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Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos cu voi cu toţi.

•

avem nevoie de mila lui Dumnezeu in apropierea de
Impartasanie

1. Etenia cererilor
• Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să ne rugăm.
• Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele în sfântul, cel mai presus de

ceruri şi duhov nicescul Său jertfelnic, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă
dumnezeiescul har şi darul Sfântului Duh, să ne rugăm.

• Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
• Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule cu harul Tău.
• Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.
• Înger de pace, credincios îndreptător al sufletelor şi al trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
• Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile noastre, la Domnul să cerem.
• Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.
• Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace întru pocăinţă a o săvârşi, la Domnul să cerem.
• Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată
a lui Hristos, să cerem.

• Unitatea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră
lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Rugăciunea de dinaintea
Rugăciunii Domneşti
Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Îţi încredinţăm toată viaţa şi nădejdea
noastră şi cerem şi ne rugăm şi cu umilinţă cădem înaintea Ta:
Învredniceşte-ne să ne împărtăşim cu cuget curat, cu cereştile şi
înfricoşătoarele Tale Taine ale acestor sfinte şi duhovniceşti mese, spre
lăsarea păcatelor, spre iertarea greşelilor spre împărtăşirea cu Sfântul
Duh, spre moştenirea împărăţiei cerurilor, spre îndrăznirea cea către
Tine, iar nu spre judecată, sau spre osândă.

•

constiinta curata

•

in biserica primara, toti cei care se aflau la Liturghie se impartaseau; lipsa
credinciosilor de la impartasire inseamna dispret fata de Trupul si Sangele
Domnului - dispret fata de Insusi Hristos; din nefericire, insa, astazi multi
dintre cei care sunt prezenti la Liturghie nu se impartasesc, au
impedimente serioase, pregatirea necesara li se pare prea obositoare sau
ignora voit problemele credintei

Şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de
osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel
ceresc, Tată, şi a zice

•

curaj

2. Rugăciunea Domnească
Prolog:

• Tatăl nostru, Care eşti în ceruri
Cereri:

• Sfinţească-se numele Tău
• Vie împărăţia Ta
• Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ
• Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi
• Si ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri

• Si nu ne duce pe noi în ispită
• Ci ne izbăveşte de cel rău
Epilog:

• Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi

a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor

Tatăl nostru, Care eşti în
ceruri
•

Dumnezeu este Tatal tuturor

•

notiunea de Tata o presupune si pe ce de Fiu, iar dobandirea fiilor se
realizeaza prin nastere sau infiere

•

Hristos este Fiu prin nastere, dupa fire "nascut mai inainte de toti vecii"

•

noi suntem fii dupa har, prin infiere - Tatal ne-a infiat prin Iisus in Sfantul
Botez, nascandu-ne duhovniceste

•

frati

•

"in ceruri" nu arata distanta, ci subliniaza ca El este deasupra tuturor
lucrurilor materiale

Sfinţească-se numele Tău

•

Sf. Ioan Gura de Aur: a se stinti = a se slavi / a se
preamari

•

cum? - prin faptele credintei si ale pocaintei noastre

Vie împărăţia Ta

•

sa vina Imparatia Ta, Doamne

•

unde? - in sufletele noastre si viata noastra

Facă-se voia Ta, precum în
cer aşa şi pe pământ
•

nu sa faca Dumnezeu ceea ce voim,
ci noi sa facem ceea ce doreste El

•

ceea ce a facut Insusi Hristos

•

Pr. Rafail Noica: "La judecata de apoi
vor fi cei care în viata lor au spus lui
Dumnezeu, "faca-se voia Ta". Și vor
fi și cei carora Dumnezeu le va spune
la judecata, "faca-se voia ta". În
libertatea absoluta pe care ne-a
lăsat-o Dumnezeu, noi putem alege
sa nu fim cu El. Iar Dumnezeu va
face tot posibilul ca sa ne aducă la
El, insa nu ne va forța; tot timpul ne
va oferi aceasta libertate."

Pâinea noastră cea spre
fiinţă dă-ne-o nouă astăzi
•

nu painea mea, ci a noastra
(pentru toti oamenii)

•

nu pentru mai multe zile, ci
pentru astazi (ca sa cultivam
cumpatarea)

•

painea = cuvantul lui
Dumnezeu

•

painea = (Trupul lui) Hristos

Si ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri

Si nu ne duce pe noi în
ispită
•

Sf. Varsanufie spune ca exista doua feluri de ispite: "Exista
ispite provocate de noi si ispite care se intampla din
ingaduinta lui Dumnezeu. Ispita care vine de la noi aduce
vatamare sufletului, pentru aceea Sf. Apostol Iacov striga
zicand: "Numeni sa nu zica atunci cand este ispitit: De la
Dumnezeu sunt inpitati, pentru ca Dumnezeu nu este ispitit
de rele si El Insusi nu ispiteste pe nimeni". Ispita din
bunavointa lui Dumnezeu urmareste folosul sufletului, pentru
ca are ca scop incercarea omului, ce-l duce la nadejdea care
nu rusineaza."

•

nu sa nu fim ispititi, ci sa nu fim inecati in ispita savarsind
ceea ce nu-I place lui Dumnezeu

Ci ne izbăveşte de cel rău
•

cel rau este diavolul

•

Pr. Rafail Noica: "Iadul nu are cum sa existe in sine, precum
si pacatul nu are cum sa existe in sine. Tot ce exista, exista
pentru ca Dumnezeu le-a creat; Dumnezeu nu a creat nici
iadul si nici pacatul. La sfarsitul fiecarei zile a creatiei,
Dumnezeu spune ca erau bune foarte; ca atare, iadul/pacatul
nu avea cum sa fie/existe. Ele exista ca o zgaciere/strambare
a unui lucru bun. Pacatul este o schimbare/modificare a unei
virtuti. Iadul este schimbarea/modificarea/strambarea
Imparatiei lui Dumnezeu. Noi creem pacatul, practic,
modificand/stramband virtutile. Noi creem iadul stramband
Imparatia lui Dumnezeu."

•

Ci ne izbăveşte de cel rău
Pr. Nicolae Steinhardt: "Să nu crezi în
Dumnezeu, treacă meargă. Nu oricine are
destulă minte ca să-L conceapă ori destul
suflet ca să-I cunoască dragostea. Dar să nu
crezi în diavol! Asta-i de neînţeles! Pe diavol,
slavă Domnului, avem îndeajuns material
aperceptiv ca să-l putem simţi mereu în jurul
nostru, mereu la pândă, foindu-se, forfotind,
fâţâindu-se –waiting, ca Mr. Micawber, for
something to turn up, poate pică ceva –la
dispoziţia noastră oricând, folosind orice
prilej, gata la orice chemare, chelner atent,
cerşetor neobosit mulţumindu-se cu oricât.
Să nu se uite că principala lui tactică ştiută de
Thomas Mann şi Dostoievski şi toţi cei ce l-au
studiat de aproape constă în a pretinde că nu
există. Luther, când azvârlea călimara după el,
făcea lucrul cel mai firesc –şi mai cuminte –
din viaţa lui."

Că a Ta este împărăţia şi puterea
şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor
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