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Simbolismul Sfintei Liturghii 

 

Liturghia este o formă de reprezentare simbolică, de comemorare sau reînoire mistică şi sacramentală a 
istoriei mântuirii. Conform poruncii Mântuitorului, „Aceasta faceţi spre pomenirea Mea”, liturghia este 
o pomenire, amintire, comemorare a crucii (a patimilor şi morţii Domnului). Liturghia nu e pur 
simbolică şi alegorică, ci un adevărat mister, adică, o actualizare efectivă a patimilor. Jertfa sau 
patima de pe cruce devine din nou prezentă şi reală („de câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi paharul 
acesta, moartea Domnului vestiţi până va veni”). Liturghia este o icoană care înfăţişează un singur trup 
al lucrării Mântuitorului în lume: 

 

•Sfinţirea Darurilor (adică jertfa în sine) aminteşte moartea, învierea şi înălţarea, deoarece ele se 
prefac în însuşi dumnezeiescul Trup cu care El a fost răstignit, înviat şi S-a înălţat la cer. 

 

•Cele dinainte de jertfă închipuiesc întruparea, ieşirea la propovăduire şi arătarea cea deplină în lume. 

 

•Cele de după jertfă arată făgăduinţa Tatălui, adică pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli, 
întoarcerea neamurilor la Dumnezeu şi părtăşirea lor cu Acesta printr-înşii. 

 

Liturghia ne înfăţişează o privelişte care să poată sădi în noi evlavie, credinţă şi dragoste fierbinte faţă 
de Dumnezeu, simţăminte care să ne facă să vedem cu ochii sărăcia Celui ce stăpâneşte toate, pribegia 
pe pământ a Celui ce este în tot locul, ocările îndurate de Cel binecuvântat, patimile Celui fără patimă, 
să vedem cât de mult ne-a iubit Cel care a fost răsplătit cu atâta ură, cât S-a smerit pe Sine Cel care este 
necuprins de fire, cât a pătimit şi câte a făcut pentru ca să ne pregătească nouă Masa Dumnezeieştilor 
Daruri. Iar pentru aceasta nu e de ajuns să înveţi o dată şi apoi să cunoşti cele ce a făcut Hristos, ci 
trebuie ca în timpul Sfintei Liturghii să ne aţintim spre ele ochii cugetului şi să le contemplăm pentru a 
dobândi pregătirea sufletească în vederea sfinţirii. 

 

Sfânta Liturghie reprezintă cele trei stadii (perioade) ale istoriei mântuirii: 

 

1. Proscomidia - împletire de simboluri/referinţe ale Vechiului Testament cu evenimente din 
Noul Testament; reprezintă legătura mesianică dintre preistorie şi istoria sfântă. 

2. Liturghia catehumenilor sau Litughia cuvântului – reproduce activitatea învăţătorească a 
Mântuitorului (vestirea cuvântului Evangheliei). 

3. Liturghia credincioşilor sau Liturghia euharistică – actualizează pe „Cuvântul făcut trup”, 
adică patimile, moartea şi învierea Domnului, înălţarea la cer şi a doua Sa venire, sau pe 
Hristos, Cel ce Se dăruieşte Bisericii Sale în Sfânta Euharistie. 

 

Proscomidia 

 

Proscomidia este rânduiala alegerii, pregătirii şi binecuvântării Darurilor de pâine şi vin pentru Sfânta 
Jertfă, cu alte cuvinte, acţiunea sacramentală prin care materia brută destinată pentru Sfânta Jertfă este 
prelucrată şi ridicată la starea şi calitatea de Cinstite Daruri, gata să fie sfinţite şi prefăcute în Sfântul 
Trup şi Sânge. 

 

Semnificaţia simbolică a materiei Sfintei Jertfe (pâine şi vin amestecat cu apă) 

 

Aceasta este materia instituită (orânduită) de însuşi Domnul la Cina cea de Taină. Jertfele Legii Vechi 
constau din cărnuri sau din roadele pământului, din care se hrănesc nu numai oamenii, ci şi animalele. 
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Pâinea şi vinul reprezintă o hrană specific umană, hrana de căpetenie a omului. Ele întreţin şi 
simbolizează existenţa fizică a omului şi reprezintă însăşi fiinţa lui trupească şi sufletească, pe care el o 
aduce ca jertfă lui Dumnezeu sub această formă.  

 

Pâinea şi vinul sunt obţinute prin muncă, sunt rezultatul unei prelucrări, iar înainte de a fi sfinţite la 
Liturghie ca daruri de jertfă, ele sunt deja „sfinţite” prin truda şi sudoarea omului, deci au o valoare 
deosebită ca materie de jertfă. 

 

Apoi, pâinea (făcută din atâtea boabe de grâu) şi vinul (rezultat din zdrobirea atâtor ciorchini şi boabe 
de struguri), simbolizează totodată şi unitatea sau comuniunea spirituală care leagă între ei pe toţi 
membrii Bisericii, făcând din toţi un singur trup: trupul tainic al lui Dumnezeu, adică Biserica. 

 

Darurile simbolizează deci, nu numai propria noastră fiinţă adusă ca ofrandă de jertfă individuală, ci şi 
Biserica, din care noi facem parte. 

 

Apa turnată în vin este elementul natural care astâmpără setea omului şi se foloseşte pentru curăţenia 
lui corporală, ca şi pentru atâtea nevoi gospodăreşti. Ea simbolizează şi pe credincioşii laici, iar 
amestecarea ei cu vinul înseamnă încorporarea acestora la Hristos. 

 

Darurile de pâine şi vin sunt expresia participării materiale, concrete şi reale a credincioşilor la Jertfa 
Sfântă. 

 

Pâinea folosită de ortodocşi la Liturghie e făcută din aluat dospit, iar nu azimă cum întrebuinţează 
romano-catolicii, din mai multe motive: 

 

1. pentru că o astfel de pâine a fost întrebuinţată de însuşi Hristos la Cina cea de Taină. 

2. pâinea dospită cu aluat simbolizează mai bine sufletul desăvârşit şi întruparea desăvârşită a 
Domnului, fiind făcută din trei elemente care reprezintă cinstirea Sfintei Treimi: făina cu 
aluat, care înseamnă sufletul, apa, care înseamnă botezul şi sarea, care înseamnă gândul şi 
învăţătura Cuvântului (Hristos): „Voi sunteţi sarea pământului...”. Cu alte cuvinte pâinea 
dospită simbolizează mai desăvârşit trupul Domnului în care se va preface, prin sfinţire. 

3. chiar în jertfa lui Melchisedek (Facere, 13;18), care este cea mai desăvârşită dintre 
preînchipuirile jertfel creştine în Legea Veche, s-a adus tot pâine dospită. 

 

Pâinea folosită la Proscomidie poartă numele de prescură (ofrandă, jertfă, aducere). Aceasta poate 
avea mai multe forme: 

 

1. rotundă, simbolizând rotunjimea Pământului. 

2. în formă de cruce (cu patru cornuri) – de cele mai multe ori – care simbolizează atât cele patru 
laturi ale lumii întregi (pentru care S-a întrupat Hristos), cât şi cele patru laturi ale crucii. 

3. prescuri cu cinci colţuri (se folosesc în unele părţi) amintesc de cele cinci pâini cu care 
Mântuitorul a săturat în chip minunat mulţimile în pustie, după care a rostit cuvântarea în care 
prevestea instituirea jertfei trupului Său, Pâinea cea vie a Sfintei Euharistii, din care, cine va 
mânca nu va mai flămânzi în veac. De aceea, s-a şi fixat numărul reglementar de cinci prescuri 
folosite la Proscomidie. 

4. sunt şi prescuri cu trei cornuri, care simbolizează Sfânta Treime. 

 

 



 25 

Simbolismul ritualului pregătirii Sfântului Agneţ 

 

Spălarea mâinilor preotului înainte de începerea Proscomidiei simbolizează curăţia trupească şi 
sufletească cerută liturghisitorului înainte de a intra la slujbă. Formula sacramentală pe care preotul o 
rosteşte în timpul spălării este: „Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura 
jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-
am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioşi, sufletul 
meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea, întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină 
de daruri. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat. Izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte, căci piciorul 
meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne”. 

 

Pregătirea Sfântului Agneţ (partea principală a ritualului Proscomidiei) are un dublu simbolism: 

 

a. Simbolismul naşterii 

 

Prima prescură, din care se scoate Sf. Agneţ, închipuie pe Sfânta Fecioară, din care S-a născut Domnul 
cu trup, iar scoaterea Sf. Agneţ din prescură înseamnă întruparea şi naşterea Domnului. Sf. Agneţ 
(pecetea scoasă din prescură) închipuie trupul omenesc al Mântuitorului. Se numeşte aşa de la cuvântul 
agnus (lat.)/agniţ (slavo-rusă) care înseamnă miel. 

 

Proscomidiarul (locul din sfântul altar unde se săvârşeşte lucrarea Proscomidiei) închipuieşte acum 
locul naşterii (Bethlehemul), iar discul, pe care se aşează Sf. Agneţ, este peştera, staulul sau ieslea 
vitelor, în care s-a născut Domnul. 

 

Steluţa care se aşează pe disc ne aduce aminte de steaua care s-a arătat la Naştere şi a călăuzit paşii 
magilor. 

 

Pocroveţele sau acoperămintele, care se pun peste Daruri simbolizează scutecele cu care a fost înfăşat 
dumnezeiescul Prunc, iar cădirea sau tămâierea Darurilor înseamnă ofranda omagială de smirnă şi 
tămâie adusă de magi, pruncului. 

 

Acoperirea Darurilor şi rămânerea lor tainică la proscomidiar până la vohodul cel mare (ieşirea 
preotului din altar cu Cinstitele Daruri) înseamnă vremea necunoscută a vieţii lui Iisus, petrecută de El 
la Nazaret şi Capernaum, înainte de ieşirea şi începerea lucrării Sale în lume. 

 

b. Simbolismul răstignirii, al patimilor şi al morţii 

 

Simbolismul acesta e mai evident mai ales în formulele sacramentale folosite la Proscomidie, începând 
chiar cu prima, prin care se face însemnarea prescurii înainte de scoaterea Sf. Agneţ: „Întru pomenirea 
Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos...”, formulă care ne arată că tot ceea ce 
se face la Sfânta Liturghie, se face pentru împlinirea poruncii Mântuitorului: „Aceasta (să) faceţi întru 
pomenirea Mea...”. Astfel, proscomidiarul închipuie Golgota sau locul Răstignirii. 

 

Copia sau cuţitul folosit pentru tăierea pâinii, înseamnă lancea (suliţa) cu care Domnul a fost împuns în 
coastă de către unul din ostaşi. 

 

Scoaterea Sf. Agneţ, străpungerea crucişă şi împungerea lui cu copia închipuie jertfa sângeroasă a 
Domnului, adică Răstignirea Lui pe cruce, cu tot cortegiul Patimilot îndurate de El. 
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Acoperământul discului şi cel al potirului reprezintă giulgiul şi marama care i S-a pus pe faţă, iar Aerul 
(acoperământul mare) este piatra pusă deasupra mormântului. 

 

Vinul şi apa turnate în potir reprezintă sângele şi apa care au curs din sfânta coastă a Domnului, 
împunsă cu suliţa şi care au devenit apoi cele două izvoare ale vieţii Harului: apa Botezului şi sângele 
Sfintei Împărtăşanii. 

 

Sfântul Potir închipuie atât paharul ritual folosit de Domnul la Cină, cât şi vasul cu fiere şi oţet, din 
care a fost adăpat Cel răstignit. 

 

Sfântul disc, pe care se aşează Sf. Agneţ, reprezintă patul (năsălia) pe care Iosif şi Nicodim au aşezat 
trupul Domnului, după coborârea Lui de pe Cruce. 

 

Buretele, cu care preotul strânge miridele depuse pe disc, ne aminteşte de buretele îmbibat cu oţet şi 
fiere, iar cădirea (fumul tămâiei) de la sfârşitul Proscomidiei simbolizează aromatele cu care a fost 
îmbălsămat trupul Domnului înainte de înmormântare. 

 

Maica Domnului care a zăbovit îndurerată lângă crucea Fiului Său este prezentă aici în chip simbolic, 
prin mirida triunghiulară aşezată de-a dreapta Sf. Agneţ. 

 

Scopul şi semnificaţia miridelor 

 

Precum am văzut, în jurul Sf. Agneţ se aşează pe sfântul disc miridele (părticele de pâine scoase din 
celelalte prescuri), şi anume: 

 

Cea dintâi, pentru Sf. Fecioară este mai mare şi se aşează de-a dreapta Sf. Agneţ, după cum şi Maica 
Domnului şade în cer de-a dreapta Fiului iubit. Preotul rosteşte atunci cuvintele: „De faţă a stătut 
Împărăteasa de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumuseţată”. 

 

Următoarele nouă miride (mai mici) se scot în cinstea sfinţilor, împărţiţi în nouă cete, după chipul celor 
nouă cete ale ierarhiei cereşti a sfinţilot îngeri. 

 

În sfârşit, cele mai mici se scot pentru credincioşii vii şi morţi, reprezentând deci pe membrii Bisericii 
luptătoare. 

 

Miridele pentru sfinţi se scot şi se aduc „întru cinstea şi pomenirea sfinţilor...” (reprezintă cinstirea pe 
care o dăm sfinţilor şi rugăciunea noastră de mulţumire pentru slava şi cinstea lor), iar cele pentru 
credincioşi se scot şi se aduc „spre pomenirea şi iertarea păcatelor” credincioşilor vii şi morţi (formă a 
rugăciunii noastre de cerere prin care mijlocim mila lui Dumnezeu în favoarea celor pe care-i 
pomenim). 

 

Sfântul Agneţ şi miridele reprezintă acum Biserica universală din toate timpurile şi locurile, atât cea de 
pe pământ (luptătoare), cât şi cea din ceruri (triumfătoare) strânsă în jurul Întemeietorului şi Capului ei 
nevăzut, Hristos. 

 

În sens mistic, proscomidiarul şi sfântul disc înseamnă tronul Mântuitorului ca Împărat în mijlocul 
Bisericii Sale şi scaunul Său la judecata din urmă. 
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La sfârşitul Proscomidiei, datorită ceremoniilor săvârşite asupra lor, Sf. Agneţ de pe disc şi vinul din 
potir nu mai sunt pur şi simplu pâine şi vin obişnuite, ci, „Cinstite Daruri”. Totuşi, atâta vreme cât sunt 
la Proscomidiar, ele nu se prefac încă în Trupul şi Sângele Domnului, ci sunt numai un simbol, o 
icoană sau o „închipuire a Sf. Trup şi Sânge”.  Ritualul Proscomidiei constituie o formă sacramentală 
de anticipare a adevăratei pomeniri sau comemorări – cea reală – a morţii Mântuitorului, pomenire 
care va avea loc abia în cursul Liturghiei credincioşilor, şi anume, atunci când se va săvârşi Jertfa, 
adică „sfinţirea şi prefacerea Darurilor”. 

 

 

Liturghia catehumenilor 

 

Începe cu o formulă de binecuvântare sau slăvire: „Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfântului Duh”. Sf. Liturghie este misterul întrupării Domnului, întrupare prin care s-a dezvăluit 
oamenilor pentru prima dată în chip clar, taina Sfintei Treimi. De aceea, la începutul ei se cuvine să fie 
propovăduită şi slăvită, Sfânta Treime. 

 

În timpul binecuvântării preotul face semnul Sfintei Cruci peste antimis cu Sfânta Evanghelie care şade 
totdeauna pe Sfânta Masă şi care închipuie pe însuşi Hristos. 

 

La începutul Liturghiei uşile împărăteşti şi dvera (perdeaua) sunt deschise (venirea Mântuitorului ne-a 
deschis porţile raiului şi uşile împărăţiei cerurilor). După binecuvântare uşile împărăteşti se închid în 
semn că taina întrupării şi a Naşterii rămâne deocamdată necunoscută oamenilor. 

 

Antifoanele ne duc cu gândul tot la vremea când Mântuitorul venise pe pământ dar lumea încă nu-L 
cunoştea, după cum şi Cinstitele Daruri rămân încă, în acest timp, acoperite şi învăluite în atmosfera de 
penumbră şi taină a proscomidiarului. Fericirile, ultimul antifon, reprezintă zorile lucrării publice a 
Mântuitorului, adică începutul propovăduirii Evangheliei. 

 

Deschiderea uşilor împărăteşti către sfârşitul antifonului al treilea, arată că Mântuitorul iese din viaţa 
necunoscută de până aici, Se arată şi Se descoperă celor care nu-L cunoşteau până acum. 

 

Vohodul mic (ieşirea sfinţiţilor slujitori cu Sfânta Evanghelie) 

 

Înseamnă epifania Domnului, sau arătarea Sa în lume, mai întâi prin botezarea Sa de Sf. Ioan, apoi 
prin începerea activităţii Sale publice, adică prin propovăduirea Evangheliei. 

 

Sf. Evanghelie întruchipează acum pe Hristos însuşi (se cântă: „Veniţi să ne închinăm şi să cădem la 
Hristos”). Luminile purtate înaintea Sf. Evanghelii simbolizează însăşi lumina spirituală adusă de 
Mântuitorul prin Sf. Evanghelie, iar purtătorii lor închipuie pe proorocii Legii Vechi, care au povestit 
venirea Domnului. 

 

Cuvântul „Drepţi” din „Înţelepciune drepţi” se referă la atitudinea sau ţinuta fizică a credincioşilor, iar 
nu la cea sufletească sau morală. 

 

Trisaghionul liturgic (imnul „Sfinte Dumnezeule...”) 

 

Simbolizează unirea Bisericii triumfătoare cu cea luptătoare, unire realizată prin întruparea şi venirea 
Fiului lui Dumnezeu pe pământ. 
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Lecturile biblice 

 

Apostolul închipuieşte trimiterea la propovăduire a Sfinţilor Apostoli. Cădirea sau tămâierea din 
timpul Apostolului se face, de fapt, în cinstea Sfintei Evanghelii care urmează a se citi şi simbolizează 
atât pe Sfinţii Apostoli, cât şi mireasma învăţăturii dumnezeieşti răspândite de ei în toată Biserica („noi 
suntem pentru Dumnezeu, buna mireasmă a lui Hristos... şi prin noi răspândeşte în tot locul mireasma 
cunoştinţei Lui”). După unii liturghişti, cădirea aceasta simbolizează darul Sfântului Duh dat prin 
Evanghelie, la toată lumea. 

 

Citirea Sfintei Evanghelii închipuie arătarea deplină a lui Hristos în lume, adică pe Mântuitorul insuşi 
propovăduind mulţimilor. Inaugurată cu vohodul mic, prezenţa simbolico-mistică a lui Hristos în 
mijlocul nostru devine mai apropiată şi mai perceptibilă în faza următoare din rânduiala Liturghiei, 
când se citesc pericopele din Apostol şi Evanghelie. Mai întâi ni se arată Evanghelia închisă, 
închipuind epifania Domnului (arătarea de la Botez), când Tatăl a mărturisit pe Fiul, care era încă 
necunoscut, iar Fiul, negrăind nimic despre Sine, avea nevoie de glasul unui vestitor. După aceea, 
citirile din scriptură închipuiesc arătarea mai vădită a Mântuitorului, când El vorbea tuturor în public şi 
S-a făcut cunoscut nu numai prin cele ce a grăit El însuşi, ci şi prin cele ce a invăţat pe Apostoli să 
propovăduiască. De aceea se citeşte atât din cărţile Sfinţilor Apostoli, cât şi din Sfânta Evanghelie. Se 
citeşte întâi din Apostol pentru că cele grăite de Domnul însuşi ne înfăţişează arătarea Lui mai lămurit 
decât cele spuse de Apostoli. 

 

Partea finală a Liturghiei catehumenilor 

 

Deschiderea sfântului antimis în timpul ecteniei pentru catehumeni închipuie pregătirea mormântului 
de piatră pentru îngroparea Domnului. 

 

Strângerea miridelor de pe sfântul antimis cu buretele, la cuvintele: „Să-i unească pe dânşii (pe 
catehumeni) cu Sfânta Sa sobornicească şi apostolească Biserică”, simbolizează unirea catehumenilor 
cu Biserica. Semnul Sfintei Cruci, facut de preot cu buretele peste antimis când se spune: „Ca şi 
aceştia...”, este ca o pecetluire sau binecuvântare a mormântului. 

 

„Concedierea catehumenilor” („Cei chemaţi ieşiţi!”) simbolizează sau preînchipuie vremea sfârşitului 
lumii şi despărţirea celor drepţi de cei păcătoşi, la judecata viitoare, pentru că Liturghia credincioşilor, 
care urmează şi în timpul căreia se va face unirea de taină cu Hristos prin împărtăşire, este privită ca 
simbolul sau preînchipuirea gustării fericirii depline, de care se vor bucura drepţii, în viaţa ce va să fie. 

 

Închiderea uşilor împărăteşţi după citirea Evangheliei şi închiderea dverei la sfârşitul ecteniei pentru 
catehumeni, înlocuieşte închiderea uşilor bisericii de odinioară, pentru a feri privirea sfintelor mistere 
de către cei neiniţiaţi. Această închidere simbolizează şi sfârşitul celor pământeşti şi intrarea drepţilor 
la ospăţul de nuntă al lui Hristos, după judecata viitoare. 

 

Liturghia credincioşilor 

 

Imnul heruvimic 

 

Are un sens mistic: noi închipuim acum, în mod tainic, pe Heruvimii din ceruri, deoarece ne pregătim, 
ca şi ei, să primim pe „Împăratul tuturor”, care va apărea, la vohod, în mijlocul nostru sub forma 
Cinstitelor Daruri şi căruia Îi cântăm „Aliluia!”. De aceea suntem îndemnaţi să lepădăm „toată grija 
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cea lumească”, pentru ca să-L întâmpinăm cu cinstea cuvenită. Atmosfera de mister este sporită prin 
cădirea din timpul Heruvicului, când se înmiresmează biserica, în cinstea Darurilor care vor fi purtate 
în curând prin mijlocul ei la vohod. 

 

Vohodul mare, sau ieşirea cu Cinstilele Daruri 

 

Această parte închipuie, după unii, ultimul drum făcut de Domnul înainte de Patima şi moartea Sa, din 
Betania în Ierusalim, şi intrarea Sa triumfală în Cetatea Sfântă, unde trebuia să Se jertfească. După alţii 
înseamnă chiar alaiul funebru de la răstignirea şi îngroparea Domnului, adică transportarea Sfântului 
Său Trup de la locul răstignirii (Golgota), la locul unde era săpat mormântul. 

 

Proscomidiarul închipuie acum locul răstignirii, iar sfântul disc, patul (năsălia) pe care a fost pus şi 
purtat trupul sfânt după coborârea de pe cruce. Purtătorii Cinstitelor Daruri reprezintă pe Iosif şi pe 
Nicodim care au coborât trupul Domnului de pe cruce şi l-au pus în mormânt. De aceea, preoţii poartă 
în mâini uneltele de tortură ale patimilor (cruci, copia, linguriţa, buretele, etc). 

 

Pomenirile care se fac acum sunt după pilda şi asemănarea rugăminţii tâlharului celui drept, răstignit 
odată cu Iisus: „Pomeneşte-mă Doamne când vei veni întru împărăţia Ta”. 

 

Altarul şi Sfânta Masă pe care sunt aşezate Darurile, închipuie acum grădina în care era săpat 
mormântul Domnului. Sfântul antimis e mormântul însuşi, iar aşezarea Darurilor pe el înseamnă 
punerea Domnului în mormânt. 

 

Acoperământul discului reprezintă marama pusă pe faţa Celui răstignit; acoperământul potirului 
reprezintă giulgiul, iar acoperământul mare (Aerul) care se pune peste disc şi potir, reprezintă piatra 
prăvălită la intrarea mormântului. 

 

Cădirea Darurilor reprezintă aromatele cu care a fost uns trupul Domnului şi miresmele aduse de 
femeile mironosiţe la îngropare. 

 

Steluţa care rămâne pe sfântul disc simbolizează pecetea pusă pe piatra mormântului. 

 

Închiderea uşilor împărăteşti simbolizează pogorârea Domnului la iad cu sufletul, iar închiderea dverei, 
întărirea mormântului cu straja cerută de căpeteniile iudeilor. 

 

Partea pregătitoare pentru săvârşirea jertfei 

 

Partea aceasta are ca scop pregătirea liturghisitorilor şi a credincioşilor pentru participarea lor cu 
vrednicie la aducerea Sfintei Jertfe. Ea cuprinde trei subdiviziuni: 

 

1. Rugăciunea exprimată prin ectenia: „Să plinim rugăciunea noastră Domnului...”. 

2. Împlinirea poruncii creştine a dragostei concretizată în ritualul de odinioară al sărutării păcii 
(rămas în formula de îndemn: „Să ne iubim unii pe alţii...”). 

3. Mărturisirea credinţei celei drepte şi adevărate – Crezul. 

 

Cuvintele „Uşile, uşile...” cu care se introduce rostirea Crezului, erau adresate odinioară ostiarilor care 
păzeau uşile de intrare ale bisericii. Astăzi ele au înţelesul unui îndemn de ascultare cu luare-aminte a 
Crezului. 
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Deschiderea dverei înainte de rostirea Crezului presupune faptul că ni se lasă slobodă vederea spre 
altar, ca să ne putem mărturisi credinţa chiar înaintea tronului lui Dumnezeu aflat pe Sfânta Masă, sub 
forma Sfintelor Daruri. În sens mistic, sugerează ridicarea vălului care ar putea împiedica 
ascultarea/înţelegerea Crezului, de pe ochii noştri, iar în sens simbolic sugerează risipirea şi fuga 
străjerilor din preajma mormântului Domnului. 

 

Ridicarea Sfântului Aer şi clătinarea lui deasupra Cinstitelor Daruri sugerează cutremurul ce a avut loc 
înainte de învierea şi deschiderea mormântului prin ridicarea pietrei de deasupra lui. La cuvintele din 
Crez: „Şi a înviat a treia zi...”, preotul încetează clătinarea Aerului şi îl pune deoparte, asemenea 
îngerului care a dat la o parte piatra de la intrarea mormântului. 

 

Momentul central: săvârşirea Jertfei (sfinţirea Darurilor) 

 

La timpul aducerii Sfintei Jertfe, preotul ne atrage atenţia asupra acestui moment solemn, strigând: „Să 
stăm bine, să stăm cu frică...”. Răspunsul credincioşilor la acest îndemn: „Mila păcii, jertfa laudei” 
(textul corect şi original fiind: „Milă, pace, jertfă de laudă”), indică elementele/darurile ofrandei 
spirituale pe care credincioşii o aduc, şi anume: mila, pacea şi jertfa de laudă (cântarea). Aducem adică 
întâi milă, pentru că „milă voiesc, iar nu jertfă de animale” a zis Domnul. Aducem apoi pace, pentru că 
Mântuitorul însuşi a spus: „Dacă aduci darul tău la altar şi-ţi aduci aminte că fratele tău are ceva 
împotriva ta..., mergi mai întâi de te împacă cu fratele tău, şi după aceea, venind adu darul tău”. De 
aceea şi jertfa trebuie adusă în pace, precum ne îndeamnă preotul („... sfânta jertfă cu pace să o 
aducem”). În sfârşit, aducem şi jertfă de laudă („Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă...”; „cel ce Îmi 
aduce jertfă de laudă acela Mă cinsteşte”; „Prin El (Hristos), să aducem deci lui Dumnezeu întotdeauna 
jertfă de laudă, adică roada buzelor care mărturisesc numele Lui”). 

 

Atingerea steluţei de cele patru părţi ale sfântului disc în formă de cruce la cuvintele: „Cântarea de 
biruinţă...” simbolizează în chip mistic cântarea celor patru vietăţi din vedenia Sf. Ioan Evanghelistul, 
iar ridicarea steluţei de pe sfântul disc şi punerea ei de o parte simbolizează ruperea peceţii de pe 
mormântul Domnului, la pogorârea îngerului în mormânt, înainte de Înviere. 

 

Ridicarea Cinstitelor Daruri de către preot în chipul Sfintei Cruci în timpul cuvintelor: „Ale Tale dintru 
ale Tale...” presupune imitarea gestului de ofrandă făcut de Mântuitorul la Cină, care a luat pâinea în 
sfintele Sale mâini: „arătând-o lui Dumnezeu-Tatăl...”, cum zice rugăciunea din Liturghier. Era gestul 
ritual prescris de Legea Veche la aducerea jertfelor. 

 

În timp ce în biserică credincioşii cântă imnul: „Pe Tine Te lăudăm...”, iar în altar preotul rosteşte, în 
şoaptă, epicleza („Încă aducem Ţie această slujbă cuvântătoare şi fără de sânge şi cerem, şi ne rugăm, 
şi la Tine cădem...”) are loc săvârşirea Sfintei Jertfe, adică sfinţirea Darurilor şi prefacerea lor în 
Sfântul Trup şi Sânge prin puterea şi harul Sfântului Duh, invocat de preot prin rugăciune. 

 

De aici înainte, „Cinstitele Daruri” devin „Sfintele Daruri”. Ele sunt adevăratul Trup şi Sânge prin care 
Mântuitorul S-a născut din Sf. Fecioară, cu care a trăit pe Pământ, cu care a pătimit şi S-a îngropat, cu 
care a înviat şi S-a înălţat în slavă. 

 

Nu toată pâinea de pe sfântul disc se preface în Sfântul Trup, ci numai Sfântul Agneţ. Restul pâinii 
(miridele) aduse pentru sfinţi şi pentru credincioşi, se sfinţesc, dar nu se prefac nici în Trupul 
Domnului, nici în ale sfinţilor, ci se împărtăşesc din sfinţirea pe care o primesc de la Sfântul Trup, 
lângă care sunt aşezate. De aceea, la rostirea formulei „Sfintele Sfinţilor”, preotul ia în mâini şi înalţă 
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numai Sfântul Agneţ, iar nu discul cu toate miridele, care sunt numai mădulare ale Trupului tainic al 
Domnului. 

 

Acum, după săvârşirea Sfintei Jertfe, preotul citeşte în taină partea de la urmă din Anaforă 
(Rugăciunea Sfintei Jertfe), pe care o numim diptice, adică rugăciunea de mijlocire generală pentru 
întreaga Biserică, adresată Mântuitorului. El pomeneşte acum pe toţi credincioşii vii şi morţi, rugându-
se ca aducerea Sfintei Jertfe să le fie spre folos, adică spre iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. Împreună 
cu aceştia preotul pomeneşte pe toţi sfinţii, dar nu rugându-se pentru ei (căci nu mai au nevoie de 
rugăciunea noastră), ci mai degrabă ca o mulţumire pentru slava cu care i-a încununat Dumnezeu sau 
ca un apel la mijlocirea lor pe lângă Dumnezeu, în favoarea noastră. 

 

Deschiderea dverei la ecfonisul pentru pomenirea Născătoarei de Dumnezeu („Mai ales pentru 
Preasfânta...”) înseamnă deschiderea cerurilor şi a milostivirii divine faţă de noi, prin jertfa Fiului lui 
Dumnezeu. Iar cădirea care  are loc atunci în altar se face atât în cinstea Sfintelor Daruri, prima oară 
după sfinţirea şi prefacerea lor, cât şi în cinstea Maicii Domnului, pe care o pomenim acum. 

 

Săvârşirea tainei (împărtăşirea) 

 

Rostirea (cântarea) Rugăciunii domneşti (Tatăl nostru) cu puţin înainte de împărtăşire, înseamnă că 
acum credincioşii se simt destul de pregătiţi şi de vrednici să se socotească fii ai lui Dumnezeu, să-L 
roage să ne dea nu numai „pâinea noastră cea de toate zilele” ci şi „pâinea cea cerească” (Trupul lui 
Hristos) din care cel ce va gusta va fi viu în veci. 

 

Înălţarea Sfântului Trup deasupra discului, înainte de frângerea lui, e privită în general ca simbol al 
ridicării Domnului pe cruce, sau chiar al Învierii, iar cuvintele: „Sfintele Sfinţilor” vor să spună că 
Sfintele Daruri se dau numai celor sfinţi, adică celor ce s-au pregătit în chip deosebit şi sunt vrednici să 
le primească. Aici cuvântul „sfinţi” are înţelesul pe care îl avea în creştinismul primar, când toţi 
credincioşii se numeau sfinţi. 

 

Cuvintele: „Unul (e) sfânt, unul (e) Domn: Iisus Hristos...” cu care credincioşii răspund acum, 
înseamnă că ei nu se simt vrednici să se socotească „sfinţi” în adevăratul înţeles al cuvântului, ci 
recunosc că unul singur a fost cu adevărat şi cu totul sfânt între oameni: Domnul Iisus Hristos. 

 

Frângerea Sfântului Agneţ în patru părţi este imaginea cea mai plastică a răstignirii şi a morţii 
Mântuitorului pe Cruce. Imită totodată frângerea pâinii la Cina cea de Taină. 

 

După frângerea Sfântului Trup şi aşezarea părţilor lui pe sfântul disc în formă de cruce, se pune în potir 
partea cu IS, în care s-a făcut împungerea cu copia şi din care deci a curs Sângele; această reunire a Sf. 
Trup cu Sf. Sânge reprezintă Învierea Domnului. Din a doua parte, (cea cu iniţialele „HS”) se vor 
împărtăşi sfinţiţii slujitori. 

 

Căldura, adica apa caldă binecuvântată, pe care preotul o toarnă după aceea în Potir, simbolizează mai 
întâi apa care a curs odată cu sângele din coasta Domnului. Spre deosebire de cea turnată la 
Proscomidie, ea e caldă, fiind menită să ne dea, în clipa împărtăşirii, senzaţia adevărată a sângelui viu 
şi cald, căci căldura este în general semnul vieţii. Ea simbolizează totodată căldura Duhului celui de 
viaţă făcător, arătând că, chiar în moarte, Dumnezeirea nu a fost despărţită de Sfântul Trup, ca şi 
dumnezeiescul suflet. Ea închipuie şi principiul sau căldura vieţii pe care Sfântul Duh o toarnă din nou, 
prin înviere, în mădularele moarte, precum spune Psalmistul: „Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi 
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vei înnoi faţa pământului”. Turnarea căldurii în Sfântul Sânge are deci scopul de a ne reprezenta şi mai 
expresiv învierea Domnului, simbolizată puţin mai înainte prin punerea părticelei IS din Sfântul Agneţ 
în potir. În sfârşit, după unii liturghişti, turnarea căldurii în Potir înseamnă pogorârea Sfântului Duh 
peste Biserică, în ziua Cincizecimii, ori căldura credinţei cu care trebuie să ne împărtăşim. 

 

Liturghisitorii se împărtăşesc cei dintâi în Altar. La liturghia arhierească, arhiereul însuşi îi 
împărtăşeşte pe toţi ceilalţi slujitori, aşa cum Hristos însuşi a dat Sfinţilor Săi Ucenici. Sfânta Masă 
ţine acum locul mesei de la Cina cea de Taină. 

 

Turnarea în sfântul potir a celor două părţi din Sfântul Trup destinate pentru împărtăşirea credincioşilor 
(NI şi KA) – deci unirea deplină a Sfântului Trup cu Sfântul Sânge – simbolizează Învierea Domnului, 
adică refacerea integrităţii Sfintei Sale umanităţi, despărţită în două prin moarte. Iar turnarea restului 
pâinii de pe sfântul disc exprimă în chipul cel mai plastic, unirea desăvârşită a tuturor membrilor 
Bisericii luptătoare şi triumfătoare, cu Hristos. Pentru că unirea aceasta se va realiza prin învierea 
noastră din morţi, liturghisitorul zice în taină tropare (imne) din rânduiala Învierii. 

 

Îndeosebi pentru credincioşii care nu s-au putut împărtăşi, această împreunare a miridelor scoase 
pentru ei, cu Sfântul Sânge, înlocuieşte unirea adevărată şi reală, care se debândeşte prin împărtăşirea 
cu Sfintele Daruri. Sângele Sfânt în care sunt turnate miridele spală păcatele celor pentru care s-au 
adus aceste miride, ca şi când ei ar fi la picioarele Crucii. 

 

Înălţarea sf. Potir şi arătarea lui în văzul tuturor la cuvintele: „Cu frica lui Dumnezeu...” şi 
„Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău...” simbolizează arătările Mântuitorului după Înviere, lucru 
care se vede şi din formulele cu care răspund atunci credincioşii, ca şi când ar fi văzut pe Domnul 
însuşi: „Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului” şi „Văzut-am lumina cea adevărată...” 

 

Partea finală a Liturghiei 

 

Tămâierea Sfintelor Daruri înainte de ducerea lor la proscomidiar simbolizează harul Sf. Duh dat 
Sfinţilor Apostoli după Înviere („Luaţi Duh Sfânt...”). 

 

Ultima înălţare a sf. Potir în văzul credincioşilor, însoţită uneori de semnul Sfintei Cruci, la cuvintele 
„...totdeauna, acum şi pururea...” reprezintă ultima arătare a Domnului către Ucenicii Săi şi 
binecuvântarea acestora de către Mântuitorul, înainte de Înălţare, iar ducerea şi depunerea Sfintelor 
Daruri la proscomidiar închipuieşte chiar înălţarea Domnului la ceruri. De aceea, când preotul cădeşte 
sfântul potir la Sf. Masă, zice: „Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul (să 
strălucească) slava Ta”. 

 

Sfânta Masă rămâne acum ca scaun al slavei lui Dumnezeu-Tatăl, iar masa proscomidiarului devine 
locul şederii Fiului de-a dreapta Tatălui, întru slava cerească. 

 

Ultima cădire a Sfintelor Daruri reprezintă răspândirea învăţăturii Domnului la toată făptura după 
înălţare sau norul în care Domnul S-a înălţat la ceruri. 

 

Anafura (pâinea binecuvântată) e făcută în primul rând din prescura din care s-a scos Sfântul Agneţ, 
prescură ce simbolizează pe Maica Domnului, iar când e nevoie, se face şi din a doua prescură, din 
care s-a scos mirida Sfintei Fecioare. Împărţirea anafurei simbolizează rămânerea Maicii Domnului 
încă multă vreme pe pământ, în mijlocul primei comunităţi creştine şi până la Adormirea ei. Anafura 
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este un înlocuitor al Sfintei Împărtăşanii, semn sau simbol de comuniune spirituală. Tot anafură e de 
fapt şi aşa-numitul Paşte, adică pâinea binecuvântată şi stropită cu vin. 

 

Potrivirea Sfintelor (consumarea de către preot a Sf. Daruri rămase în potir) preînchipuie gustarea 
fericirii celei depline la masa cerească pe care Hristos a făgăduit că o va lua cu ucenicii şi aleşii Săi 
întru împărăţia Sa: „De acum nu voi mai bea din această roadă a viţei până în ziua aceea când îl voi bea 
nou cu voi întru împărăţia Tatălui Meu”. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


