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Ce se
intampla?
•
•

•

•

la strana se canta Imnul Heruvimic
in acest timp ce preotul spune
rugaciunea "Nimeni din cei legati...",
dupa care tamaiaza biserica rostind
Psalmul 50
preotul iese din Altar cu Sf. Disc si
Sf. Potir savarsind Vohodul Mare,
dupa care, din mijlocul bisericii,
rosteste cererile speciale
preotul intra in Sf. Altar si aseazs Sf.
Disc si Sf. Potir pe Sf. Masa

1. Imnul Heruvimic
Noi care pe Heruvimi cu taina inchipuim si
facatoarei de viata Treimi intreit-sfanta
cantare aducem, toata grija lumeasca acum
sa o lepadam. Ca pe Imparatul tuturor
primim, pe Cel inconjurat in chip nevazut de
cetele ingeresti. Aliluia. Aliluia. Aliluia.

•

In timpul Imnului Heruvimic din cadrul Sfintei Liturghii,
biserica de pe pamant se preschimba in cer, devine o
prezenta vie a Bisericii Triumfatoare. Trebuie sa devenim
"un fel de" ingeri.

•

Noi, aici, pe pamant, primim la Vohod pe Imparatul tuturor
si inchipuim pe Heruvimi, ca sa fim primiti de-a dreapta Sa.

•

Ca madulare ale Trupului lui Hristos (Biserica), trebuie sa
avem trupul, mintea, gura si inima unite.

•

De fiecare data cand se savarseste
Sf. Liturghie si se canta Imnul
Heruvimic, Hristos vine cu cinstitele
daruri de paine si vin la Vohodul
Mare, ca sa se ofere jertfa pentru
mantuirea lumii; noi suntem
chemati sa-L primim si sa facem cu
el o dubla calatorie:
•

intrarea triumfala in Ierusalim

•

urcarea Golgotei

Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări trupeşti nu este
vrednic să vină, să se apropie, sau să slujească Ţie, Împăratul
slavei; căci a sluji Ţie este lucru mare şi înfricoşător chiar pentru
puterile cele cereşti. Dar, totuşi, pentru iubirea Ta de oameni cea
negrăită şi nemăsurată, fără mutare şi fără schimbare Te-ai făcut
om, şi Arhiereu al nostru Te-ai făcut, şi, ca un Stăpân a toate, ne-ai
dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice şi fără sânge; că singur
Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpâneşti cele cereşti şi cele
pământeşti, Care Te porţi pe scaunul heruvimilor, Domnul
serafimilor şi Împăratul lui Israel, Cel ce singur eşti Sfânt şi întru
sfinţi Te odihneşti; Deci pe Tine Te rog, Cel ce singur eşti bun şi
binevoitor, caută spre mine păcătosul şi netrebnicul robul Tău, şimi curăţeşte sufletul şi inima de cugete viclene; şi învredniceştemă, cu puterea Sfântului Tău Duh, pe mine, cel ce sunt îmbrăcat
cu harul preoţiei, să stau înaintea sfintei Tale mese acesteia şi să
jertfesc sfântul şi preacuratul Tău Trup şi scumpul Tău Sânge. Căci
la Tine vin, plecându-mi grumajii mei şi mă rog Ţie: Să nu întorci
faţa Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci
binevoieşte să-Ţi fie aduse darurile acestea de mine păcătosul şi
nevrednicul robul Tău. Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci,
Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi, Hristoase, Dumnezeul nostru,
şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău
Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

2. Vohodul Mare

Aspecte
•

aducerea cinstitelor daruri de la Proscomidiar la
Sfanta Masa prin mijlocul bisericii

•

strigatul talharului pe cruce "Pomeneste-ma
Doamne, cand vei veni in Imparatia Ta", regasit in
formula "Pe voi, pe toti, sa va pomeneasca Domnul
Dumnezeu in Imparatia Sa"

•

primirea Cinstitelor Daruri de catre credinciosi

•

asezarea acestora pe Sfanta Masa

Simbolisme
•

intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, unde
urmeaza sa fie rastingnit pentru mantuirea lumii

•

drumul calvarului de la Pretoriu pana la Golgota

•

evenimentele de la suirea pe cruce pana la
punerea in mormant

•

a doua venire a lui Hristos
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