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Dumnezeiasca
impartasire

Cu frică de Dumnezeu,
cu credinţă şi cu
dragoste să vă apropiaţi

Dumnezeiasca impartasire
Când este vorba să vii la această masă dumnezeiască şi înfricoşătoare, să te
apropii cu teamă şi cu tremur, cu conştiinţa curată, cu postire (sufletească şi
trupească) şi rugăciune, fără să faci zgomot, să dai din picioare şi să împingi
pe cei de lângă tine. Pentru că nerânduiala este dovada cea mai mare a
nesăbuinţei tale şi a dispreţului faţă de Sfintele Taine care-ţi aduc ţie, celui
care faci acestea, chinuri şi pedeapsă. Sfânta împărtăşanie este medicamentul
mântuitor al rănilor tale, este bogăţia veşnică, care-ţi aduce împărăţia cerurilor.
Să simţi deci frică, atunci când te apropii de Euharistie, să plângi şi să te jelui
pentru păcatele pe care le-ai făcut. Şi după ce ţi-ai curăţit lăuntrul tău, să te
apropii şi să te împărtăşeşti în linişte şi rânduială cuvenită, pentru că eşti în
preajma împărăţiei cerurilor. După ce ai primit Sfânta Jertfă cea neprihănită,
adică Sfântul Trup şi Sânge al lui Hristos, s-o săruţi şi s-o îmbrăţişezi cu ochii,
să-ţi umpli sufletul cu căldură duhovnicească, încât adunarea în biserică să
nu-ţi fie pricină de osândă şi judecată, ci să te îndrume la înţelepciunea
sufletului, la iubire şi virtute, la înfrăţirea cu Dumnezeu în statornică pace.
Adunarea în biserică să fie temelia miilor de bunătăţi, încât şi pe tine însuţi să
te întăreşti în credinţă şi pe aproapele tău.
(Sf. Ioan Gura de Aur)

Dumnezeiasca
impartasire
La Masa Domnului trebuie
să venim îmbrăcaţi cu
haine de nuntă iar
podoaba principală a
acestor veşminte
duhovniceşti este iubirea
faţă de toţi şi mai ales faţă
de duşmanii care ne-au
făcut rău, ne-au nedreptăţit,
ne-au necinstit şi ne-au
rănit. Podoaba iubirii
înseamnă iertarea tuturor.

Dumnezeiasca
impartasire
Sfânta Liturghie este
împărăţia lui Dumnezeu iar
hrana de la Cina împărăţiei
este iubirea. Aceasta este
rai, şi când o aflăm, mâncăm
pâine cerească: „cel ce
găseşte iubirea îl mănâncă pe
Hristos în fiecare zi şi devine
nemuritor. Fericit este cel ce
mănâncă din pâinea iubirii,
care este Iisus Hristos.
(Sf. Isaac Sirul)

Dumnezeiasca impartasire
•

Înaintea iubirii merge teama, dar nu o teamă de rob, a omului
înspăimântat, nici teama sufletească, atunci când neam pierdut banii,
slujba, sănătatea sau celelalte. Această teamă este un sentiment nobil al
evlaviei şi al cucerniciei, sentimentul respectului şi al înţelepciunii, căci:
"Frica de Domnul este începutul înţelepciunii" (Ps. 110, 10).

•

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune că frica de Dumnezeu este de două
feluri: începătoare şi desăvârşitoare. Prima se naşte în suflet, prin
ameninţările iadului. Din ea se nasc înfrânarea, nădejdea în Dumnezeu,
lipsa de patimi şi iubirea. Frica desăvârşitoare este legată de iubirea
însăşi. Ea naşte în suflet evlavia, astfel încât, sufletul să nu-L dispreţuiască
pe Dumnezeu, din cauza îndrăznelii pe care o creează iubirea.

•

Trebuie să ne apropiem nu numai cu frică (respect, evlavie, reţinere) dar şi
cu credinţă; nu credinţă abstractă, într-o "putere de sus", ci în Dumnezeul
concret și personal, slăvit în Treime.

Dumnezeiasca
impartasire
Prin arderea Focului
dumnezeiesc al Sfintei
împărtăşanii, păcatele noastre
trebuie să ardă iar patimile
noastre să slăbească. În acelaşi
timp, prin cărbunele
dumnezeiesc trebuie să fim arşi
şi să ne îndumnezeim, iar inima
noastră să devină toată o flacără!
Împărtăşindu-ne, lăuntrul nostru
trebuie să devină praznic,
sărbătoare strălucitoare, Paşte.
(Sf. Ioan Damaschinul)

Dumnezeiasca
impartasire
Se împărtăşeşte robul lui
Dumnezeu (N) cu
Cinstitul şi Sfântul Trup
şi Sânge al Domnului şi
Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, spre
iertarea păcatelor lui şi
spre viaţa de veci.

Dumnezeiasca
impartasire
• Am văzut lumina cea adevărată, am

pri mit Duhul cel ceresc; am aflat
credinţa cea adevărată, nedespărţitei
Treimi închi nându-ne, că Aceasta nea mântuit pe noi.

• Atunci când creştinul se împărtăşeşte

şi aude "Am văzut lumina cea
adevărată...", pe loc Sfânta Euharistie
devine pentru el: lumină, pace,
bucurie, viaţă, hrană, băutură,
veşmânt strălucitor, cort şi locuinţă,
soare neapus, stea veşnică şi făclie
strălucitoare a lăcaşului sufletului.
(Sfântul Simeon, Noul Teolog)

Rugaciunile de dupa Sfanta Impartasanie
si Rugaciunile de multumire
• Drepţi, primind dumnezeieştile, sfintele, preacuratele,

nemuritoarele, cereştile şi de viaţă făcătoarele, înfricoşătoarele
lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.

• Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău.

• Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de păcat cerând,
pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos
Dumnezeu, să o dăm.

• Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Rugaciunea amvonului
• Cu pace să ieşim.
• Cel ce binecuvântezi pe cei ce Te binecuvântează, Doamne,

şi sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuieşte
poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta. Plinirea
Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba
casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască
puterea Ta; şi nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine.
Pace lumii Tale dăruieşte, bisericilor Tale, preoţilor, şi la tot
poporul Tău. Că toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit
de sus este, pogorând de la Tine, Părintele luminilor, şi Ţie
slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Apolisul
Binecuvântarea Domnului peste voi
toţi cu al Său har şi cu a Sa iubire
de oameni, totdeauna, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.

Apolisul
• Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă
Ţie.

• (Cel ce a înviat din morţi) Hristos, Adevăratul Dumnezeul

nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale
Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfântului
(N - al cărui hram îl poartă biserica), ale celui între sfinţi
Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul
Constantinopolului, ale Sfântului (N), a cărui pomenire o
săvârşim, ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi
Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască
şi să ne mântuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

Bonus (in 2018)

1. Recapitulare a Sfintei Liturghii, cu accent pe momentele
importante si pe conduita noastra in timpul slujbei
2. Explicarea Proscomidiei, cu savarsirea slujbei in mijlocul
bisericii

