Liturghia credincioşilor (II)
Cum participăm la
Jertfa euharistică?
Cel mai important moment al
Liturghiei ortodoxe este aducerea
Sfintei Jertfe euharistice. Sosirea
acestui moment este semnalată de
preotul slujitor prin cuvintele: „Să
stăm bine, să stăm cu frică, să luăm
aminte: Sfânta Jertfă în pace să o
aducem!”, adică să ne cutremurăm
şi să vărsăm lacrimi ca şi cum am
vedea pe Dumnezeu-Omul
pătimind pentru noi, pentru ca în
pace şi fără nici o tulburare de
gânduri pământeşti, să-I aducem
Lui jertfa sufletului nostru pentru a
ne învrednici să vedem şi
dumnezeiasca Lui Înviere.
Răspunsul credincioşilor:
„Mila păcii, jertfa laudei” înseamnă
mărturisirea acestora că ei aduc în
acest moment pentru Sfânta Jertfă:
mila faţă de aproapele şi pacea cu el,
care sunt forme ale iubirii, precum
şi jertfă de laudă sub forma imnelor
pe care le vor intona spre slava lui

Dumnezeu. Pentru aceste jertfe
spirituale pe care le aduc
credincioşii, preotul îi
binecuvintează cu cuvintele
Sfântului Apostol Pavel: „Harul
Domnului nostru Iisus Hristos şi
dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu
voi cu toţi”, împărtăşindu-i astfel de
darurile Sfintei Treimi.
Prin cuvintele: „Şi cu duhul
tău” credincioşii se roagă la rândul
lor pentru preot ca şi el împreună cu
ei să fie părtaş acestor daruri.
Rostind cuvintele „Sus să avem
inimile”, preotul îndeamnă
credincioşii ca în acest ceas sfânt
gândurile să fie îndreptate spre
Dumnezeu, iar nu spre lucruri
pământeşti. „Avem către Domnul”
asigură credincioşii, adică s-au
ridicat cu gândul şi cu inima spre tot
ceea ce Dumnezeu a făcut pentru
mântuirea noastră.
Preotul dinaintea Altarului cu
faţa spre icoana Mântuitorului,
îndeamnă: „Să mulţumim , această

Domnului”, iar credincioşii
răspund, cântând: „Cu vrednicie şi
cu dreptate este a ne închina…”.
Prin acest dialog, preotul îi
angajează pe credincioşi într-o
unitate sufletească cu sine pentru
rugăciunea Sfintei Jertfe. Astfel,
această rugăciune nu este numai a
preotului, ci şi a credincioşilor.

Ce este rugăciunea
Sfintei Euharistii?
În timp ce credincioşii cântă
imnul, preotul rosteşte în taină
rugăciunea Sfintei Euharistii, care
este o formă de laudă şi mulţumire
pe care noi toţi o aducem lui
Dumnezeu pentru tot ce a făcut El
în scopul mântuirii noastre.
La sfârşitul rugăciunii,
amintind de Cina cea de Taină,
preotul rosteşte cu voce tare
cuvintele prin care Mântuitorul a
instituit Taina Euharistiei: „Luaţi,
mâncaţi, Acesta este Trupul Meu…
Beţi dintru acesta toţi, Acesta este
Sângele Meu…”
Preotul ridică apoi de pe Sfânta
Masă discul şi potirul şi, privind la
cer, zice: „Ale Tale, dintru ale Tale,
Ţie Îţi aducem de toate şi pentru
toate”, adică darurile aduse lui
Dumnezeu sunt din darurile pe care
El ni le-a dat nouă.

Ce este Epicleza?
În timp ce credincioşii
îngenunchează şi cântă: „Pe Tine Te
lăudăm, pe Tine Te
binecuvântăm…” preotul rosteşte
de trei ori rugăciunea numită
epicleză, invocând pogorârea
Sfântului Duh asupra cinstitelor

daruri. Astfel se atinge momentul
culminant când, în urma acestor
rugăciuni, Duhul Sfânt se pogoară
peste darurile de pâine şi vin şi le
transformă în Trupul şi Sângele lui
Hristos, care este Sfânta
Împărtăşanie.
Apoi preotul se adresează lui
Dumnezeu cu mijlociri pentru a-i
face pe credincioşi părtaşi
binefacerilor Sfintei Jertfe, adică să
primească în schimbul acestor
Daruri Sfinţite harul dumnezeiesc,
iertarea păcatelor, moştenirea
Împărăţiei cerurilor, iar cei vii să fie
învredniciţi a se împărtăşi fără de
osândă.
După cântarea adresată Maicii
Domnului, numită Axion, un alt
moment important îl reprezintă
rostirea sau cântarea în comun a
rugăciunii domneşti „Tatăl nostru”.
Urmează împărtăşirea cu
Trupul şi Sângele lui Hristos a
credincioşilor care s-au pregătit
pentru aceasta, cu post şi
spovedanie.

Cum se încheie
Liturghia credincioşilor?
Încheierea Sfintei Liturghii se
face cu un ceremonial special numit
apolis, care reprezintă un
mănunchi de rugăciuni. Urmează
binecuvântarea finală rostită de
preotul slujitor.
După ce primesc anaforă şi
sunt miruiţi cu untdelemn sfinţit,
credincioşii se îndreaptă spre
casele lor întăriţi sufleteşte şi
trupeşte ducând în casele lor
binecuvântarea lui Dumnezeu de la
Sfânta Liturghie.
un preot slujitor
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