
CATEHEZA:

SFANTA LITURGHIE

- ‘Liturghia Credinciosilor’ -



■ ‘In the Christian context, we do not mean by a "mystery" merely that which is baffling 
and mysterious, an enigma or insoluble problem. A mystery is, on the contrary, 
something that is revealed for our understanding, but which we never understand 
exhaustively because it leads into the depth or the darkness of God. The eyes are 
closed—but they are also opened.’

(Metropolitan Kallistos Ware, The Orthodox Way)

■ In crestinism, prin ‘taina’ nu intelegem doar ceva ce e derutant si misterios, o 
enigma sau o problema nerezolvabila. Din contra, o taina este ceva ce este
descoperit, revelat pe masura intelegerii noastre, dar pe care nu o intelegem
niciodata deplin, pentru ca ne conduce in adancul intunericului dumnezeiesc. Ochii
sunt inchisi – dar sunt, deopotriva, deschisi.

(Mitropolitul Kallistos Ware, Ortodoxia: Calea dreptei credinţe)



■ ‘It is not the task of Christianity to provide easy answers to every question, but to 

make us progressively aware of a mystery. God is not so much the object of our 

knowledge as the cause of our wonder’. 

(Metropolitan Kallistos Ware, The Orthodox Way)

■ Rolul crestinismului nu este sa ofere raspunsuri facile la fiecare intrebare, ci sa ne 

faca, progresiv, constienti de o taina. Dumnezeu nu este atat obiectul cunoasterii

noastre, cat cauza mirarii noastre. 

(Mitropolitul Kallistos Ware, Ortodoxia: Calea dreptei credinţe)

Wonder (ro.) = (uimire, curiozitate, admiratie, surpriza)



‘Liturghia Credinciosilor’

■ Mai incarcata de simbolism mistic (tainic) si teologic. De ce?

– Simbolistica crescuta a gesturilor si miscarilor preotului

– Legatura si mai pronuntata cu momentele finale din viata lui Hristos – cu 

Jertfa Sa

■ ‘Liturghia Credinciosilor’ = a celor care pot lua Impartasanie

■ Legata de partea finala a ‘Liturghiei catehumenilor’

■ Ectenia: Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască

pe dânşii. 

 Să-i înveţe pe dânşii cuvântul adevărului; 

 Să le descopere lor Evanghelia dreptăţii

 Să-i unească pre dânşii cu Sfânta Sa Sobornicească şi Apostolească Biserică



■ In timpul ecteniei catehumenilor se desface Sf 

Antimis = pregatirea altarului pentru Jertfa

■ Antimis = ‘in loc de masa’ (gr. ἀντί + μίνσιον)

■ Rugaciunea: Doamne, Dumnezeul nostru […] 

Caută spre robii Tăi cei chemaţi, care şi-au 

plecat grumajii înaintea Ta, şi-i învredniceşte pe

dânşii, la vreme potrivită, 

– de baia naşterii celei de a doua (Tit 3, 5),

– de iertarea păcatelor (Matei 26, 28) şi

– de veşmântul nestricăciunii; (Romani 

13:14: ‘îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus

Hristos…’)

– uneşte-i pe dânşii cu Sfânta Ta 

Sobornicească şi Apostolească Biserică şi-i

numără pe dânşii cu turma Ta cea aleasă.

■ Accentul pe Botez = puntea de legatura intre

Liturghia Cuvantului si Liturghia Euharistica*.





■ ‘Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi. Cei chemaţi, ieşiţi. Câţi sunteţi chemaţi, ieşiţi. Ca nimeni

din cei chemaţi să nu rămână’.

– Catehumeni = se pregateau de primirea Botezului

– Doua categorii: Catehumeni ‘auditori’ si Catehumeni ‘pentru luminare’ (pe lista

pentru Botez la Pastele anului respectiv: - curs de cateheza intens in Postul

Mare)

■ Mai este relevanta ‘ectenia / rugaciunea pentru catehumeni’?

– Copii care se vor boteza + adultii care se convertesc la Ortodoxie

– Apel catre cei din biserica sa ‘iasa din starea lumeasca’

■ ‘noi care pe heruvimi cu taina inchipuim…’

– Ecteniile (cererile) au caracter vesnic dar si contextual (adaptare, flexibilitate)

■ Semnificatii:

– Desfacerea Sf Antimis = pregatirea (saparea) mormantului Domnului

– ‘Cei chemati iesiti…!’ = sfarsitul lumii, judecata, separarea intre ‘oi si capre’



‘Liturghia Credinciosilor’
■ Reperul: Câţi suntem credinciosi, iara si iara cu pace Domnului sa ne rugam!

■ Doua rugaciuni pentru credinciosi:

– Şi dăruieşte, Dumnezeule, şi celor ce se roagă împreună cu noi spor în viaţă, în credinţă şi în
înţelegerea cea duhovnicească. Dă lor să-Ţi slujească totdeauna cu frică şi cu dragoste, şi întru
nevinovăţie şi fără osândă să se împărtăşească cu Sfintele Tale Taine şi să se învrednicească de 
cereasca Ta Împărăţie.” (Rugaciunea 2)

■ Imnul Heruvic:

– Noi care pe heruvimi cu taina inchipuim si Facatoarei de Viata Treimi intreit sfanta cantare
aducem, toată grija cea lumească acum sa o lepădam ... ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe
Cel, de cetele îngereşti, nevăzut înconjurat. Aliluia. Aliluia. Aliluia.

– Introdus in sec. 6 (574) - la Constantinopol

– Pana spre sfarsitul sec. 5 procesiunea aducerii Darurilor = in tacere

■ Ipoteza: se cantau versete din Ps 23 intercalate cu Aliluia: 

■ Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei. Cine este
acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în război. Ridicaţi, căpetenii, 
porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei. Cine este acesta Împăratul
slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei

■ Scopul:

– Legat de cantarile de mai tarziu: Sus sa avem inimile - Avem catre Domnul + ‘Sfant, Sfant, Sfant, 
Domnul Savaot…’

– pregatirea pentru primirea Impartasaniei + afirmarea legaturii intre Liturghia de aici si cea
cereasca





■ Vohodul Mare (Iesirea cu Sf Daruri)

– Initial era un un moment utilitar – aducerea Darurilor in biserica 
de catre diaconi (dintr-o cladire anexa)

– Din sec 12-13, la procesiune participa si preotii

– Tot din sec 12 incep sa apara pomenirile* la Vohodul Mare, fara
a intrerupe cantarea*. Din sec 14 cu voce tare.

– Din sec. 14, proscomodiarul se muta in altar => accent pe
caracterul simbolic/mistic al procesiunii

– Liturghia arhiereasca reflecta mai fidel modul procesiunii din 
vechime (episcopul sta in altar si primeste Darurile – preotii si 
diaconii merg in procesiune)

■ Semnificatie:

– Calatoria Mantuitorului din Betania la Ierusalim inainte de Patima

– Intrarea triumfala in Ierusalim

– Aducerea trupului Domnului de la Cruce la mormant

– Purtatorii Sf Daruri = Iosif din Arimateea si Nicodim

– Pomenirile = rugaciunea talharului: ‘Pomeneste-ma Doamne
cand vei veni in Imparatia Ta’ (Luca 23:42) 

– Pomenirile = sobornicitatea Bisericii (vii, adormiti, clerici, mireni)

■ Masa proscomidiarului = Golgota

■ Altarul si Sf Masa = gradina mormantului Domnului

■ Sf Antimis = mormantul insusi / Asezarea Darurilor pe Sf Masa = 
punerea in mormant a Domnului



■ Acoperamintele Sf Vase:

■ Acoperamantul Sf Disc = mahrama de pe

fata Mantuitorului

■ Acoperamantul Sf Potir = giulgiul pentru

trupul Domnului

■ Acoperamantul Mare (Sf Aer) = piatra de la 

usa mormantului

■ Cadirea Darurilor = aromele, uleiurile, 

mirul adus de femeile mironosite la 

ingropare

■ Steluta de pe Sf Disc = pecetea pusa pe

piatra mormantului

– Inchiderea usilor imparatesti = 

pogorarea la iad a Domnului

– Inchiderea dverei (perdelei) = 

intarirea mormantului cu ostasi



■ Dupa aducerea Darurilor pe Sf Altar, slujba se concentreaza pe pregatirea clericilor si a 
credinciosilor pentru participarea cu atentie si vrednicie la Jertfa Euharistica.

■ CUM? [Pr Ene Braniste, Liturgica Speciala]

– Rugaciune (Ectenia cererilor)

– Iubire crestina (Sa ne iubim unii pe altii…)

– Marturisirea credintei (Crezul) 

■ Ectenia cererilor: ‘Să plinim rugăciunea noastră Domnului’

– Introdusa in secolul 8

– Uneste rugaciunea clericilor cu a tuturor credinciosilor, pentru Sfintele Daruri: ‘Pentru
Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm’

– Legatura intre participarea la Imparatia lui Dumnezeu prin Liturghie si viata
cotidiana: ‘Ziua toată desăvârşita, sfânta, în pace şi fără de păcat, la Domnul să
cerem’

– ‘Înger de pace, credincios îndreptator, pazitor sufletelor şi trupurilor noastre, la 
Domnul să cerem’ – invocarea ajutorului Ingerului Pazitor

■ ‘Vedeti să nu dispreţuiti pe vreunul din aceştia mici, ca zic voua: Ca îngerii lor, în ceruri, 
pururea vad faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri’. (Matei 18, 10)



■ Sarutul pacii*: ‘Sa ne iubim unii pe altii, ca intr-un gand sa marturisim’ (pe Tatal, 
Fiul si Sf Duh).

– ‘Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Sfinţii toţi vă îmbrăţişează’ (2 
Cor. 13:12)

– Mentionata deja in secolul 2 (toti credinciosii participau)

– ‘Noi suntem templul lui Hristos. De aceea ceea ce sărutăm este intrarea, 
vestibulul acestui templu. Prin aceste uşi Hristos intră în noi - când ne 
împărtăşim - Nu este o cinste oarecare cea pe care gura o primeşte atunci
când primeşte Trupul Domnului. Acesta este principalul motiv pentru care 
dăm sărutarea aici’. (Sf IGA, Omilia 30 la II Corinteni)

– Din cauza dezordinii, din sec. 11: doar clericii in altar la slujba in sobor

– ‘Să nu-ţi închipui că sărutarea aceasta este o sărutare obişnuită, din acelea
ce-şi dau prietenii pe stradă sau în piaţă. Sărutarea aceasta uneşte sufletele
unele cu altele şi îndepartează din suflete orice vrăjmăşie. Sărutarea
aceasta este un semn al unirii sufletelor şi al izgonirii oricărei vrăjmăşii. 
Sărutarea aceasta este deci împăcare; pentru aceasta e sfântă’. (Sfântul
Chiril al Ierusalimului, Cateheza a V-a mistagogica, 3)

■ Semnificatia: 

■ fara iubire intre noi nu putem intra in comuniune cu Dumnezeu (1 Ioan 4: 20-21)

■ renuntarea la fatarnicie, invidie, ura

■ opusul sarutarii lui Iuda (rugaciunea inainte de impartasire)

■ Hristos in mijlocul nostru! Este si va fi! Totdeauna acum si pururea…



■ Crezul (Simbolul credintei)

– 1 Cor. 15: 3-8: ‘Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-
o… Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit
pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a 
treia zi, după Scripturi; Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; În
urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai
mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; După aceea S-a arătat lui
Iacov, apoi tuturor apostolilor; Iar la urma tuturor, … mi S-a arătat şi mie’.

■ Simbol (gr symbolon) = ‘parola’

– Nu ne putem impartasi daca nu stim in ce credem! [credinta = conditie
necesara]

– Afirmarea continutului credintei = afirmarea apartenentei la Trupul Bisericii

– ‘credinţa este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos’ (Rom 10: 17)

– ‘creşteţi în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus
Hristos’. (2 Petru 3:18)

■ Introdus in Sf Liturghie din secolele 5-6

– Formulat la primele doua Sinoade Ecumenice: Niceea (325) si 
Constantinopol (381). Reafirmat la Sinodul 4 Ecumenic (451) de la 
Calcedon

■ Arata unitatea Bisericii = cei care marturisesc aceeasi credinta (Crez) se (pot) 
impartasi impreuna! / Arata unitatea Bisericii = reaminteste de Sf Botez

■ Usile ,usile!

– Sens practic = sa nu intre catehumenii sau paganii

– Sens duhovnicesc = separarea de lume, intrarea in Imparatia lui Dumnezeu

Sf Constantin cel Mare si Parintii de la 

Niceea cu Crezul

Sinodul Niceea se opreste la 

‘…si intru Duhul Sfant’.

Sinodul Constantinopol continua: 

‘intru Duhul sfant, Domnul de viata facatorul…’



■ In timpul Crezului: Ridicarea si clatinarea Sf Aer deasupra Darurilor

– Simbolizeaza cutremurul de dinaintea Invierii si ridicarea pietrei de 
la usa mormantului de inger

■ ‘Si a inviat a treia zi…’  preotul opreste clatinarea Aerului si il pune
deoparte*

■ Pregatirea pentru aducerea Jertfei Liturgice - Sfintirea Darurilor

– ‘Sa stam bine, sa stam cu frica, Sfanta Jertfa cu pace sa o aducem’

– ‘Mila pacii, jertfa laudei’ = ‘Mila, Pace, Jertfa de Lauda’ (in textul
original)

■ Arata care e jertfa placuta lui Dumnezeu:

– ‘…mila voiesc, iar nu jertfa [de animale]’ (Osea 6:6) (Matei 9:13)

– ‘Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi
drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţii.’ (Mc. 9:50)

– ‘Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă
dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze’. 
(Ioan 14:27)

– ‘dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că
fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea
altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, 
adu darul tău’. (Mt 5:23-24)

– ‘Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt
făgăduinţele tale.’ (Ps. 49:15)



■ Rugaciunea Euharistica

– Anamneza (gr. ἀνάμνησις ) = ‘aducere aminte’: 

■ ‘in noaptea in care a fost vandut… a dat Sfintilor Sai Ucenici s 
Apostoli zicand: Luati mancati… Beti dintru acesta toti…’

■ ‘Aducându-ne aminte, aşadar, de această poruncă 
mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi…’

– Epicleza (gr. ἐπίκλησις ) = ‘invocare’, ‘chemare de sus’

■ invocarea venirii Sf Duh peste Sf Daruri

■ Oferirea Darurilor:

– ‘Ale Tale, dintru ale Tale, Tie iti aducem de toate si pentru
toate’.

– Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul 
al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la 
noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie. (x3)

– Încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească şi fără de 
sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine 
cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi* şi peste 
aceste Daruri, ce sunt puse înainte:

– Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău 
Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului 
Tău Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt

■ Prefacerea painii si a vinului in Trupul si Sangele lui Hristos =

– De la ‘aducere aminte’,de la simbol realitate efectiva



■ Nu un om face ca darurile de jertfa sa devina Trupul si Sangele lui Hristos, ci 
Hristos Insusi, care s-a rastignt pentru noi. Preotul e prezent acolo, 
efectuand actiunea, dar puterea si harul sunt ale lui Dumnezeu. ACESTA 
ESTE TRUPUL MEU, zice. Aceste cuvinte SCHIMBA darurile. 

(Sf IGA – Omilii despre tradarea lui Iuda, 1:6)

■ For it is not a man who makes the SACRIFICIAL GIFTS BECOME the Body and Blood of Christ, but He 
that was crucified for us, Christ Himself. The priest stands there carrying out the action, but the 

power and the grace is of God, "THIS IS MY BODY," he says. This statement TRANSFORMS the gifts. 
(Homilies on Treachery of Judas 1:6)

■ Dupa ce ne-am sfintit prin cantari duhovnicesti, il chemam pe milostivul
Dumnezeu sa trimita Duhul Sfant peste darurile care au fost puse inainte, ca 
Acesta sa faca painea Trupul lui Hristos, si vinul Sangele lui Hristos; pentru
ca orice atinge Duhul Sfant acela (acel lucru) este sfintit si transformat. 

(Sf Ciril al Ierusalimului, Lecturile Catehetice 23)

■ Then, having sanctified ourselves by these spiritual songs, we call upon the benevolent God to send 
out the Holy Spirit upon the gifts which have been laid out: that He may make the bread the Body of 

Christ, and the wine the Blood of Christ; for whatsoever the Holy Spirit touches, that is sanctified and 
changed.(St. Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures 23 [Mystagogic 5], 7)

■ Dupa cum arata foarte clar cuvintele Epiclezei, Biserica Ortodoxa crede ca 
dupa sfintirea painii si a vinului, ele devin cu adevarat Trupul si Sangele lui
Hristos: nu sunt doar simboluri, ci realitate. Dar, desi Ortodoxia a insistat tot 
timpul pe REALITATEA schimbarii, nu a incercat niciodata sa explice MODUL 
(maniera, cum) schimbarii. Rugaciunea Euharistica din Liturghie foloseste
doar termenul neutru grecesc metaballo, care inseamna: ‘sa intorci’, ‘sa
schimbi’, sa ‘modifici’. 

(Mitropolitul Kallitos Ware, Biserica Ortodoxa)

■ As the words of the Epiclesis make abundantly plain, the Orthodox Church believes that after the 
consecration the bread and wine become in very truth the Body and Blood of Christ: they are not mere 

symbols, but the reality. But while Orthodoxy has always insisted on the REALITY of the change, it has never 
attempted to explain the MANNER of the change: the Eucharistic Prayer in the Liturgy simply uses the 

neutral term metaballo, to 'turn about', to 'change', to 'alter'. (Metropolitan Kallistos Ware, The Orthodox 
Church)



■ Imnul Axion (Cuvine-se cu adevarat…)

– Axion estin (Ἄξιον ἐστίν) = Vrednica esti…

– Maica Domnului este cea mai aproape de Hristos: ‘De fata a stat 
imparateasa, de-a dreapta Ta in haina aurita si prea
infrumusetata (Ps. 44:11)

– Imne pentru Maica Domnului mai ales din sec. 5, dupa Sinodul 3 
Ecumenic din Efes (431): afirma ca Maica Domnului = 
‘Nascatoare de Dumnezeu’ (Theotokos)

– In forma actuala, din sec. 10 = adugarea partii de inceput
‘Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de 
Dumnezeu.’ 

■ de Arhanghelul Gabriel unui calugar din Muntele Athos

– Deschiderea dverei = simbolizeaza deschiderea cerurilor prin
Jertfa Domnului

– Cadirea = in cinstea Sf Daruri si a Maicii Domnului

– Acum se sfinteste anafura (antidoron = ‘in loc de daruri’)

– Anafura = simbol al Maicii Domnului care a ramas cu primii
crestini dupa Inaltarea Domnului

■ Tatal nostru…

– Intruparea si jertfa lui Hristos ne fac fii ai lui Dumnezeu

– ‘Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre 
ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat 
şi Ioan pe ucenicii lui. Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl 
nostru, Care eşti în ceruri…’ (Luca 11:1-4)

– Referire la primirea Impartasaniei: ‘painea noastra cea de toate
zilele / painea noastra cea spre fiinta’.



■ Sfintele, sfintilor!

– ‘sfinti’ = toti cei botezati

■ ‘fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii 
noastre, la Iisus Hristos’ (Evrei 3:1)

■ ‘Pavel, apostol al lui Hristos Iisus ... Sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos, care sunt 
în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu…’ (Coloseni 1:1-2)

– ‘sfinti’ = cei care incearca sa traiesca o viata aproape de Dumnezeu

■ ‘dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au 
făcut noi’ (2 Cor. 5:17)

■ ‘Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 
Păziţi legile Mele şi le pliniţi, că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfinţeşte’ (Levitic 20:7-8)

■ ‘cel ce se alipeşte de Domnul este un duh cu El’ (1 Corinteni 6:17)

■ Unul Sfant, Unul Domn, Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal!

– Hristos = sfintenia deplina

– ‘Eu te-am preaslavit pe Tine pe pamant’ (Ioan 17:4)

■ ‘Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărâmă şi nu se desparte, Cel 
ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îi 
sfinţeşte’.

– Oglinda / cioburile oglinzii



■ Impartasirea*

– Trupul Meu este adevărată mâncare şi sângele Meu, 
adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi 
bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. 

– Deci mulţi din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este 
cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte? Şi de atunci 
mulţi dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi şi nu mai 
umblau cu El.

– Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu vreţi şi voi să vă 
duceţi? Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne 
vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice.(Ioan
5:55-56, 60, 66-68)

■ Iesirea cu Sf Potir la cuvintele: ‘Cu frica de Dumnezeu, cu 
credinta si cu dragoste, sa va apropiati!’ = aratarile
Mantuitorului dupa Inviere

■ Ultima inaltare a Sf Potir la cuvintele: ‘…totdeauna acum si 
pururea…’ = ultima aratare a Domnului ucenicilor inainte
de Inaltare.

■ Depunerea Sf Daruri la Proscomidiar = Inaltarea la ceruri a 
Mantuitorului



■ Rugaciunea Amvonului (Cel ce binecuvintezi pe

cei ce te binecuvinteaza…)

– Amvon (gr. Ἄμβων) = treapta (‘a ridica’)

– Era plasat in mijlocul bisericii. Din amvon

se citea Evanghelia.

– Pana in sec 6, credinciosii treceau sa ia

binecuvantare, cu capul plecat, de la preot

sau episcop si ieseau din biserica

■ Impartirea anafurei

– Din secolul 4-5: nu se mai impartaseau

credinciosii la fiecare Liturghie

– Aminteste de mesele primilor crestini

(agapele fratesti)

■ ‘Ca o paine, un trup, suntem cei multi; caci toti

ne impartasim dintr-o paine.’ (1 Cor. 10:17)


