termene, să se pregătească după rânduială”. Evlavia
poporului a legat primirea acestei taine și de anumite evenimente: în preajma unei călătorii mai îndelungate, în caz de suferinţă și boală, înainte ca
mirii să se învrednicească de Sfânta Cununie, la ziua
onomastică, la hramul bisericii parohiale și în alte
împrejurări sugerate de preotul duhovnic sau solicitate de credincioși.
Cum se împărtășesc credincioșii?
Creștinii pregătiţi primesc Sfânta Împărtășanie
doar în cadrul Dumnezeieștii
Liturghii, la momentul cuvenit. După împărtășirea clericilor
în sfântul altar, credincioșii vin
cu lumânarea aprinsă în faţa Sfintelor Uși ale Altarului și primesc
din Sfântul Potir, cu linguriţa,
Sfintele Taine. După împărtăşire,
fiecare credincios primește pâine
binecuvântată (anafură) și se
retrage, în pace, ascultând
Sfânta Liturghie până la finalul ei.
Împărtășirea bolnavilor și a muribunzilor
Cei bolnavi pot fi împărtășiţi de către preot și
în afara bisericii, la spital sau la casele lor. Nu pot fi
împărtășiţi cei aflaţi în stare de inconștienţă și cei
ieșiţi din minţi. În cazul muribunzilor, aceștia trebuie
să fie mai întâi spovediţi, mai ales dacă nu au făcut-o
de-a lungul vieţii, și numai după aceea li se poate da
Sfânta Împărtășanie. Ei trebuie să fie conștienţi, pentru
a-și exprima consimţământul primirii Tainei, pentru că

Sfânta Împărtășanie nu se administrează fără acceptul liber consimţit al primitorului.
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Ce facem după primirea Sfintei Împărtășanii?
După primirea Sfintei Împărtăşanii, credincioșii
trebuie să citească Rugăciunea de mulţumire pentru primirea împărtășaniei. Se cuvine să nu mai fie
sărutate icoanele, mâna episcopului sau a preotului,
cinstind astfel Dumnezeiescul Trup şi Sânge pe care
l-au primit. De asemenea, comportamentul celui
care s-a împărtășit trebuie să fie cuviincios, plin de
evlavie, însoţit de rugăciune, de cugetarea la Dumnezeu și de săvârșirea faptelor bune.

TAINA SFINTEI EUHARISTII
„Medicamentul nemuririi”

Ce este Sfânta Taină a Împărtăşaniei?
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Prin Taina Sfintei Împărtăşanii sau a Sfintei
Cuminecături, sub chipul pâinii şi al vinului,
creştinul primeşte Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre
viaţa de veci. Această Sfântă Taină se mai numeşte
şi Euharistie, adică mulţumire sau renunoştinţă,
deoarece când a instituit-o, la Cina cea de Taină,
Mântuitorul Hristos a mulţumit lui Dumnezeu
înainte de a împărtăşirea Sfinţilor Apostoli.
Sfânta Împărtăşanie este cea mai mare Taină,
fiindcă prin ea nu primim numai harul dumnezeiesc,
ci pe însuşi izvorul harului, pe Iisus Hristos.

Instituirea Tainei
Mântuitorul Hristos a instituit Taina Sfintei
Euharistii în Joia mântuitoarelor Sale Pătimiri, la
Cina cea de Taină. Atunci, „luând pâine și binecuvântând, a frânt și, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi,
acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi spre iertarea
păcatelor. Și luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând:
Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii
celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”
(Matei 26, 26-28). După aceea, le-a poruncit: „Aceasta
să faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19).
Când are loc prefacerea pâinii şi a vinului în
Trupul şi Sângele Mântuitorului?
Sfânta Taină a Împărtășaniei se săvârșește în timpul Dumnezeieștii Liturghii. Ea este centrul şi scopul
acesteia. Darurile ce se aduc de către credincioși
- pâinea din grâu curat, dospită și vinul din
struguri - se prefac în Trupul și Sângele Domnului, prin invocarea Duhului Sfânt asupra lor, de
către liturghisitor. Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt poartă numele de Epicleză și constituie
momentul cel mai important din Sfânta Liturghie.
În timpul Epiclezei corul și credincioșii cântă imnul
Pe Tine Te lăudăm.

Săvârșitorii Tainei
Săvârșitorii Sfintei Euharistii sunt arhiereii și
preoţii hirotoniţi canonic, ajutaţi de către diaconi.
Clericii caterisiţi sau opriţi de la slujire de către episcopul lor nu pot săvârși Dumnezeiasca Liturghie.

• dorinţa de a primi Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pentru unirea cu El;
• împăcarea cu toţi oamenii;
• spovedania, fără de care nimeni nu se poate
împărtăși; doar copiii, până la vârsta de
șapte ani, pot fi împărtășiţi fără spovedanie;
• împlinirea canonului dat de duhovnic;
• primirea dezlegării de la duhovnic;
• citirea rugăciunilor (a pravilei) pentru
împărtășire;
• împărtășirea fără pocăinţă și fără pregătire
înseamnă necinstirea Trupului și a Sângelui Mântuitorului Hristos atrage osânda
asupra primitorului nevrednic şi nu-l ajută
să crească duhovniceşte.

De ce este necesar să ne împărtășim?
Pentru că aceasta este izvor de viaţă veşnică,
după cum spune Hristos Domnul „Cel ce mănâncă
trupul Meu și bea sângele Meu are viaţă veșnică, și Eu
îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54). Prin
împărtășire dobândim iertarea păcatelor,
creștem duhovnicește și gustăm anticipat din
ospăţul veșnic al Împărăţiei lui Dumnezeu.
Cine se poate împărtăși?
La primirea Sfintei Împărtășanii sunt chemaţi
toţi credincioşii Sfintei Biserici, care nu sunt opriţi
de la primirea Sfintelor Taine și care s-au pregătit
pentru a se împărtăși, potrivit rânduielilor bisericești.
Pregătirea pentru primirea Sfintei Împărtăşanii
Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie este
de doua feluri: trupească și sufletească. Condiţiile
principale ale primirii Euharistiei sunt:

Când se împărtăşesc credincioşii?
Frecvenţa primirii Sfintei Împărtășanii este strâns
legată de Taina Sfintei Spovedanii. Sfânta Biserică
recomandă primirea acestei Taine ori de câte ori simte
nevoia credinciosul. Povăţuirile din Liturghier prevăd
următoarele: „De va fi cu putinţă la marile praznice,
negreșit în cele patru posturi de peste an, iar de vor vrea
să se apropie de Sfânta Împărtășanie și afară de aceste

