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Biblia e un element esenţial al vieţii duhovniceşti ortodoxe 
şi fundamentul pe care s-a edificat întreaga tradiţie liturgică. 
Lectura ei îşi găseşte în chip cu totul firesc locul în slujbele 
dumnezeieşti, nu numai pentru că odinioară constituia singurul lor 
conţinut, dar şi pentru că, fie publică sau privată, lectura Bibliei e 
mereu eclezială, deci liturgică. Aşa cum scrie Paul Evdokimov: 
„întreaga Biserică citeşte Scriptura prin mine, împreună cu mine”1. 

Potrivit Sfântului Ioan Hrisostom, lectura Bibliei este „o 
convorbire cu Dumnezeu”2 şi prin acest fapt ea oferă tuturor 
celor ce o practică o mângâiere duhovnicească (paraklesis). 
Scriptura, afirmă el, e un adevărat rai al desfătărilor, superior şi 
preferabil celui dintâi, căci Dumnezeu nu 1-a sădit pe acesta pe 
pământ, ci în sufletele credincioşilor. Într-o altă omilie, Sfântul 
Ioan Hrisostom declară: 

„Citirea Scripturii risipeşte întristarea şi însufleţeşte 
veselia... E un leac duhovnicesc, un farmec negrăit şi dumnezeiesc, 
nimicitor al patimilor. Căci ea smulge spinii păcatelor, curăţă 
ogorul, răspândeşte sămânţa evlaviei şi face să se coacă rodul”3.  

Limitele cercetării de faţă sunt cauzate pe de o parte de 
spaţiul creştin (deoarece vom face referire mai ales la creştinismul 
                                                 
1 P. Evdokimov, Principes de l’hermeneutique orthodoxe, Contacts 138 (1987), p. 
135. 
2 Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la Faptele Apostolilor 2, PG 51,90,  trad. proprie. 
3 Idem, Omilia 2 la Psalmul 48, PG 55, 513, apud Makarios Simonopetritul, 
Triodul explicat, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 145. 
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răsăritean), de timpul liturgic (pentru că vom sublinia prezenţa 
lecturile biblice mai ales în perioada  premergătoare sărbătorii 
Învierii Domnului) şi nu în ultimul rând de frecvenţa lecturilor din 
Vechiul Testament din vechime până azi. 

 

1. Precizări privind istoria lecturilor biblice 
 

Întrebuinţarea Sfintei Scripturi în cultul creştin este 
moştenită din cultul iudaic, adică din cultul Testamentului Vechi. 
Lectura şi explicarea Legii, iar mai tîrziu şi a Profeţilor, care au 
constituit totdeauna baza cultului iudaic, au fost continuate şi în 
Biserica Creştină, de la începuturile ei.  

Pentru nevoile liturgice, Pentateuhul a fost împărţit în 54 
de secţiuni sau paraşe, iar textul cărţilor profetice tot în atîtea 
secţiuni, numite haftare 4. 

Aceste lecturi, trecînd în cultul creştin, au fost rînduite 
potrivit nevoilor şi concepţiei creştine. Primul exemplu de folosire 
a Sfintei Scripturi în cult îl avem de la însuşi Mîntuitorul nostru 
Iisus Hristos, Care, la începutul activităţii Sale de propovăduire, a 
intrat în sinagoga din Nazaret unde I s-a dat cartea proorocului 
Isaia şi deschizînd-o a citit textul care se folosea în cultul iudaic la 
începutul anului sabatic (Luca 4, 16-17) ; „Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a 
trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor 
dezrobirea; să slobozesc pe cei apăsaţi, şi să vestesc anul plăcut 
Domnului” (Luca 4, 18-19)4. 

                                                 
4 Pr. Dr. I. Melniciuc-Puică, Utilizarea Vechiului Testament în scrierile lucanice, Ed. 
Performantica, Iaşi, 2005, p. 191-194. 
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Sfinţii Apostoli, la rândul lor, urmând practica sinagogii şi 
exemplul Mântuitorului, au folosit Sfânta Scriptură chiar de la 
începutul propovăduirii lor (Fapte 2, 16-21; 3, 22-23).  

Primii creştini din Ierusalim, proveniţi dintre iudei, 
adunîndu-se pentru „frângerea pâinii”, continuau să respecte 
practica citirii din Sfânta Scriptură, ca şi în cultul iudaic pe care îl 
frecventaseră anterior (Fapte 2, 46; 3, 1-2 ; 5, 20; Efes 5,19; Col. 3, 
16). 

Până când au apărut scrierile Noului Testament în cultul 
primar s-au întrebuinţat întâi scrierile Vechiului Testament. Ul-
terior, Constituţiile Apostolice (cartea a II-a, cap. 57) indică 
folosirea în primul rând a lecturilor din Lege (Pentateuhul) şi din 
Profeţi şi apoi a două lecturi din Noul Testament, anume: din 
Faptele sau Epistolele Sfinţilor Apostoli şi din Evanghelie5. 

Mărturii scrise despre întrebuinţarea Sfintei Scripturi în 
cultul primar aflăm mai întîi în epistolele Sfântului apostol Pavel 
care recomanda stăruitor diferitelor comunităţi să citească 
epistolele sale şi să ia măsuri să se procedeze la fel şi în celelalte 
Biserici cărora el nu le scrisese (l Tes 5, 27; Col. 4, 16).  

Sfântul Justin Martirul, descriind în prima sa Apologie 
slujirea sau serviciul divin din timpului său, spune că la adunările 
creştine din ziua soarelui (adică Duminica) se citea din scrierile 
Apostolilor şi din cărţile profeţilor, cît permitea timpul6.  

                                                 
5 Prot. Prof. Dr. S. Cândea, Citirile sau lecturile în cadrul Sfintei Liturghii, MB XV 
(1965), nr. 10-12, p. 747; Pr. Drd. N. Dragomir, Folosirea Sfintei Scripturi în cultul 
creştin ortodox, BOR XCVIII (1980), nr. 7-8, p. 719-720. 
6 Iustin Martirul, Apologia I, cap. 67: „ Pentru tot ceea ce oferim, binecuvântăm 
pe Făcătorul tuturor, prin Fiul Său Iisus Hristos şi prin Duhul Sfânt. Şi în ziua 
numită (la voi) a soarelui, are loc adunarea laolaltă a tuturor celor ce se găsesc 
prin cetăţi sau prin ţarini şi se citeşte, pe cât este cu putinţă de mult, din 
memoriile apostolilor şi scrierile profeţilor.  Apoi,  după ce  acela  care  citeşte 
încetează cu cititul, întâistătătorul ia cuvântul, sfătuind şi îndemnând la 
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În Apus, Tertulian informează că la serviciile dumnezeieşti 
din timpul său se citeau părţi din cărţile sfinte şi din psalmi7, iar 
altă dată spune că „Biserica asociază Legea şi Profeţii cu Scrierile 
Evanghelice şi cele Apostolice ; şi de aici îşi trage credinţa”8. Apoi, 
Sfântul Ciprian ne spune că poruncea lectorilor să citească în 
public Evanghelia lui Hristos şi de pe amvon şi ne informează că 
predică în legătură cu cele ce se citeau9. Eusebiu al Cezareei (+ 
340) informează că evanghelia scrisă de Sf. Marcu se citea în toate 
bisericile şi că acest lucru s-a practicat totdeauna10. În Constituţiile 
Apostolice aflăm indicate cărţile care se citeau şi unele rânduieli 
după care se făcea lectura în cadrul cultului divin: lecturile erau 
încadrate între psalmi, se făceau de pe amvon de către citeţ, afară 
de pericopa evanghelică care era citită de un diacon sau de un 
preot, în timp ce poporul asculta în linişte11. Origen este şi mai 
explicit asupra regulilor ce se observau cu privire la lecturile 
biblice în biserică şi la predică. El se exprimă la un moment dat 
spunând că lecturile pe care le ascultase din cartea Regi erau multe 
şi nu le putea comenta pe toate. De aceea cere episcopului să-i 

                                                                                                                 
imitarea faptelor frumoase despre care s-a citit. După aceea, ne ridicăm cu toţii 
şi facem rugăciuni”. 
7 Tertulian, Apologeticum, I, 534 afirma că „ei se spălau pe mâini, mai înainte de 
rugăciunile pe care le făceau, ca semn vădit al curăţiei lor sufleteşti. În timpul 
slujbei, se aprindeau făclii. Cântările pe care le cântau la slujbă erau fie psalmi, 
sau alte texte scripturistice (de Scripturis Sanctis) fie că erau cântări de evlavie 
creştină de inspiraţie omenească (proprio ingenio), acceptate de Biserică şi 
introduse deja în cult”. 
8 Tertulian, Despre rugăciune, trad. D. Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 59. 
9 Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre rugăciunea domnească, trad. David Popescu, în 
Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 132. 
10 Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, Scrieri I, trad. Teodor Bodogae, PSB 
13, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 109. 
11 Constituţiile Apostolice, cartea a II-a, cap. 57. 
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indice pasajul pe care să-l comenteze12. Sfântul Vasile cel Mare (+ 
379) într-una din Omiliile sale ţinute la Botez aminteşte de diferitele 
citiri făcute cu acest prilej zicând : „Tu ai învăţat de la Profeţi, 
...Psalmii te-au îndemnat, ...Apostolii au zis, ...iar Domnul Iisus te-
a invitat... Căci toate acestea au fost obiecte ale citirilor de 
astăzi”13. 

Din toate aceste informaţii scrise rezultă destul de clar că în 
primele patru secole ale creştinismului partea importantă a cultului 
divin public şi particular au constituit-o lecturile din Sfânta 
Scriptură. 

În privinţa cărţilor din care urma să se aleagă pericopele de 
citit, a ordinei, numărului şi întinderii acestora, în primele trei 
secole n-a existat o regulă bisericească generală, sau dacă era una, 
aceasta se reducea la voia episcopului. Acesta alegea cartea şi tot el 
indica lectorului sau diaconului întinderea lecturii14. În canonul 16 
al sinodului din Laodiceea citim că: „Sîmbăta împreună cu alte 
Scripturi, să se citească şi Evanghelia”15. 

În general, în vechime citirea pericopelor evanghelice se 
făcea de pe amvon de către diacon, prezbiter sau episcop, iar 
lecturile din alte cărţi, de către anagnoşti sau lectori care apar în 
documente din secolul III înainte16. 

Lecturile s-au făcut la început în limba greacă, iar mai 
târziu şi în celelalte limbi în care atât Biblia cât şi cărţile de slujbă 
au fost traduse succesiv (latină, siriacă, armeană, paleoslavă etc.). 
                                                 
12 Origen, Omilii şi adnotări la Exod, colecţia Tradiţia creştină 2, trad. Adrian 
Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, p. 152. 
13 Sf. Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, trad. Dumitru Fecioru, PSB 17, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 237. 
14 Dr. P. Vintilescu, Liturghierul explicat, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, p. 194. 
15 Arhid. Prof. I. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii, 
Sibiu,1993, p. 220. 
16 Dr. P. Vintilescu, op. cit., p. 196. 
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Ele erau încadrate între psalmii responsorici recitaţi de cântăreţi, 
acompaniaţi de credincioşi. Înainte de citire, lectorul anunţa 
originea pericopei, ca şi astăzi, şi această regulă se aplica şi 
psalmilor. 

Până spre sfîrşitul secolului IV s-a practicat citirea 
continuă, succesivă, a Sfintei Scripturi. Ulterior, deşi lectura Sfintei 
Scripturi s-a făcut şi se face pe pericope, acestea au fost rânduite 
de Biserică ţinându-se cont de practica citirii continui din vechime. 
Menirea pericopelor este să ne înfăţişeze şi să ne amintească în 
mod cronologic întreaga iconomie a mântuirii şi totodată să 
pregătească şi să curăţească mai dinainte pe credincioşi şi slujitori 
pentru sfinţirea cea mare din momentul împărtăşirii cu Trupul şi 
Sângele Domnului. De aici rezultă şi scopul citirii Sfintei Scripturi 
în cult, care cel didactic, adică de instruire, de edificare şi de 
învăţare a credincioşilor. 

Nu se poate determina exact timpul, modul şi Biserica 
locală în care s-a făcut pentru prima dată actuala împărţire a Sfintei 
Scripturi în pericope liturgice17. Iniţial, textul pericopelor era 
delimitat direct pe marginea exemplarelor cu text continuu (adică 
pe cărţile Bibliei în manuscris), iar uneori se punea la începutul 
acestora un tablou (sinaxarion= capitulare, iar în unele ediţii 
greceşti mai noi: evangelistar) în care se indicau pericopele 
duminicilor şi sărbătorilor18. 

Împărţirea evangheliilor în pericope sau lecţiuni (lectiones) 
s-a făcut de către un oarecare Evagrie, înainte de anul 40019, iar 
sistematizarea lecturilor din Faptele şi Epistolele Apostolilor, este 
                                                 
17 M. Basarab, Interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, Ed. Alma Mater, 
Cluj Napoca, 2005, p. 143. 
18 Idem, Biblia în Liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă, în MB,1979, nr. 1-3, p. 
34. 
19 F. Dreyfus, L’actualisation de l’Ecriture. I. Du texte a la vie, în Nouvelle Revue 
Theologique, 1979, nr. 1., p. 24. 
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atribuită, în general, diaconul Eutalie din Alexandria, pe la anul 
458, care a împărţit aceste scrieri în 57 de lecturi20. Preocupări în 
acest sens au mai avut Sf. Sava (sec. VI), Sofronie al Ierusalimului 
(sec. VII), şi Sf. Ioan Damaschinul (sec. VIII) când, s-a finalizat 
modul citirii Sfintei Scripturi. 

Pentru alegerea şi fixarea pericopelor Biserica a avut în 
vedere ciclul anual al sărbătorilor, mai întîi cele mari (Naşterea, 
Botezul, învierea, înălţarea şi Cincizecimea) cu perioadele de timp 
de dinainte şi de după ele, apoi zilele de duminică şi la urmă 
sărbătorile închinate sfinţilor21. 

Primele pericope stabilite au fost cele pentru sărbătorile cu 
date fixe, neschimbătoare şi pentru perioadele de timp care 
precedau şi urmau acele sărbători, în privinţa citirii lor, aflăm 
indicaţii precise abia pe la jumătatea secolului V, în Canonul 
Pascal al lui Ipolit, un discipol al Sfântului Chiril din Alexandria. 

Pentru pericopele duminicilor s-a impus o regulă ceva mai 
tîrziu de secolul V. 

In general pericopele liturgice, atât cele din Vechiul cit şi 
din Noul Testament au un conţinut adecvat evenimentului 
comemorat. 

 

2. Liturghiile din creştinismul răsăritean 

Istoricul Eusebiu  de  Cezareea   relatează   că   Sfântul   
Policarp   al   Smirnei   a   slujit  la   Roma sfânta liturghie cu papa 
Anicet, ceea ce însemnează că exista o singură liturghie, una foarte 
                                                 
20 Pr. Prof. dr. I. Constantinescu, Studiul Noului Testament. Manual pentru 
Seminariile teologice, Bucureşti, ed. a II-a, 1992, p. 38. 
21 Ordinea textelor din Sfintele Evanghelii şi din scrierile Sfinţilor Apostoli 
este reflectată în cărţile de cult numite Evangheliar şi Apostol. A se vedea ediţiile 
scoase de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (EIBMBOR) în 
anul 2004. 
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asemănătoare  atât pentru  comunităţile  creştine  din  Răsărit,  cât 
şi pentru cele din Apus. Prima comunitate creştină din Ierusalim 
nu putea avea decât o singură liturghie. Această liturghie  purta 
numele Sfântului Iacob, primul episcop al Ierusalimului. Această 
primă liturghie creştină avea o formă destul de simplă, 
rezumându-se la rugăciunile sfintei Euharistii şi împărtăşirea 
credincioşilor. 

Începând din secolul al III-lea, cultul creştin, deşi păstrează 
în centrul său aceeaşi preocupare euharistică, se diferenţiază, 
căpătând alt aspect la Roma, altul la Antiohia şi altul în 
Alexandria22. Acest fapt, se datorează, în bună parte, 
conducătorilor bisericeşti ai vremii şi nevoii de a dezvolta cultul în 
noile comunităţi creştine. Din secolul IV înainte, se continuă 
procesul de diferenţiere a formulelor liturgice, ajungându-se să se 
creeze «familii» sau grupe liturgice, aparţinând Bisericilor din 
diferite regiuni geografice. Astfel, din liturghia primei comunităţi 
creştine din Ierusalim s-au dezvoltat, cu timpul, în răsăritul creştin, 
următoarele familii de liturghii: 

I. Liturghiile de rit antiohian şi 
II. Liturghiile de  rit alexandrin. 
Din liturghiile de rit antiohian s-au diferenţiat două grupe 

mari: 
a. Liturghiile siriace şi armeană 
b. Liturghiile bizantine. 
Din familia a doua s-au dezvoltat liturghiile egiptene şi  

etiopiene.  
Liturghia Bisericii alexandrine, de la primele ei începuturi, a 

fost atribuită Sfântului Evanghelist Marcu. Manuscrisele care ne-
au transmis prima liturghie alexandrină datează din secolele XII şi 
XIII şi sunt redactate în limba greacă. 
                                                 
22 Pr. M. Colotelo, Liturghiile de rit alexandrin, GB 1969, nr. 1-2, p. 93 
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Comparând liturghia Sfântului Iacob cu cea a Sfântului 
Marcu, constatăm multe asemănări între ele. Constatăm, de 
asemenea, o evoluţie în redactarea textelor liturgice, în sensul că 
din unica liturghie a Sfântului Marcu încep să se individualizeze 
alte liturghii, cu rugăciuni mai dezvoltate, care vor fi folosite tot 
mai mult în serviciul bisericesc, iar liturghia Sfântului Marcu, în 
forma sa iniţială, este părăsită23. 

După Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon (451), Biserica 
egipteană s-a împărţit în două ramuri: Biserica ortodoxă, (care a 
primit formula Sinodului IV) şi Biserica monofizită sau coptă, care 
a respins hotărârile acestui Sinod. Din punct de vedere liturgic, 
amândouă Bisericile continuă să folosească aceeaşi liturghie până 
în secolul XII, când Biserica ortodoxă din Egipt a adoptat 
liturghiile de rit bizantin, la stăruinţa Patriarhiei din 
Constantinopol24. 

Biserica coptă a continuat să folosească liturghiile de rit 
alexandrin până în zilele noastre. 

Biserica etiopiană, care a primit creştinismul  din 
Alexandria prin secolul  IV şi care s-a aflat sub  jurisdicţia Bisericii 
copte necalcedoniene, a  folosit şi foloseşte liturghia de rit 
alexandrin, foarte   asemănătoare cu cea a Sfântului Marcu, 
denumită de etiopieni „Liturghia celor doisprezece Apostoli”. În 
prezent, Biserica coptă întrebuinţează patru liturghii. Două dintre 
ele sunt atribuite Sfântului Vasile cel Mare, fără a fi identice între 
ele şi nici nu se aseamănă cu liturghia Sfântului Vasile din ritul 
bizantin. Aceste liturghii sunt folosite alternativ în majoritatea 
zilelor din an. A treia liturghie, este pusă sub numele  Sfântului 
Grigorie Teologul  şi se foloseşte la următoarele sărbători: 

                                                 
23 Ibidem, p. 94. 
24 Pr. Dr. N. Necula, Scurtă privire asupra literaturii religioase a Bisericii Copte şi 
îndeosebi asupra cărţilor ei de cult, în BOR, 1971, nr. 5-6, p. 644-659 
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Bunavestire, Floriile, Sfintele Paşti, Înălţarea Domnului, 
Cincizecimea, Naşterea Domnului şi Botezul lui Iisus. A patra 
liturghie este atribuită Sfântului Chiril al Alexandriei şi se oficiază  
numai în Sâmbăta Mare. Liturghia Sfântului Chiril este cea  mai 
veche  dintre celelalte, căci se reproduce adeseori  cuvânt cu 
cuvânt textul liturghiei Sfântului Marcu. Limba liturgică este cea 
coptă, iar citirile din pericopele Evangheliei şi a Apostolului  se fac 
în versiunile arabă şi coptă.   

În cele două liturghii copte ale Sfântului Vasile citirea 
biblică constă din lectura textelor apostolice şi apoi a  Sfintei 
Evanghelii. Diaconul, întâi citeşte o pericopă din epistolele pauline 
în limba coptă, apoi în limba arabă. Preotul rosteşte o rugăciune 
după citirea Apostolului, iar diaconul citeşte din nou o pericopă - 
de data aceasta din epistolele soborniceşti - tot în amândouă 
limbile. Urmează o rugăciune şi diaconul citeşte a treia pericopă - 
din Faptele Apostolilor - timp în care preotul citeşte o rugăciune 
în care se fac referiri la convertirea Sfântului Apostol Pavel şi la 
mila cea bogată a lui Dumnezeu. Preotul cădeşte Sf. Evanghelie, o 
sărută şi o dă diaconului care o scoate în mijlocul bisericii şi o 
citeşte cu faţa spre popor. Înainte de a începe lectura textului 
diaconul zice: „Sculaţi-vă”, iar preotul continuă : „în numele lui 
Dumnezeu”, cădind altarul şi pe popor. Diaconul zice : 
„Binecuvântează Stăpâne”, preotul răspunde „începutul Sfintei 
Evanghelii de la ...” şi precizează numele. Diaconul, după ce a mai 
zis „să staţi cu frica lui Dumnezeu”, citeşte pericopa respectivă, în 
limba coptă, apoi în limba arabă. În tot timpul citirii, preotul 
cădeşte stând pe loc în faţa uşilor împărăteşti, îndreptat cu faţa 
spre diacon. Terminând de citit, diaconul predă evanghelia 
preotului. Remarcăm că această parte din liturghia coptă are multe 
corespondenţe în liturghia bizantină, în privinţa îndemnului 
adresat poporului „sculaţi-vă” (în liturghia bizantină „înţelepciune 
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drepţi”), în privinţa poziţiei şi locului ocupat de către slujitor. 
După citirea Evangheliei, slujitorii sărută Sfânta Carte urmaţi de 
credincioşii prezenţi. În timpul citirii Evangheliei, toţi stau în 
picioare, iar bărbaţii se sprijină pe un băţ în formă de T. Rânduiala 
bisericească prevede ca poporul să îngenuncheze numai la citirea 
textului evanghelic în ziua Cincizecimii25. 

La liturghia atribuită Sfântului Grigorie Teologul, se citeşte 
rugăciunea înainte de Sfânta Evanghelie, apoi Sfânta Evanghelie 
fără Apostol, după care urmează câteva rugăciuni lungi, numite ale 
sărutării păcii şi are loc sărutarea.   

La liturghia atribuită Sf. Chiril al Alexandriei, care se 
oficiază doar în sâmbăta mare, nu avem lecturi biblice, ci foarte 
multe cereri pentru comunitatea creştină. 

Pentru creştinii Bisericii necalcedoniene copte, există 
liturghia numită a „Celor doisprezece Apostoli”, asemănătoare cu 
cea a Sf. Chiril, unde se fac trei lecturi din scrierile apostolilor şi o 
lectură din Sf. Evanghelie, fiecare în limbile etiopiană şi arabă. 

În ce priveşte lecturile biblice, ritul armean a păstrat practica 
Bisericii vechi cu trei lecturi biblice şi anume: una din Vechiul 
Testament, una din Epistole şi a treia din Evanghelie. Toate trei 
lecturile se fac de către diaconi sau de către cântăreţii din strană. O 
atenţie deosebită se dă lecturii din Evanghelie (Diaconul: „Cu frică 
să ascultăm Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Iisus Hristos, 
după..." Corul: „Slavă Ţie, Doamne..." Diaconul: „Proskhume!" („Să 
luăm aminte"); Corul: „Domnul grăieşte!"). Lectura biblică din 
Vechiul Testament a dispărut din ritul bizantin prin secolele VII-
VIII şi numai unele versete din psalmi, care se rostesc la începutul 
apostolului au rămas. În ritul armean, ceea ce ne uimeşte chiar de 
la început şi a indus în eroare pe unii liturgişti este rostirea 
                                                 
25 Idem, Doctrina şi viaţa religioasă a Bisericii Copte reflectate în textele ei liturgice 
(Rugăciuni şi imne). (teză de doctorat), în “Ortodoxia", 1976, nr. 3-4, p. 493. 
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Simbolului credinţei îndată după citirea Sfintei Evanghelii. În vechea 
liturghie din Palestina, după citirea Evangheliei urma predica 
episcopului (protosului) şi o serie de cereri şi rugăciuni speciale 
pentru catehumenii sau candidaţii la botez, care urmau să 
părăsească sfântul lăcaş26. 

Ritul bizantin actual este rezultatul a două tradiţii 
confluente: una, caracteristic constantinopolitană, avându-şi ră-
dăcinile îndepărtate la Antiohia şi probabil şi în Capadocia; alta, 
palestiniană, inspirată de slujbele de la Ierusalim şi din mănăstirile 
din împrejurimi. De când vechea rânduială constantinopolitană a 
fost abandonată, oficiul divin bizantin actual [= cele şapte Laude] 
aparţine celei de a doua tradiţii40; dimpotrivă, Liturghia Euharistică 
este categoric de origine constantinopolitană şi a păstrat 
rânduielile capitalei. 

În ritul bizantin cunoaştem trei liturghii: a Sf. Ioan 
Hrisostom (care este oficiată în toate zilele, exceptând perioada 
Postului Paştilor, când este slujită doar la sărbătorile Bunei Vestiri 
şi Intrării în Ierusalim a Domnului), a Sf. Vasile cel Mare (în 
primele 5 duminici din Postul Paştilor, joi şi sâmbătă în săptămâna 
Patimilor, în pre-ziua Naşterii şi a Botezului Domnului şi la 1 
ianuarie), precum şi Liturghia Sf. Grigorie Dialogul (în majoritatea 
zilelor din Postul Paştilor). 

 

3. Lecturile din Vechiul Testament 

Nu există un timp care să fie rezervat în exclusivitate 
lecturii Scripturii; dacă ea a fost concentrată în timpul Postului 
Mare, acest lucru s-a petrecut şi ca o supravieţuire a catehezei 
scripturistice. În afara lecturilor din Noul Testament rezervate 

                                                 
26 Arhim. Z. Baronian, Cuvânt despre Liturghia Bisericii Armene şi liturghiile 
răsăritene, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 2003, p. 224. 
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zilelor liturgice (sâmbăta şi duminica) şi a lecturilor speciale din 
Evanghelie din timpul Săptămânii Patimilor, lecturile în perioada 
Postului Paştilor sunt luate în exclusivitate din Vechiul Testament.  

Din timpul organizării oficiului liturgic al monahilor 
egipteni din secolul IV, în intervalul dintre Paşti şi Cincizecime, 
lecturile din Vechiul Testament erau omise sâmbăta şi duminica18. 
Astfel, Pastele sau actualizarea lui cu ocazia celebrării fiecărei 
Liturghii euharistice realizează „trecerea” de la Vechiul Testament la 
Noului Testament, de la prefigurare la adevăr. Ciclul Triodului re-
prezintă pregătirea şi aşteptarea mântuirii de către profeţi şi 
„osteneala duhovnicească”. Vechiul Testament se potriveşte, 
aşadar, bine cu Postul Mare ca perioadă de post şi osteneală, în 
timp ce Noul Testament e în general legat de odihna şi, mai cu 
seamă, de ospăţul euharistic. Deşi acesta din urmă a fost 
întotdeauna recunoscut drept o actualizare a Paştelui, până în 
secolul VII la Liturghie se citea încă, înainte de Apostol, din 
„profeţi”. Aceste lecturi vechi-testamentare au dispărut din 
Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom spre secolul VIII, nelăsând loc 
decât lecturilor din Noul Testament, în timp ce ele au rămas în 
celelalte rituri liturgice orientale. 

O altă tendinţă generală a oficiului bizantin e aceea de a 
rezerva lecturile Vechiului Testament slujbelor de seară 
(Vecerniilor praznicelor, Vecerniilor Postului Mare) iar pe cele din 
Noul Testament oficiilor de dimineaţă (Evanghelia învierii sau a 
praznicelor la Utrenie, Apostol şi Evanghelie la Liturghie). Ciclul 
liturgic zilnic corespunde astfel analogic ciclului liturgic mobil aşa 
cum trecerea de la întuneric la lumină reprezintă o imagine şi un 
fel de „profeţie naturală" a învierii şi a trecerii de la moarte la 
viaţă.  

Lectura continuă a cărţilor Vechiului Testament vine din 
Ierusalim, inspirându-se probabil şi din ciclul de lecturi cursive din 
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Noul Testament instaurat în Bizanţ, poate încă din secolul VI). 
Din lectura Vechiului Testament se remarcă cuplajul de câte două 
cărţi din cele trei secţiuni mari ale Tanak-ului: Tora, Nebiim şi 
Chetubim. Avem din prima grupă cărţile Geneza şi Exod, din a 
doua profeţiile lui Isaia şi Iezechiel, iar din Chetubim Proverbe şi 
Iov.  

La Antiohia, încă din secolul IV exista obiceiul de a citi în 
timpul Postului Mare cartea Facerii, după cum reiese din cele 8 
omilii ale Sfântul Ioan Hrisostom din anul 38627. Câţiva ani mai 
târziu, în 388, cele 67 de omilii la Facere ale Sfântului Ioan 
Hrisostom nu se mai referă doar la începutul cărţii, ci extind 
comentariile până la capitolul 10, ceea ce ne face să presupunem 
că sistemul lecturilor se lărgise şi că această carte se citea până în 
primele trei zile ale Săptămânii Mari. După transferul său de la 
Antiohia la Constantinopol, acest sistem a suferit unele modificări. 
S-a păstrat lectura continuă până la capitolele 10-11, dar, pentru a 
completa lectura cărţii întregi în timpul celor 40 de zile, începând 
din Săptămâna a V-a şi până în vinerea Săptămânii a VI-a se 
făceau omisiuni din ce în ce mai ample, nealegându-se din istoria 
patriarhilor decât unele episoade care au legătură directă cu 
făgăduinţele dumnezeieşti făcute poporului ales sau cu 
confirmarea lor. Făgăduinţe ce vor fi împlinite prin învierea lui 
Hristos a cărui semnificaţie tipologică este serbarea Pastelul iudaic 
din cartea Exod-ului citit în Sâmbăta Mare. 

În perioada Triodului sau a Postului Mare, la serviciile 
religioase care sunt mai numeroase şi mai lungi, Biserica Ortodoxă 
foloseşte în cultul său lecturi, aproape exclusiv luate din Vechiul 
Testament. Lecturile din cărţile Vechiului Testament sunt 
desemnate cu termenul de «parimii» (proverbe, pilde, parabole, 
tipuri, icoane din Vechiul Testament) şi catisme (= şedere, pauză) 
                                                 
27 Makarios Simonopetritul, Triodul ..., p. 167. 
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din cartea Psalmilor lui David. Textul parimiilor provine, în 
genere, din cărţile canonice ale Vechiului Testament, iar din cărţile 
deuterocanonice ale Vechiului Testament s-au folosit pentru 
parimii cartea lui Baruh şi înţelepciunea lui Solomon. 

În general, parimiile sunt întrebuinţate la serviciile 
religioase de seară. Astfel, la slujba Vecerniei le întâlnim, când 
Vecernia este unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi a 
Darurilor mai înainte sfinţite. La Vecernia unită cu liturghia din 
ajunul Naşterii Domnului se citesc 8 parimii, împărţite în trei 
grupe (3+3+2), între care se cântă tropare şi stihuri; la Vecernia 
din ajunul Bobotezei se citesc 13 parimii, de asemenea împărţite în 
trei grupe (3+3+7) între care se cântă tropare speciale ale 
praznicului cu stihuri din Minei, la Vecernia din Sâmbăta Patimilor 
se citesc 16 parimii împărţite în câte două grupe (6 + 10). 

 

4. Pericopele din Noul Testament întrebuinţate în cultul 

ortodox 

întrebuinţarea scrierilor Noului Testament în cult are o 
vechime aproape egală cu cea a Bisericii creştine (l Tes 5, 27; Col. 
6, 16). În forma în care aceste scrieri se aflau iniţial, adică cu text 
continuu, ele s-au folosit atât cât s-a practicat în cult citirea 
continuă a Sfintei Scripturi. Sub formă de pericope lecturile 
scripturistice s-au întrebuinţat începând cu puţin timp înainte de 
apariţia Lecţionarelor. Astăzi se găsesc sistematizate în două cărţi 
de cult, anume : Apostolul şi Evangheliar-ul, numit câteodată 
Evanghelistarul. 

În ambele cărţi, pericopele sunt rânduite pe zilele 
săptămânii, începând de la sărbătoarea învierii Domnului. 
Întocmai ca paremiile şi lectura Psalmilor lui David, pericopele 
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destinate sărbătorilor sunt alese din Noul Testament, potrivit cu 
caracterul evenimentului sau sfântului sărbătorit. 

Citirea scrierilor apostolice în timpul unui an liturgic 
urmează ordinea aceasta: de la Paşti până la Cincizecimea creştină 
se citeşte cartea Faptele Apostolilor, urmând în restul anului mai 
întâi Epistolele Pauline şi apoi cele Soborniceşti. Ordinea citirii 
Apostolilor în zilele de duminică urmează, de regulă, pe aceea a 
Evangheliilor şi se desfăşoară în cadrul a trei cicluri: 

a) Din prima zi de Paşti până în prima sâmbătă după 
Rusalii; b) din Duminica I-a după Cincizecime până la începutul 
Postului Mare ; c) în fine ciclul al III-lea cuprinde toată perioada 
Postului Mare, numită şi perioada Triodului. Primele două cicluri 
conţin pericope apostolice pentru duminici şi pentru zilele din 
cursul săptămânii, iar ciclul din săptămânile Postului Mare 
cuprinde pericopele apostolice pentru sâmbete şi duminici, pentru 
că în celelalte zile ale săptămânii nu se citesc texte din apostol, 
exceptând unele sărbători ale sfinţilor mai mari care s-ar serba în 
cursul săptămânii. 

Spre deosebire de textele apostolice, cele alese din primele 
patru scrieri ale Noului Testament, care ne descriu viaţa şi 
activitatea Mântuitorului Hristos, se numesc «Evanghelii». 

Delimitarea pericopelor liturgice din aceste scrieri şi fixarea 
lor într-o carte distinctă, în care se indică ordinea citirii lor în zilele 
din săptămână şi de sărbătoare, a dus la constituirea cărţii de cult 
numită Evanghelie sau Evangheliar, iar uneori Evanghelistar (= 
binevestesc, binevestitor). 

Cel mai vechi Evangheliar în manuscris ajuns până la noi 
datează din veacurile IV—V. Cele mai multe dintre ele însă, 
provin din secolele VIII şi următoarele. Putem afirma că 
Evangheliarul, aşa cum îl avem azi împărţit în pericope zilnice, îşi 
are originea de la Sf. Ioan Damaschinul şi Teodor Studitul, fiindcă 
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pe timpul lor cultul se dezvoltase aproape definitiv. Puţine 
pericope s-au adăugat celor existente, pentru părţi de slujire care s-
au dezvoltat după secolul IX28. 

Citirea celor patru Evanghelii în cadrul Sfintei Liturghii din 
cursul unui an liturgic se face în ordinea următoare : 

a)  Sfânta evanghelie de la  Ioan se  citeşte  timp de şapte  
săptămâni, din ziua Învierii până la Cincizecime, excepţie făcând 
marţea Paştilor şi sărbătoarea înălţării când se citeşte din Sfânta 
evanghelie de la Luca, precum şi Duminica Mironosiţelor, când se 
citeşte din Sfânta evanghelie după Marcu. 

b)  Sfânta evanghelie de la Matei se citeşte timp de 17 
săptămâni, de luni după Rusalii până în Duminica a 17-a după 
Rusalii (adică Duminica I-a după înălţarea Sfintei Cruci), cu 
excepţia primelor cinci zile din săptămânile a XII-XV-a după 
Rusalii, când se citeşte evanghelia de la Marcu. 

c)  Sfânta evanghelie de la Luca se citeşte timp de 12 
săptămâni, de luni în săptămâna a XVIII-a după Rusalii (adică 
după înălţarea Sfintei Cruci) până la lăsatul sec de carne, cu 
următoarele excepţii: în primele cinci zile din săptămânile a XVI-
XVIII-a după Rusalii, în Duminica dinaintea Botezului 
Domnului,când se citeşte evanghelia după Marcu ; în duminica lă-
satului sec de carne şi în cea a lăsatului sec de brânză precum şi în 
sâmbăta dinaintea acesteia din urmă se citeşte din Sf. evanghelie 
după Matei. 

d)  Sfânta evanghelie de la Marcu, afară de părţile care se 
citesc în zilele arătate mai sus, se citeşte în primele cinci sâmbete şi 
în duminicile a II-V-a din Postul Mare. 

 

                                                 
28 Pr. Drd. N. Dragomir, art. cit., p. 727. 
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5. Folosirea textului biblic în Liturghia Sf. Ioan 
Hrisostom 

 
Reminiscenţe ale lecturilor şi cântărilor cu inspiraţie 

veterotestamentară se găsesc sporadic în liturghia bizantină a Sf. 
Ioan Hrisostom. Ele sunt grupate mai ales în secţiunea de început, 
numită liturghia catehumenilor (sau a celor ce se pregătesc pentru 
primirea botezului), având ca scop pregătirea intrării slujitorului 
sfinţit – care simbolizează pe Hristos-Cuvântul întrupat - pentru 
anunţare împărăţiei lui Dumnezeu. Din secţiunea 
veterotestamentară avem fragmente de psalmi interpretaţi 
antifonic şi prochimenul cântat înainte de lectura apostolului.  

Ansamblul celor trei antifoane era o structură liturgică ce 
apărea frecvent în slujbele constantinopolitane şi îl putem 
considera ca una dintre caracteristicile acestui vechi rit. Nu este 
întâlnit în slujbele tradiţiei palestiniene29. Pentru a studia cele trei 
antifoane de la începutul Liturghiei, cel mai valoros document de 
care dispunem este Tipiconul Marii Biserici30. 

Acest document ne arată că slujirea Liturghiei, îndeosebi 
sâmbăta, duminica şi în zilele de praznic, avea un caracter 
staţional31. 

Azi, antifoanele prescrise pentru Liturghia din afara zilelor 
de praznic, sunt alcătuite din câteva stihuri ale Psalmilor 91, 92 şi 
94, însoţite de refrene fixe. Acest număr de stihuri variază în 
                                                 
29 Makarios Simonopetritul, op.cit., p. 157. 
30 Juan Mateos, Le Typicon de la Grande Eglise, în col. Orientalia Christiana 
Analecta 165, Ed. Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma, tome I-II, 
1962. 
31 Juan Mateos, Celebrarea Cuvântului în Liturghia bizantină, Ed. Renaşterea, Cluj 
Napoca, 2007, p. 52. 
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funcţie de ţară. Psalmii 91, 92 şi 94 par să fi alcătuit cele trei 
antifoane ale Liturghiei încă de la apariţia lor. Comentariul Sf. 
Gherman (sec. VIII) menţionează psalmii 92 şi 9432, iar Tipiconul 
Marii Biserici, aminteşte alături de cei doi şi Psalmul 91. În aceste 
documente nu se pune problema unei abrevieri a psalmilor, 
aceasta apărând din secolul al XII-lea şi păstrându-se până în zilele 
noastre. Astfel s-au păstrat câteva versete de la începutul 
psalmului şi ultimul verset, eliminând de fiecare dată partea 
centrală. Psalmul 94 este pur şi simplu întrerupt după versetul 6a, 
care este potrivit momentului intrării cu Sf. Evanghelie. Acest 
psalm invitator este perfect potrivit începutului Liturghiei, datorită 
textului său privind intrarea în biserică: Intru lauda să-I întâmpinăm 
faţa... (Ps. 94, 2) Acest verset, care se adresează tuturor, cu 
certitudine implică o procesiune a intrării în biserică.  

„La originea Israelului nu stau Scripturile, ci un eveniment 
fondator, o experienţă radicală, trăită de bărbaţi şi femei, prin 
intermediul căreia Dumnezeu a vorbit, s-a făcut cunoscut pe sine 
însuşi33. În evenimentul ieşirii din Egipt, poporul celor salvaţi sub 
conducerea lui Moise ajunge să recunoască acţiunea lui Dumnezeu 
care îl eliberează şi îl salvează, ajunge, deci, să asculte Cuvântul 
care dă naştere credinţei în Iahve. Interpretarea evenimentului dă 
naştere unui Cuvânt, unei proclamări care devine fundamentul  
credinţei şi acest Cuvânt obligă Israelul la o celebrare a evenimentului, 
care va menţine cuvântul viu pentru a fi spus şi repetat, cântat şi 
transmis prin liturghia poporului lui Dumnezeu. În acest mod se 
trece de la experienţa radicală - eveniment istoric public -, la 
                                                 
32 Sf. Gherman I Arhiepiscopul Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, 
trad. Pr. Prof. N. Petrescu, Ed. Mitropolia Olteniei, 2005, p. 61-62. 
33 E. L. Fackenheim, God’s Presence in History, New York 1970, p. 21, apud A. 
Săbăoanu, Izvoarele biblice ale rugăciunii liturgice, teză de doctorat, Bucureşti, 2007. 
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interpretarea evenimentului - Cuvântul -, la celebrarea 
evenimentului – liturghia”34. 

Cântarea psalmilor fiind unul dintre cele mai importante 
elemente ale Liturghiei, considerăm utilă expunerea diferitelor mo-
duri de execuţie ale psalmodiei în ritul bizantin. Pot fi grupate în 
trei categorii: 

a)  cântarea unui psalm, executată de un solist, care este 
întreruptă de intervenţiile poporului; întreruperile pot fi făcute fie 
de întregul popor, care răspunde unui singur solist - psalmodia 
responsorială -, fie de poporul împărţit în două grupuri, răspunzând 
alternativ la unul sau la doi solişti - psalmodia antifonică. 

b)  stihurile psalmilor sunt recitate fără întrerupere, fie de 
un solist (psalmodia de meditaţie), fie de întreaga comunitate 
(psalmodia de obşte). 

c)  stihurile psalmilor sunt recitate alternativ de două 
grupuri egale (cântarea alternativă). 

În cântarea responsorială a psalmilor, poporul, alcătuind un 
singur grup, întrerupe de mai multe ori, printr-un „răspuns". 
Cântarea stihurilor psalmului, executată de solist, în cadrul 
Liturghiei purta numele de responsorium -  pentru slujirea romano-
catolică; în ritul bizantin este numit prochimen. La origine, 
responsorium-ul roman indica un stih ales din psalmi pentru a fi 
folosit ca răspuns, fiind scris la începutul psalmului. Acesta trebuia 
repetat de popor după fiecare stih cântat de solist. La bizantini, 
cuvântul prochimen („aşezat înainte"), la origine se referea la stihul 
psalmic aşezat înaintea psalmului, servindu-i ca răspuns. Ulterior, la 
fel ca şi în ritul roman, termenul de prochimen a ajuns să desemneze 
psalmul împreună cu răspunsul său.  
                                                 
34 Pr. Prof. dr. M. Basarab, Interpretarea…, p. 144. 
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Cu excepţia lui Aliluia, răspunsul este întotdeauna şi el un 
stih ales din psalmi. 

Cântarea responsorială a psalmilor era în uz încă din 
vremea Sf. Ioan Hrisostom. În tâlcuirea sa la Epistola întâi către 
Corinteni, spune: „Iar psaltul cântă singur şi, chiar dacă toţi îi 
răspund, glasul lor iese ca dintr-o singură gură”35. 

Acest mod de execuţie al psalmilor, după părerea lui 
Hrisostom, datează de foarte mult timp: „în vechime, de pildă, se 
adunau toţi la un loc şi răspundeau în obşte; aceasta o facem şi 
acum”. 

În tâlcuirea la Psalmul 117 face aluzie la Părinţi: 
Stihul psalmului, pe care îl răspunde de obicei poporul, 

este: Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o: să ne bucurăm şi să ne 
veselim într-însa! (Ps 117,24) şi ne descoperă multe... Iar noi, dacă-
mi îngăduiţi, vom parcurge întregul psalm, de sus şi de la început, 
nu de la stihul de răspuns, ci tâlcuindu-l chiar de la cel cu care 
începe. Căci acest stih Părinţii l-au legiuit mulţimilor să îl 
răspundă, răsunet având şi cuprinzând înalte dogme36. 

In cărţile liturgice, prochimenul este de obicei alcătuit 
dintr-un stih-răspuns şi un stih. In realitate, nu este vorba de o 
prescurtare; stihul, care în cele mai multe situaţii este primul stih 
din psalm, nu era decât un mijloc de reamintire pentru psalt, care 
ştia psalmii pe de rost sau îi citea dintr-o Psaltire. La armeni, 
psalmul ce corespunde prochimenului este cântat în întregime sau 
în mare parte; iar acest mod de execuţie, dacă psalmul nu este prea 
lung, trebuie să fi aparţinut în vechime şi altor rituri. 

                                                 
35 Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuiri la Epistola I către Corintheni, trad. de C. 
Făgeţan, Ed. Sofia, Bucureşti, 2005, p. 300-301. 
36 Ibidem, p. 304. 
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Biserica bizantină avea cândva trei citiri la Liturghie: 
Proorocia, Apostolul şi Evanghelia, la fel ca Bisericile romană, mi-
laneză, spaniolă, galicană şi armeană37. 

În cursul secolului al VI-lea ciclul bizantin al lecturilor a 
fost bulversat şi citirea proorociei a dispărut. În Mistagogia Sf. 
Maxim (sec. VII) este încă citată sub denumirea de „Lege şi 
Prooroci”38 sau, laolaltă cu Apostolul, sub denumirea de „citiri 
inspirate”39, în comentariul Sf. Gherman (sec. VIII) proorocia a 
dispărut40. 

În unele zile, totuşi, vechea proorocire încă se conservă în 
Liturghia Cuvântului din ritul bizantin, fie unită cu Liturghia 
Euharistică, fie separat. 

Conform cărţilor liturgice actuale, la privegherea Naşterii 
Domnului, înaintea Apostolului şi Evangheliei Liturghiei, sunt opt 
citiri vetero-testamentare. La privegherea Botezului Domnului 
sunt treisprezece citiri. La Paşti, cincisprezece. In Sâmbăta Mare, 
şapte citiri aparţineau privegherii pascale, iar alte şapte (de la 8 la 
14) erau citite doar în cazul în care patriarhul întârzia din cauza 
botezurilor: 

„Dacă trebuie patriarhul să stea mai mult la baptisteriu, 
citim toate celelalte citiri începând de la a opta, cum este rânduit. 
Iar dacă se apropie de sfârşitul botezurilor, după a şaptea citire o 
zicem pe cea de la Daniil „Binecuvântaţi... (Cântarea celor trei 
tineri)”. În afara cazurilor celor trei privegheri, Proorocia s-a 
păstrat în Joia Mare. La Vecernia care, în această zi, este unită cu 
                                                 
37 Arhim Z. Baronian, op. cit., p. 76-77. 
38 Haralambos G. Sotiropoulos, Mistagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Atena, 
1993, Ediţia a doua,  p. 23. 
39 Ibidem, p. 18. 
40 Sf. Gherman al Constantinopolului trad. cit., p. 72. 
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Liturghia Euharistică, sunt cinci citiri: trei din Vechiul Testament, 
Apostolul şi Evanghelia. Primele două citiri (Ieşire 19, 10-19 şi Iov 
38, 1—21), nu au nicio legătură cu celebrarea zilei, fiind parte a 
lecturii continue a Vechiului Testament, proprie Vecerniilor 
Postului Mare. Dimpotrivă, a treia citire, Isaia 50, 4-11, care 
vorbeşte de Sluga lui Dumnezeu (Yahve), este anume aleasă 
pentru Joia Mare şi, alături de Apostol şi Evanghelie, alcătuieşte 
Liturghia Cuvântului ce ne pregăteşte pentru Liturghia 
Euharistică41. 

 
5a. Citirea Apostolului 
Citirea Apostolului este făcută de un citeţ. La sfârşit, unul 

dintre preoţi îi adresează urarea: Pace ţie! formulă prelungită în 
ediţiile greceşti moderne: Pace ţie, cititorule! Sunt citite texte din 
Faptele Apostolilor sau epistolele Noului Testament, excepţie 
făcând Epistola către Filimon. Uneori, când duminica se 
celebrează şi altă sărbătoare ce nu are legătură cu învierea lui 
Hristos, se citesc mai multe pasaje din cartea Apostol.  

Apoi, diaconul atrage atenţia la cântarea aliluia, Zicând: 
înţelepciune! Psaltul anunţă: Aliluia  şi un stih din Psalmul lui David. 
Diaconul: Să luăm aminte! Şi se cântă Aliluia. Psaltul cântă apoi 
stihul psalmic, iar poporul repetă Aliluia.  

Cântarea Aliluia pare să nu fi prezentat niciodată un psalm 
întreg, sau cel puţin nu un număr atât de mare de stihuri psalmice, 
aşa cum este cazul prochimenului, ci doar unul sau două stihuri 
alese. În secolul al X-lea, cel mai frecvent caz era prezenţa doar a 
unui singur stih pentru Aliluia, în cărţile liturgice actuale, ca regulă 
generală, sunt două stihuri, probabil imitând prochimenul.  
                                                 
41 Juan Mateos, Celebrarea..., p. 88. 
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5b. Citirea Evangheliei 
 

Sfânta Evanghelie era considerată simbol al lui Hristos, al 
Cărui Cuvânt urma să fie auzit la sinaxa euharistică. Cartea 
Evangheliei purtată în procesiune era legată şi de citirile ce urmau 
să se facă la Liturghia Cuvântului. 

După avertismentul: Să ascultăm Sfânta Evanghelie, diaconul, 
anunţa apoi titlul lecturii: Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire. 
Poporul, ca şi în ritul roman, răspundea: Slavă Ţie, Doamne", în 
locul formulei actuale prelungite. Al doilea diacon, sau preotul, 
zicea apoi: Să luăm aminte, sau, dacă l-am urma ad litteram pe Sf. 
Gherman: Să luaţi aminte! Aclamaţia: Slavă Ţie, Doamne! de la 
sfârşitul Evangheliei nu este întâlnită în cele mai vechi documente, 
unde apare doar la începutul citirii, ca răspuns la titlul pericopei. 
Mesa romană a păstrat vechea practică, comună cu cea a 
Liturghiei bizantine. 

In versiunea armeană din secolul al XII-lea, aclamaţia apare 
înainte şi după citire, sub forma: Slavă Ţie, Dumnezeule! 

Citirea Evangheliei, cea mai solemnă, cerea un răspuns al 
credincioşilor după enunţarea titlului: Slavă Ţie, Doamne! aclamaţie 
ce Îl saluta pe Hristos, Care era de faţă şi ne învăţa prin Cuvântul 
Său. 

În secolul al VIII-lea întâlnim deja, cel puţin la 
Constantinopol, cădirea Cărţii Evangheliei - ce era aşezată pe 
Sfânta masă - mai înainte de a fi citită. Această cădire avea loc în 
timpul cântării Aliluia. 

Omilia, destinată şi catehumenilor, urma după Evanghelie, 
şi era precedată de salutul episcopului: Pace tuturor! 
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Remarci finale 
 

În Noul Testament, Biserica se naşte din evenimentul 
morţii şi învierii Domnului „după Scripturi”(I Cor 15,4). Scripturile 
din Noul Testament nu se situează lângă sau paralel cu Scripturile 
Vechiului Testament, dar sunt o consecinţă, o împlinire. Începând 
din ziua Învierii, Biserica primară a unit, în mod progresiv, 
Scripturile şi celebrările liturgice în aşa fel încât a rezultat liturghia 
creştină, cuvânt şi gest, legământ şi comuniune cu Iisus cel Înviat. 

Spaţiul liturgic rămâne, astfel, locul privilegiat al ascultării 
Cuvântului şi aceasta din mai multe motive: 

- deoarece Cuvântul nu este numai citit, ascultat, 
interpretat, dar şi celebrat, pentru că, în adunare, Cuvântul 
pătrunde în urechea credinciosului iar acesta caută instinctiv pe cel 
care vorbeşte; 

pentru că adunarea liturgică este întărită de Duhul Sfânt 
care, prin bogăţia şi diversitatea harismelor duce la o ascultare 
privilegiată a Cuvântului;  

pentru că Biblia este Înţelepciunea lui Dumnezeu, care în 
sinaxă liturgică îşi construieşte templul, făcând din credincioşi 
pietre vii unite cu piatra unghiulară care este Hristos. 

Scriptura şi liturghia întreţin un raport de sinergie în care 
una o influenţează pe cealaltă şi invers.  

Liturghia proclamă Scriptura, în felul specific liturghiei 
cuvântului şi altor lecturi biblice ce sunt preferate în celebrările 
liturgice. Chiar dacă este vorba de un fragment scripturistic a cărui 
origine este menţionată – prin specificarea capitolului şi versetelor 
- prelucrarea textului nu face trimitere doar la o scriere ci implică 
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efectuarea unei rostiri vii, cu voce tare şi solemnă printr-un anumit 
număr de atitudini stabilite dinainte şi gesturi ritualice. 

Liturghia predică Scriptura atunci când, în mijlocul adunării 
liturgice, Scriptura face obiectul unui comentariu, a unei omilii sau 
a unei predici. În felul acesta cuvintele Mântuitorului: „Astăzi s-a 
împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre” (Lc 4,21) devin 
roditoare. 


