Biserica si Sf Liturghie - loc al intâlnirii noastra cu Dumnezeu
Intrucat in Sfanta Liturghie savarsita in Biserica are loc Taina prefacerii painii si vinului in
insusi Trupul si Sangele lui Hristos Cel intrupat, rastiginit si inviat si prin aceasta insasi
prezenta Sa reala, substantiala, personala, permanenta, in Dumnezeiasca Liturghie se
petrece insasi Taina intalnirii si unirii noastre cu Hristos. Iisus Hristos insusi, in Persoana,
vine la intalnirea cu noi, iar noi il intalnim si simtim ca un Tu ce ne cheama si solicita la
comuniune si care ni se daruieste prin intreaga ambianta bisericii, prin Sfintele icoane, prin
Cuvantul Sau si rugaciunile preotului si in final, prin impartasirea cu insusi Trupul si
Sangele Sau. Iar credinciosii raspund chemarii Sale la comuniune prin insasi participarea
lor activa la aducerea ofrandei sau jertfei euharistice prin preotul savarsitor, ca jertfa de
lauda, de multumire si cerere, pentru toate darurile stiute si nestiute, aratate si ne aratate,
cate ni s-au facut si ni se fac in continuare.
Ca loc al intalnirii noastre cu Hristos, intreaga Sfanta Liturghie, de la inceput si pana la
sfarsit, de la proscomidie si pana la impartasirea credinciosilor cu Trupul si Sangele
Domnului, ca si prin intreaga ambianta in care se desfasoara ea in Biserica, este o
epifanie sau aratare treptata a prezentei personale, duhovnicesti, a lui Hristos, in care se
disting mai multe moduri ale prezentei si lucrarii lui Hristos ca tot atatea cai de intalnire si
comuniune, toate conducand in final, pe credinciosi spre impartasirea si comuniunea
deplina euharistic-sacramentala cu El.
In primul rand, locasul bisericesc insusi, ca adunare a credinciosilor si loc al adunarii, unde
se savarseste Sfanta Liturghie si se petrece intalnirea noastra cu Hristos este"spatiul sfintit
de prezenta lui Dumnezeu insusi, prin coborarea Lui in el", este"cerul pe pamant sau
centrul liturgic al creatiei"; locul central unde se savarseste si de unde se raspandeste
peste intreaga creatia lucrarea mantuitoare a lui Hristos ca si locul prezentei si lucrarii lui
Dumnezeu in Treime. Dupa Sfantul Simeon al Tesalonicului sfintirea bisericii inseamna
salasluirea lui Dumnezeu Cel in Treime in ea si, de aceea, credinciosul are constiinta
prezentei si lucrarii lui Dumnezeu in ea, a faptului ca numai aici, in slujbele savarsite in ea
de preot, il poate intalni sacramental pe Hristos Cel inviat, plin de dumnezeire.
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