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 Duminică și de sărbători ne trezim de dimineață. 
Părăsim somnul nostru și mergem la biserică pentru a 

participa la o minune. Intrând în biserică, ochilor noștri li 
se arată clar realitatea: preotul e în altar, iar 

credincioșii umplu încăperea. Inima însă descoperă un 
nou tărâm1: e tărâmul libertății, al unității și al dragostei. 

 
 Aici ne întâlnim cu sfinții, cu îngerii și, 

mai presus de toate, cu Dumnezeu. Dar se mai 
întâmplă ceva... Ne întâlnim cu noi înșine și unii 

cu alții mai mult decât ne întâlnim de obicei. Mai 
bine spus, aici suntem mai adevărat unii cu alții.

 Dragă copile, această carte minunată pe care o 
ții în mână a fost creată pentru a te ajuta să urmărești 
Sfânta Liturghie la care participi. Citind cu atenție, vei 

vedea ce urmează să spună preotul și vei cunoaște
 cum poți să intri și tu în acest dialog al rugăciunii. 

Îți dorim ca această carte să te ajute să te poți 
bucura cât mai mult de bogăția 

Sfintei Liturghii!



Proscomidia
 b Este o rânduială2 care se săvârșește înaintea începerii 

Sfintei Liturghii, în care preotul pregăteşte pâinea şi vinul 
pentru Euharistie3.
 b Preotul folosește, de obicei, cinci pâini mici numite 
prescuri, din care taie mai multe bucăți. Prima și cea mai 
importantă, în formă de cub, este cea care va fi sfințită și va 
deveni Trupul4 lui Hristos, din care ne împărtășim. Apoi taie 
alte părți mai mici în formă de triunghi pentru Maica Domnului, 
pentru sfinți, pentru creștinii ortodocși care trăiesc și pentru 
cei care au adormit în Domnul. Toate aceste bucățele tăiate 
sunt așezate pe un vas care se numește Sfântul Disc.
 b Preotul toarnă în alt vas, numit Sfântul Potir, vin 
care se va preface, în timpul Sfintei Liturghii, în Sângele 
Domnului Iisus Hristos.
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LITURGHIA CATEHUMENILOR
sau Liturghia Cuvântului

 b Este prima parte a Sfintei Liturghii, în care creștinii 
ascultă fragmente din Sfânta Scriptură. Catehumeni se 
numesc oamenii care doresc să fie creştini şi se pregătesc 
să fie botezați, iar în trecut aceștia nu aveau voie să 
participe la toată Liturghia, ci numai până la Liturghia 
Credincioșilor.
 b Preotul dă binecuvântarea pentru începerea 
slujbei prin ridicarea Sfintei Evanghelii, făcând cu aceasta 
semnul Crucii peste Sfântul Antimis (o pânză având cusută 
în partea de sus o părticică din moaştele5 unui sfânt; este 
aşezat pe Sfânta Masă din altarul bisericii, fiind obligatoriu 
la săvârşirea Sfintei Liturghii) şi zicând: 

PREOTUL: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi 
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

CREDINCIOŞII: Amin.
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                Ectenia mare 
                b Ectenia6 este o rugăciune de 
       cerere rostită de preot, la care noi ne alăturăm prin    
       cuvintele „Doamne, miluieşte”.  

PREOTUL: Cu pace, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte. 

PREOTUL: Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea 
sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte. 

       PREOTUL: Pentru pacea a toată lumea, 
pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi 
pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte. 

PREOTUL: Pentru sfântă biserica aceasta şi pentru 
cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu 
intră într-însa, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

  PREOTUL: Pentru Preafericitul7 Părintele nostru (N.),
         [pentru (Înalt-) Preasfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi
         Mitropolitul) nostru (N.)], pentru cinstita preoţime 
         şi cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi      
         poporul, Domnului să ne rugăm. 
      CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

  PREOTUL: Pentru binecredinciosul popor 
 român de  pretutindeni, pentru conducătorii 
  ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai 
           satelor şi iubitoarea de Hristos armată, 
              Domnului să ne rugăm.  
                   CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.   
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PREOTUL: Pentru sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, pentru 
toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă vieţuiesc       
într-însele, Domnului să ne rugăm.  
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

PREOTUL: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru 
îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri 
pașnice, Domnului să ne rugăm.  
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

PREOTUL: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin 
aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru 
cei robiţi şi pentru mântuirea 1or, Domnului să ne rugăm.  
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

PREOTUL: Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, 
primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte. 

PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, 
Dumnezeule, cu harul Tău. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte. 

PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita 
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea 
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.  
CREDINCIOŞII: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi!

PREOTUL: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră 
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 
CREDINCIOŞII: Ţie, Doamne.  

PREOTUL (rostește ecfonisul, o formulă cu care se încheie 
rugăciunile şi ecteniile): Că Ţie se cuvine toată slava, 
cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
CREDINCIOŞII: Amin.  
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Antifonul 1  

 b Antifoanele sunt cântări care preaslăvesc pe 
Dumnezeu şi ne vorbesc despre faptele Lui pentru noi.

 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al 
meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu numele cel 
sfânt al Lui. Binecuvântat eşti, Doamne. 

Ectenia mică 

PREOTUL: Iară şi iară, cu pace, Domnului să ne rugăm. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

      PREOTUL: Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte    
    pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. 
CREDINCIOŞII: Doamne, miluieşte.  

PREOTUL: Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita 
Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea 
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. 
CREDINCIOŞII: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi! 

PREOTUL: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră 
lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 
CREDINCIOŞII: Ţie, Doamne. 

 PREOTUL: (rostește ecfonisul) Că a Ta este stăpânirea şi 
   a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului 
şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
CREDINCIOŞII: Amin.  
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