăşanii. 

Teologul liturgist Al. Schmemann, pe baza unor documente 
vechi şi a experienţei liturgice răsăritene, distinge două sensuri 

                                                            
12 Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Răspunsuri la întrebările unui 

arhiereu, 56, în Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, după principii 
puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii Săi, vol. II, Editura Arhiepiscopiei 
Sucevei şi Rădăuţilor, 2003, p. 236. 

13 Ibidem. 
14 „În toate zilele postului sfintei patruzecimi, afară de sâmbătă şi duminică 

şi de sfânta zi a Bunei Vestiri, să se facă Sfânta Liturghie a celor mai înainte 
sfinţite” – Arhid. Ioan N. Floca, op. cit., p. 129. 

15 Cf. V. Janeras, O.S.B., La partie vespérale de la Liturgie Byzantine des Présanctifiés, 
în „Orientalia Christiana Periodica”, XXX (1964), pp. 193-222. 
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fundamentale ale postirii: este vorba, pe de o parte, despre postul 
ca asceză, prin care se înţelege o reducere substanţială a regimului 
alimentar, iar, pe de altă parte, de postul deplin, care constă în abţi-
nerea totală de la mâncare şi băutură. Acesta din urmă era denu-
mit în Biserica primară cu un termen preluat din vocabularul mili-
tar, statio, prin care era desemnată o unitate militară aflată în stare 
de alarmă, de mobilizare16, o stare de veghe, de trezvie, am putea 
spune. Prin analogie cu disciplina militară, postul deplin – statio – 
face din comunitatea credincioşilor o „unitate militară duhovnicească” 
aflată în stare de veghe şi de aşteptare. „Postul deplin nu este 
numai un post al membrilor Bisericii; el este Biserica însăşi ca stare 
de postire, ca aşteptare a lui Hristos, Care se apropie de ea în Sfânta 
Euharistie, Care va veni cu slavă la sfârşitul veacurilor.”17 

Administrarea (oferirea) Sfintei Împărtăşanii seara, la sfârşitul 
zilei, este în strânsă relaţie cu cel de-al doilea sens al postirii, cu 
statio. Ea se oferă celor care priveghează, se ostenesc şi se luptă. 
Este o „recompensă”, o „încununare”, o încurajare şi o întărire pentru 
cel expus şi slăbit în luptele duhovniceşti. Acesta este sensul 
desprins şi din rugăciunile de mulţumire pe care le rostim după 
primirea Sfintei Împărtăşanii. A treia dintre acestea, alcătuită de 
Sfântul Simeon Metafrastul, spune: „Cel ce de bună voie 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 deplin 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 
simţuri îl luminează; peste tot mă pătrunde cu frica Ta; pururea 
mă acoperă şi mă apără şi mă păzeşte de tot lucrul şi cuvântul 
pierzător de suflete; curăţeşte-mă, spală-mă şi mă îndreptează; în-
ţelep]eşte-mă şi mă luminează; arată-mă locaş numai al Duhului Tău 

                                                            
16 Cf. Alexander Schmemann, Postul cel Mare, traducere de Andreea şi La-

urenţiu Constantin, ediţia a II-a, Editura Doris, Bucureşti, 1998, pp. 61-62. Tertulian, 
De oratione, XIX, Migne, P.L., I, 1287, 1288, apud Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, 
Ora sau vremea din zi pentru săvârşirea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, în 
„Studii Teologice”, IV (1952), nr. 1-2, p. 69. 

17 Alexander Schmemann, op. cit., p. 62. 
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şi să nu mai fiu sălaş păcatului, ci Ţie casă prin primirea împărtăşirii. 
Ca de foc să fugă de mine tot lucrul rău, toată patima…”18. 

Oferirea Sfintei Împărtăşanii celor care ţin post deplin, statio, 
are şi un alt sens. După osteneala acestui post, apare foamea ca ispită. 
După ce Hristos a postit în pustiu, diavolul s-a apropiat de El cu 
ispita foamei şi I-a zis: „De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele 
acestea să se facă pâini. Iar El răspunzând, a zis: Scris este: Nu numai 
cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care va ieşi din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4, 3-4). Cu alte cuvinte, Liturghia Darurilor mai 
înainte sfinţite transferă pe credinciosul înduhovnicit prin post 
într-o altă sferă de preocupări, preschimbându-i foamea cu pofta 
ei după pâinea pentru trup în foame spirituală şi în dorinţa de a se 
împărtăşi din Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup şi oferit nouă în 
Euharistie. Dies stationum, din timpul Postului Mare, încheiate cu 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, anticipează ospăţul deplin 
şi fără de sfârşit, la masa Stăpânului, în împărăţia lui Dumnezeu. 
În Slujba Sfintelor şi mântuitoarelor pătimiri ale Domnului Hristos, 
la Denia de miercuri seara, în cadrul căreia prăznuim „Cina cea de 
taină, adică predarea înfricoşătoarelor Taine”19, cântăm: „Din ospăţul 
Stăpânului şi din masa cea nemuritoare, veniţi, credincioşilor, la 
loc înalt, cu gânduri înalte să ne îndulcim…”20. În Joia Sfintelor 
P\timiri, când săvârşim Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, axionul 
obişnuit este înlocuit cu această cântare (irmosul cântării a IX-a a 
canoanelor de la Denia în care prăznuim instituirea Sfintei Euharistii), 
arătând astfel că zilele multe de ajunare (dies stationum), încheiate 
cu Liturghia Darurilor, sunt pregustări din ospăţul împărăţiei lui 
Dumnezeu. Această experienţă, de altfel, este extinsă pe tot cuprinsul 
anului liturgic. Primirea Sfintei Împărtăşanii la Liturghia Sfântului 
Ioan Gură de Aur sau la cea a Sfântului Vasile cel Mare se face 
după ce preotul şi credincioşii au ajunat, au fost „unitate militară 
duhovnicească” în stare de veghe (statio), iar după ce s-a oferit 
Sfânta Împărtăşanie, preotul se roagă în taină pentru toţi, zicând: 

                                                            
18 Liturghier, pp. 369-370. 
19 Sinaxarul zilei, vezi Triodul care cuprinde slujbele bisericeşti de la Duminica 

Vameşului şi a Fariseului până la Sfânta Înviere, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, p. 585. 

20 Irmosul de la cântarea a IX-a a canoanelor, Triodul, p. 588. 
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„[...] Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat (deplin), 
în ziua cea neînserată (fără de sfârşit) a Împărăţiei Tale”21. Prin 
primirea Sfintei Împărtăşanii, întristarea din pricina nemâncării se 
preschimbă în bucurie prin gustarea din ospăţul Stăpânului. 

2. Teme fundamentale ale Postului Mare reflectate în 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, în texte şi ritual 

Am afirmat mai sus că Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite 
nu poate fi abordată independent de contextul care a creat-o şi că 
nu poate fi înţeleasă în structura ei actuală decât în strânsă leg\tur\ 
cu şi în lumina temelor fundamentale ale perioadei în care se 
săvârşeşte, adică în lumina temelor de bază conţinute în Triod. 

Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite este numită „Liturghia 
Postului Mare”22 pentru că, datorită structurii pe care o are, se 
armonizează cu toate celelalte rânduieli oficiate de Biserică în aceeaşi 
perioadă, iar în conţinut reflectă temele fundamentale ale peri-
oadei Triodului. Liturghia Darurilor poate fi privită şi definită ca sinteză 
liturgică a întregii perioade a Triodului. 

Deşi am fi tentaţi să afirmăm că prima temă fundamentală a 
perioadei Triodului este pocăinţa, în realitate lucrurile stau altfel. 
Perioada liturgică prepascală apare iniţial ca o perioadă de intensă 
pregătire a catehumenilor în vederea primirii Botezului în noaptea 
de Paşti. De aceea, perioada Triodului are ca primă temă centrală 
Botezul: pregătirea catehumenilor pentru Botez în perioada aceea, 
iar în actualitate aceeaşi temă aminteşte fiecăruia dintre noi 
făgăduinţele făcute la Botez de a ne lepăda de Satana, de toate 
lucrurile lui, de toţi slujitorii lui, de toată slujirea lui şi de toată 
trufia lui23 şi de a ne uni cu Hristos, de a ne păstra curat şi ne-
întinat chipul lăuntric înnoit după Însuşi Chipul Ziditorului24 şi de a 
face vii, lucrătoare şi roditoare darurile primite prin Sfântul Botez. 

                                                            
21 Liturghier, pp. 193 [i 274. 
22 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Se poate săvârşi Liturghia Darurilor mai 

înainte sfinţite seara?, în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 1, Editura 
Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 137. 

23 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 2006, p. 28. 

24 Cf. Ibidem, p. 38, din Rugăciunea sfinţirii apei în cadrul Tainei Botezului. 


