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Prefaţă

Voi, cei ce staţi în casa Domnului este o carte destinată nu 
atât specialiştilor, cât mai cu seamă poporului dreptmăritor, 
credincioşilor care participă la sfintele slujbe ale Bisericii Or-
todoxe şi care doresc să înţeleagă, să se implice în viaţa ei li-
turgică, şi nu doar celor care merg să „asiste”.  

Prin bogata sa activitate publicistică, Preasfinţitul Lazar 
de Ottawa (Lev Puhalo) s-a remarcat mai ales în spaţiul cana-
diano-american prin lucrările sale de popularizare a credinţei 
ortodoxe, deşi unele dintre poziţiile sale au fost amendate de 
către forurile superioare bisericeşti. Aflat rând pe rând sub 
jurisdicţia mai multor Biserici Ortodoxe din Statele Unite şi 
Canada, cu care a intrat de cele mai multe ori în conflict, este 
azi un episcop retras, dar sub ascultarea canonică a Bisericii 
Ortodoxe din America (OCA).

Prezenta lucrare reflectă spiritul misionar şi pastoral care 
l-a animat pe Episcopul Lazar de când a intrat în rândurile 
clerului răsăritean. Spirit dinamic, activ şi preocupat de a avea 
credincioşi conştienţi de cultul şi tradiţia Bisericii din care fac 
parte, autorul a încercat în prezenta lucrare să lămurească 
acestora înţelesurile tainice şi adânci ale Sfintei şi Dumneze-
ieştii Liturghii. 

Liturghia este cea mai importantă lucrare liturgică a Bise-
ricii Ortodoxe; din acest motiv înţelegerea semnificaţiei teolo-
gice şi simbolice a cuvintelor, a gesturilor şi a actelor liturgice 
care o alcătuiesc a fost preocuparea Bisericii încă din cele mai 
vechi timpuri. Începând cu Sfântul Apostol Pavel şi până în 
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Scriptură, fapt care-l determină să caute mai întotdeauna pa-
ralelisme biblice la textele liturgice, demonstrând originea bi-
blică a textului liturgic.

Cititorul român va trebui însă să ia seamă la micile dife-
renţe de rânduială pe care le-ar putea întâlni pe parcursul lu-
crării. Format în Biserici de sorginte slavonă, cursul Liturghiei 
şi a altor slujbe urmează îndeaproape tipicul acestor Biserici; 
micile diferenţe întâlnite în rânduiala Proscomidiei, a Vecerni-
ei ori a Sfintei Liturghii sunt însă nesemnificative. 

Credem că lectura atentă a acestei lucrări, deşi ar putea 
părea la un moment dat greoaie (datorită lecturii sincrone pe 
două coloane), poate contribui la o mai bună înţelegere a tex-
tul liturgic şi, mai ales, a relaţiei acestuia cu Sfânta Scriptură.

Pr. prof. univ. dr. Dumitru A. Vanca



Introducere

„Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum 
ar răsări din cele două capete ale capacului; Cortul însă să-l faci din zece 
covoare de in răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura 
lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusinţă”

(Ieşirea 25, 18; 26, 1)

Când Dumnezeu l-a îndemnat pe Moise să construiască 
cortul în deşert, i-a poruncit ca pereţii templului să fie acope-
riţi cu reprezentări în imagini ale heruvimilor. De asemenea, 
pe acoperământul ispăşirii, la ambele capetele, l-a îndemnat 
să aşeze doi heruvimi sculptaţi. De ce aşa? Tocmai pentru a 
arăta fiilor lui Israel că în cort, raiul coborâse cu adevărat pe 
pământ, că Însuşi Dumnezeu va vorbi şi va sta împreună cu 
poporul Lui acolo (cf. Ieşirea 25, 22). Raiul era, într-un fel, su-
gerat de chipurile sfinţilor prezente în cort, loc sfânt unde se 
regăsea şi Legea lui Dumnezeu.

Acesta este motivul pentru care pereţii bisericilor creştine 
ortodoxe sunt acoperiţi de icoanele celor ce au fost întru totul 
slăviţi şi care au cunoscut legea şi domnia lui Dumnezeu (Îm-
părăţia cerească). Când intrăm într-o biserică ortodoxă şi ve-
dem icoanele sfinţilor şi ale îngerilor pe pereţi, primim exact 
acelaşi mesaj pe care l-au primit preoţii când au intrat în cor-
tul din pustie, unde Dumnezeu S-a arătat pe Sine. Aici, raiul a 
coborât pe pământ, iar Dumnezeu, Care este tot timpul cu noi, 
Care este „pretutindeni prezent”, S-a manifestat în mod unic 
în Biserica Lui. În modul acesta, ne-a destăinuit că „raiul” la 
care sperăm şi pentru care trudim nu este o locaţie geografi-
că dincolo de orizontul universului nostru; ci, mai degrabă, îl 
găsim oriunde legea lui Dumnezeu este liber acceptată şi res-
pectată întru totul. În biserică, în timpul Sfintei Liturghii, este 
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ajunge la o înţelegere şi o experienţă a maiestăţii şi a puterii de 
transformare a Sfântului Duh, Care lucrează prin Sfânta Litur-
ghie. Teologia liturgică relevă adevărata şi deplina înţelegere 
şi experienţă, în adâncul sufletului, a înţelesului măreţului 
imn: „Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei 
de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea 
lumească acum să o lepădăm, ca pe Împăratul tuturor să-L 
primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti. 
Aliluia, aliluia, aliluia”. Acest imn arată în manieră clară pu-
terea harului deplin al Sfintei Liturghii de a lega şi de a uni 
poporul lui Dumnezeu de pe pământ cu cetele îngereşti, de 
a aduce pe aceia dintre noi, care suntem încă legaţi de acest 
pământ, în faţa tronului etern al lui Dumnezeu şi de a ne uni 
spiritual în preamărirea Creatorului şi Răscumpărătorului.

Fiecare celebrare a Sfintei Liturghii este un episod al slavei 
divine, o unire a omului cu Dumnezeu, a cerului cu pământul, a 
fiecăruia dintre noi cu Trupul lui Iisus Hristos, în numele Căru-
ia puterea morţii a fost înfrântă cu adevărat şi pentru totdeau-
na. Aceasta este suma totală a adevăratei teologii liturgice.

Ceea ce dorim prin această carte este să deschidem în faţa 
credinciosului conştiinţa mulţumirii spirituale şi puterea Sfin-
tei Liturghii, care este o celebrare a preotului, a poporului lui 
Dumnezeu şi a oştii cereşti, şi să descoperim, totodată, pute-
rea Duhului Sfânt care lucrează prin ea. De asemenea, dorim 
să demonstrăm legătura absolută între Liturghia ortodoxă şi 
Sfânta Scriptură. Dacă credincioşii pot să ajungă la o înţelege-
re vie a Sfintei Liturghii, în acest fel vieţile lor pot fi schimbate 
şi transformate prin trăirea experienţei slujirii (slujire „în duh 
şi adevăr”). În felul acesta, transformaţi de harul divin, creşti-
nii pot să schimbe şi să transforme lumea din jurul lor.

Arhiepiscop Lazar Puhalo
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