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Anaforaua liturgica poate fi impartita in patru parti:
•

Prima parte - cuprinde rugaciunea Euharistica si
imnul de biruinta.

•

A doua parte - aminteste despre Cina cea de
Taina.

•

A treia parte - cuprinde invocarea Sfantului Duh
pentru prefacerea Cinstitelor Daruri.

•

A patra parte - pomenirea celor vii si a celor
morti.

Anaforaua liturgica constituie un urcus al carui
apogeu este Prefacerea Darurilor.

Anaforá = urcare

Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte, Sfanta Jertfa cu pace a o aduce.

Arhanghelii:
•

Sf. Scriptura - Mihai, Gavriil si Rafail (Sf. Scriptura)

•

Lucifer (Isaia 14)

Sa nu uitam ca Ingerii, Arhanghelii, Heruvimii si Serafimii, stau cu frica si cu cutremur
in jurul Sfintei Mese si in biserica. Cu aceste puteri trebuie sa ne unim si noi, ca sa
aducem impreuna jertfa duhovniceasca Domnului lisus Hristos.

Locasul sfant unde savarsim Sfanta Liturghie se afla pe pamant, dar Jertfa cea
nesangeroasa va fi ridicata si inaltata in Biserica cereasca a imparatiei lui
Dumnezeu, de aceea se si cheama Sfanta Anafora. Jertfa noastra spirituala va fi
inaltata si depusa inaintea Jertfelnicului celui mai presus de ceruri, iar cele doua
altare, de pe pamant si din cer, vor deveni o singura realitate.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tatal si
impar tasirea Sfantului Duh, sa fie cu voi cu toti. (2 Cor. 13, 13)
Si cu duhul tau.

Sus sa avem inimile.
Avem catre Domnul.

Sa multumim Domnului.
Cu vrednicie si cu dreptate este a ne inchina Tatalui si Fiului si Sfantului
Duh, Treimei celei de o fiinta si nedespartita.

La Sfanta Liturghie, ne facem partasi Darurilor Sfintei Treimi: lubirea Tatalui,
care este izvorul, Harul Fiului, care este usa si impartasirea Sfantului Duh.

•

Spatiul luptelor duhovnicesti ale crestinului este inima, iar cel ce
doreste sa duca rugaciunea mintii in inima, adica sa coboare
mintea in inima, intelege usor cuvantul Psalmistului David: „Ca
sa patrunda inlauntrul omului si in adancimea inimii lui" (Ps. 63,
7). (Pr. Sofronie de la Essex)

•

"Ce faci, omule? Cand preotul a zis: Sus sa avem mintea si
inimile, n-ai promis si n-ai zis: Avem catre Domnul? Nu te temi,
nu rosesti ca te arati mincinos in acest moment infricosator? Nu
vezi minunea minunilor? Masa tainica este pregatita, Mielul lui
Dumnezeu, lisus Hristos, Se jertfeste pentru tine, preotul se lupta
pentru tine, Heruvimii stau aproape si Serafimii cei cu sase aripi
zboara in jurul Sfintei Mese si-si acopera fetele. Si toate Puterile
netrupesti impreuna cu preotul mijlocesc pentru tine. Focul
spiritual coboara si Sfantul Sange al lui Hristos se varsa in
Sfantul Potir, din preacurata Lui coasta pentru curatirea ta! Nu te
temi, deci, nu rosesti ca te arati mincinos in acest ceas
infricosator? Cu ce indrazneala te apropii de Sfintele Taine, cu ce
constiinta intinata..."? (Sfantul loan Gura de Aur)

Cu vrednicie si cu dreptate este a-Ti canta Tie, pe Tine a Te
binecuvanta, pe Tine a Te lauda, Tie a-Ti multumi, Tie a ne inchina, in
tot locul stapanirii Tale; caci Tu esti Dumnezeu negrait si necuprins
cu gandul, nevazut, neajuns, pururea fiind si acelasi fiind: Tu si UnulNascut Fiul Tau si Duhul Tau cel Sfant. Tu din nefiinta la fiinta ne-ai
adus pe noi, si cazand noi, iarasi ne-ai ridicat si nu Te-ai departat,
toate facandu-le, pana ce ne-ai suit la cer si ne-ai daruit imparatia Ta
ce va sa fie. Pentru toate acestea multumim Tie si Unuia-Nascut
Fiului Tau si Duhului Tau celui Sfant, pentru toate pe care le stim
si pe care nu le stim; pentru binefacerile Tale cele aratate si cele
nearatate, ce ni s-au facut noua. Multumim Tie si pentru Liturghia
aceasta, pe care ai binevoit a o primi din mainile noastre, desi stau
inaintea Ta mii de arhangheli si zeci de mii de ingeri, heruvimii cei cu
ochi multi si se rafimii cei cu cate sase aripi, care se inalta zburand.
Cantare de biruinta cantand, strigand, glas inaltand si graind:
Sfant, Sfant, Sfant, Domnul Savaot! Plin este cerul si pamantul de
slava Ta! Osana intru cei de sus! Binecuvantat este cel ce vine intru
numele Domnului! Osana intru cei de sus!

Cu aceste fericite Puteri si noi, Iubitorule de oameni, Stapane, strigam
si graim: Sfant esti si Preasfant, Tu si Unul-Nascut Fiul Tau si Duhul
Tau cel Sfant. Sfant esti si Preasfant si slava Ta este plina de maretie.
Caci Tu ai iubit lumea Ta atat de mult incat pe Unul-Nascut Fiul
Tau L-ai dat, ca tot cel ce crede intr-Insul sa nu piara, ci sa aiba
viata vesnica. Si Acesta venind si toata randuiala cea pentru noi
plinind, in noaptea intru care a fost vandut si mai vartos Insusi pe Sine
S-a dat pentru viata lumii, luand painea cu sfintele si preacuratele si
fara prihana mainile Sale, multumind si binecuvantand, sfintind si
frangand, a dat Sfintilor Sai Ucenici si Apostoli, zicand:
Luati, mancati, acesta este Trupul Meu, Care se frange pentru voi
spre iertarea pacatelor.

Asemenea si paharul dupa cina zicand:
Beti dintru acesta toti, acesta este Sangele Meu, al Legii celei noi,
Care pentru voi si pentru multi se varsa, spre iertarea pacatelor.

Aducandu-ne aminte, asadar, de aceasta porunca
mantuitoare si de toate cele ce s-au facut pentru
noi: de cruce, de groapa, de invierea cea de a
treia zi, de suirea la ceruri, de sederea cea de-a
dreapta, si de cea de a doua si slavita iarasi
venire.
Ale Tale dintru ale Tale, Tie Ti-aducem de toate
si pentru toate.

