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•

plecarea capetelor

•

rugaciunea inainte de ridicarea Sfintelor Darurilor

•

ridicarea Sfintelor Daruri

•

pregatirea Sfintelor Daruri pentru Impartasire

•

pregatirea noastra pentru Impartasire

• Pace tuturor.
• Capetele voastre, Domnului sa le plecati.
• Multumim Tie, Imparate nevazut, Cel ce toate le-ai făcut cu

puterea Ta cea nemasurată si cu multimea milei Tale din nefiinta
la fiinta toate le-ai adus. Insuti, Stapane, cauta din cer spre cei ce
si-au plecat Tie capetele lor; ca nu le-au plecat trupului si
sangelui, ci Tie, infricosatorului Dumnezeu. Tu deci, Stapane, cele
puse inainte noua tuturor, spre bine le intocmeste, dupa trebuinta
deosebita a fiecăruia: cu cei ce calatoresc pe ape, pe uscat si
prin aer impreuna calatoreste, pe cei bolnavi ii tamaduieste, Cel
ce esti doctorul sufletelor si al trupurilor noastre.

• Cu harul si cu indurarile si cu iubirea de oameni a Unuia-Născut

Fiului Tău, cu Care esti binecuvantat, impreuna cu Preasfantul si
bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii
vecilor.

Capetele noastre Domnului
sa le plecam
•

rugaciunea "cheama pe credinciosi sa-l recunoasca pe
Dumnezeu, ca pe Domnul lor si sa arate fata de El ascultare,
precum robul de stapan" (Sf. Nicolae Cabasila)

•

plecam capul nu doar pentru ca El este din fire Domn, Creator si
Dumnezeu, dar si ca fiind robi, am fost rascumparati de El prin
Sangele Unuia nascut Fiul Sau si am devenit fii, pentru ca acelasi
Sange al lui Hristos ne-a desfiintat robia si ne-a dat infierea

•

plecarea capului dovedeste o smerenie plina de evlavie, ce
alunga cugetul trufiei

•

preotii sunt robii robilor

Capetele noastre Domnului
sa le plecam

In viata putem alege cui sa ne supunem:

•

poruncilor evanghelice, pentru a dobandi libertatea

•

trupului, lumii si diavolului - "Tot cel ce savarseste pacatul,
este rob al pacatului" (Ioan 8, 34)

Rugaciunea inainte de
ridicarea Sfintelor Darurilor
• Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

din sfant locasul Tau si de pe scaunul slavei imparatiei Tale
si vino ca sa ne sfintesti pe noi, Cel ce sus impreuna cu
Tatal sezi si aici in chip nevazut, impreuna cu noi esti. Si
ne invredniceste, prin mana Ta cea puternica, a ni se da
noua Preacuratul Tau Trup si Scumpul Tau Sange si prin
noi la tot poporul.

Rugaciunea inainte de
ridicarea Sfintelor Darurilor

•

Iisus Hristos este aici, Painea si Vinul nu sunt simboluri
ale Trupului si Sangelui divin, ci Insusi Trupul si Sangele
Mielului, Care S-a junghiat si Se junghie continuu, in mod
nesangeros, pentru mantuirea lumii intregi

Rugaciunea inainte de
ridicarea Sfintelor Darurilor
•

Lumea de astazi este aliturgica. Necredinta si impietrirea inimii
noastre sunt atat de mari, incat ni se pare firesc sa nu mergem
la Liturghie. Spovedirea si impartasirea regulata cu
preacuratele Taine din aceasta cauza par ridicole.

•

Cat simp suntem oameni trupesti, vicleni, rai si pacatosi in
general, Hristos ramane pentru noi un strain, este Marele
absent, cu toata ca se afla preturindeni. Ne lipseste
sentimentul sfant al prezentei dumnezeiesti a Domnului si
avem sufletul gol si mintea intunecata. Desi ne gasim printre
oameni, suntem singuri si straini, simtim un pustiu in noi, de
care nu stim cum sa scapam. Hristos este absent pentru cei
nevrednici.

Ridicarea Sfintelor Daruri

• Sa luam aminte, Sfintele
sfintilor!

•

Cele Sfinte sunt ale sfintilor.

Ridicarea Sfintelor Daruri
"Preotul slujitor, drept, in
Sfantul Altar si inaintea
Sfintei Mese, cu voce
tremuratoare, care naste
teama, cu mainile inaltate si
tinand Sfantul Trup, intropace adanca, rosteste:
Sfintele sfintilor... Daca
cineva nu este sfant, sa nu
se apropie"
(Sfantul Ioan Gura de Aur)

Ridicarea Sfintelor Daruri
•

Pe unii ii cheama sa se impartaseasca (cei vrednici, curati, sfinti,
pregatiti), altora le interzice (celor nevrednici, necurati, nepregatiti,
nepocaiti).

•

Sfant nu este doar cel care nu savarseste pacatul, ci acela care se
umple de Duh Sfant si de bogatia faptelor bune. Prin sfinti nu se
inteleg doar aceia care au ajuns la desavarsirea virtutii, ci si aceia
care se silesc si staruie sa ajunga la aceasta, desi n-au atins-o
inca.

•

Sf. Ioan Gura de Aur numeste sfinti pe crestinii care staruie si se
straduiesca se se pregateasca cat mai bine posibil pentru Sfanta
Impartasanie.

Ridicarea Sfintelor Daruri
•

"Este necesar sa cunoastem ce este minunea Tainelor,
adica Sfanta Euharistie, de ce Hristos ne-a dat-o si ce
folos dobandim cand participam la ea. Pentru ca, asa cum
spune Apostolul Pavel, devenim un trup cu Hristos, si
madulare ale Trupului Lui, din carnea si din oasele Lui.
Aceasta se intampla cu hrana pe care ne-a dat-o, adica cu
Sfanta Impartasanie. Pentru aceasta ne-a unit cu El, Si a
devenit un trup cu noi, ca sa fim una cu El, Cate este
Capul." (Sfantul Ioan Gura de Aur)

•

Scopul pentru care Domnul a randuit sa se savarseasca
Sfanta Liturghie este ca se ne impartasim, sa ne unim cu
El.

Ridicarea Sfintelor Daruri
•

"Vad pe multi impartasindu-se cu Trupul lui Hristos din
obisnuinta si datorie fata de sarbatoare mai mult, decat
din cunoastere si simtire. Acestia zic: ne impartasim cand
vine Postul Mare, Pastele si Craciunul, si este suficient.
Timp ca se te apropii de Taine, nu este Pastele sau
Craciunul, ci curatenia sufleteasca. Deci, cand este curat
de poftele trupesti si de caderi, de tinerea de minte a
raului si de dusmanie, atunci sa vii. Daca nu este curat, nu
veni." (Sfantul Ioan Gura de Aur)

Pregatirea Sfintelor Daruri
pentru Impartasire
Se frange si se imparte Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce se frange si nu
se desparte, Cel ce se mananca
pururea si niciodată nu se sfarseste,
ci pe cei ce se impartasesc ii
sfinteste.
Sfantul Agnet se frange si se
imparte in patru, asezandu-se in
semnul crucii pe Sfantul Disc:
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Pregatirea Sfintelor Daruri
pentru Impartasire
• Plinirea potirului credintei Sfantului Duh.
• Binecuvantata este caldura sfintelor Tale, Doamne,
totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor.

• Caldura credintei plina de Duhul Sfant. Amin.

Pregatirea noastra pentru
Impartasire
• Cred, Doamne, si marturisesc ca Tu esti cu adevarat Hristos, Fiul lui

Dumnezeu celui viu, Care ai venit in lume sa mantuiesti pe cei pacatosi,
dintre care cel dintai sunt eu. Inca cred ca Acesta este Insusi Preacurat
Trupul Tau si Acesta este Insusi Scump Sangele Tau. Deci ma rog Ţie:
Miluieste-ma si-mi iarta greselile mele cele de voie si cele fara de voie, cele
cu cuvantul sau cu lucrul, cele intru stiinta si intru nestiinta. Si ma
invredniceste, fara osanda, sa ma impartasesc cu Preacuratele Tale Taine,
spre iertarea pacatelor si spre viata de veci. Amin.

• Cinei Tale celei de taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi, partas ma primeste, ca

nu voi spune vrajmasilor Tai, Taina Ta, nici sarutare iti voi da ca Iuda, ci ca
talharul marturisindu-ma strig Tie: Pomeneste-ma, Doamne, in Imparatia Ta.

• Nu spre judecata sau spre osanda sa-mi fie mie impartasirea cu Sfintele
Tale Taine, Doamne, ci spre tamaduirea sufletului si a trupului.

Deci?
•

scopul Sfintei Liturghii este unirea noastra cu Hristos prin
Sfanta Impartasanie

•

nu ne putem apropia de El, decat daca suntem pe calea
spre sfintenie

•

trebuie sa ne pregatim pentru intalnirea cu Domnul
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