
mirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei?      

     Prin post (sufletesc şi trupesc) şi rugăciu-

ne (la slujbele din biserici, acasă şi ori de câ-

te ori ne putem ruga în minte), prin mărturi-

sirea sinceră a păcatelor noastre la duhovnic 

şi iertarea din toată inima a celor care ne-au 

greşit”. (Sfântul Nicolae Velimirovici) 

*     
     Fără participarea deasă, cu evlavie, la 
Sfânta Liturghie, nu ne putem pregăti pentru 

împărtăşire. De aceea, Sfântul Sinod II Ecu-

menic din anul 381, a stabilit unul dintre ca-

noanele care trebuie respectate de toţi creşti-

nii ortodocşi: „Cel ce nu merge la Sfânta Li-

turghie trei duminici una după alta dacă es-

te preot să se caterisească, iar dacă este mi-

rean (credincios nehirotonisit) să se afuri-

sească (să fie îndepărtat de la împărtăşire 

până se căieşte de acest păcat)”.  
* 

   ○ „Este cu neputinţă ca în sufletul unui 

creştin să stea laolaltă Preacuratul Trup al 

Domnului şi urâciunea păcatului. De aceea 

mulţi dintre cei ce se împărtăşesc nu pri-

mesc în sufletul lor nimic deosebit (nu pri-

mesc harul Sfintei Împărtăşanii)”.  

                      (Sfântul Simeon Noul Teolog) 
* 

   ○ Sfântul Paisie Aghioritul spunea:  

     „– Am văzut mulţi copilaşi care s-au vin-

decat de leucemie şi de alte boli, primind 

des Sfânta Împărtăşanie. Dacă atunci când 

primeşte cineva sânge omenesc prinde pute-

re, cu cât mai mult când îl primeşte pe cel 

dumnezeiesc. Însă cu cei mari lucrurile nu 

se petrec la fel, contează cum se împărtăşeş-

te cineva şi câtă osteneală face pentru a se 

pregăti. Unul care se împărtăşeşte des, nu 

înseamnă că se va şi sfinţi […] Cât timp ră-

mâne harul Sfintei Împărtăşanii cu cel care 

se împărtăşeşte? Oare nu-l pierdem de înda-

tă? […] Pregătirea are un mare rol în păstra-

rea harului Sfintei Împărtăşanii”. 

* 

   ○ Pentru a păstra în noi cât mai mult ha- 

rul primit, trebuie să ne abţinem de la păcate, 

să ne împotrivim patimilor şi poftelor, să 

trăim viaţa în înfrânare, dreptate şi evlavie, 

să participăm la sfintele slujbe din biserici, 

să ne rugăm acasă şi în minte cât mai des.  
* 

   ○ De când sunt botezaţi până la 6-7 ani, 

copiii trebuie să fie împărtăşiţi des, căci ast-

fel vor fi mult păziţi, crescuţi şi binecuvân-

taţi de Domnul nostru Iisus Hristos. După a-

ceastă vârstă, trebuie să se spovedească. 

* 

   ○ „Domnul şi Făcătorul a toate, fără de 

patimi fiind s-a sărăcit pe Sine, unindu-se 

cu noi şi s-a dat pe Sine spre junghiere; 

mâncaţi cu adevărat Trupul meu şi vă întă-

riţi în credinţă. Ce-i aducem lui Dumnezeu 

semn de recunoştinţă pentru iubirea aceasta 

pentru noi? Îi hrănim oare pe cei ce flămân-

zesc? Le dăm să bea celor ce însetează? Îi 

îmbrăcăm pe cei goi? Îi cercetăm pe bolnavi 

şi pe cei închişi în temniţă? Căci în persoana 

lor, cere ajutorul nostru Însuşi Hristos, Mân- 

tuitorul nostru, Cel ce S-a jertfit pentru 

noi!”. (Sfântul Ioan din Kronstadt) 

*** 

   Acest pliant a fost întocmit la Biserica ortodoxă 

„Sfântul Apostol Toma”, din Iaşi (cartierul Alex-

andru cel Bun). Dacă doriţi pliantul în format elec-

tronic, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.biserica 

nastereadomnului.ro, să trimiteţi un e-mail la adre-

sa: pr.dandamaschin@yahoo. com sau la adresa: in 

vataturi.ortodoxe@yahoo.com  

Cum trebuie să ne 
pregătim pentru primirea 

Sfintei Împărtăşanii? 
Învăţături ortodoxe  

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos 
împărtăşindu-i pe Sfinţii Apostoli 

 

   „Să ne curăţim (sufletele), ca să ne împăr-

tăşim cu vrednicie cu Sfintele şi Preacurate-

le Taine. Să lepădăm păcatul, să dăm înapoi 

cele dobândite prin nedreptate, să ne împă-

căm cu duşmanii noştri şi să facem fapte 

vrednice de pocăinţă. Să Îl rugăm din inimă 

pe Hristos să ne întărească pentru lupta (cu 

păcatele)”. (Sfântul Nectarie de Eghina) 
* 

Domnul nostru Iisus Hristos ne învaţă: 

   „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sân-

gele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia 

în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată 

mâncare şi Sângele Meu, adevărată băutură. 

Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele 

Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el”.  

       (Sfânta Evanghelie după Ioan 6, 54-56)   
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Măreţia şi vrednicia Tainei 
Dumnezeieştii Împărtăşiri 

 

   „Taina dată nouă de Domnul, a Dumneze- 

ieştii Împărtăşiri, este cea mai înaltă dintre 

toate Tainele. Este mai măreaţă decât toate 

minunile din câte a săvârşit puterea lui 

Dumnezeu, este cel mai înalt lucru din câte 

a conceput înţelepciunea lui Dumnezeu. Es-

te totodată şi cel mai de preţ dintre toate da-

rurile câte a dăruit Dumnezeu oamenilor. În-

treg Trupul lui Hristos este în fiecare părti-

cică. Când ne împărtăşim, simţim gustul 

pâinii şi al vinului, dar mâncăm şi bem Tru-

pul şi Sângele lui Hristos [...] în Dumneze-

iasca Euharistie (în Sfânta Împărtăşanie) es-

te Însuşi Fiul, pe care l-a născut Fecioara 

Maria. Acelaşi Iisus Hristos este şi în cer şi 

pe pământ şi Acelaşi este şi în Sfântul nos-

tru Altar (din fiecare biserică ortodoxă). În 

calitate de trup al lui Hristos, este nestrică-

cios şi nemuritor; ca sânge este izvorul vieţii 

veşnice. Împărtăşirea cu Sfintele Taine atin-

ge simţirea, dar sfinţeşte sufletul. Sfânta Eu-

haristie este mai mare decât toate minunile. 

De asemenea este şi cea mai înaltă, fiindcă 

depăşeşte orice înţelegere[…]în Taina Dum-

nezeieştii Împărtăşiri se ascunde nu numai 

dumnezeirea, ci şi omenitatea lui Hristos 

Dumnezeu, astfel încât este Taină a tainelor, 

ascunsă după toate modurile, depăşind toate 

legile cunoaşterii naturale. Prin această Tai-

nă, Dumnezeu a arătat către noi, ca puternic, 

cea mai mare stăpânie a dumnezeieştii Lui 

atotputernicii, ca înţelept, cea mai mare înăl-

ţime a dumnezeieştii Lui atotbunătăţi. 

Cum trebuie să ne pregătim pentru 
primirea Sfintei Împărtăşanii 

 

     Modul în care trebuie să ne apropiem de 

Dumnezeiasca Euharistie, ne învaţă pe noi 

Sfântul Apostol Pavel când zice: Să se cer-

ceteze omul pe sine şi aşa să mănânce din 

pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mă-

nâncă şi bea (adică se împărtăşeşte) cu ne-

vrednicie, va fi vinovat faţă de Trupul şi de 

Sângele Domnului (1 Cor. 11, 28 – 30). 

     Să îşi cerceteze fiecare, mai întâi conşti- 

inţa, pentru a-şi da seama de starea lui mora- 

lă şi de relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii 

săi şi, dacă le află pe acestea în stare plăcută 

lui Dumnezeu, să se împărtăşească1. Altfel 

să nu se împărtăşească, fiindcă nu este nimic 

comun între ceea ce este sfânt şi ceea ce este 

blestemat, ce părtăşie este între păcătos (ca-

re nu se spovedeşte sincer cu hotărârea de a 

nu mai păcătui) şi Dumnezeiasca Euharis-

tie? Cum se cuvine să ne apropiem de Sfin-

tele Taine ne învaţă pe noi Însuşi Dumne-

                                                 
1
Nimeni nu poate să aprecieze singur dacă es-

te vrednic să se împărtăşească. Duhovnicul la 

care ne spovedim are îndatorirea de a aprecia 

care este starea noastră morală, relaţia cu 

Dumnezeu şi cu semenii şi dacă ne este de fo-

los să ne împărtăşim. Pentru ca duhovnicul să 

poată face această apreciere este necesar să 

cunoască din spovedania noastră care ne este 

starea sufletească. Noi suntem datori să ne 

mărturisim păcatele şi patimile sincer şi com-

plet. La spovedanie nu trebuie să aşteptăm să 

ne întrebe duhovnicul ce păcate am săvârşit. 

zeu, poruncind lui Moise să nu se apropie de 

rugul aprins încălţat, ci să îşi dezlege încăl-

ţămintea picioarelor lui în semn de evlavie, 

fiindcă locul în care stătea era sfânt. Moise, 

Moise, nu te apropia aici! Ci scoate-ţi încăl-

ţămintea din picioarele tale, că locul pe ca-

re calci este pământ sfânt! (Ex. 3, 2-5). Aşa-

dar trebuie să ne apropiem cu toată evlavia, 

curaţi de orice întinăciune a trupului şi a du-

hului, pentru a ne împărtăşi cu vrednicie. Fi-

indcă, dacă Dumnezeu a poruncit lui Moise 

să îşi lepede încălţămintea pentru a se apro-

pia de un loc sfânt, cu cât eşti mai dator tu, 

creştine, să lepezi orice legătură a păcatului 

ca să primeşti în tine întreg pe Dumnezeu? 

Cum vă veţi apropia cu o conştiinţă încărca-

tă de focul care arde pe cei nevrednici? Căci 

Sf. Împărtăşanie este cărbune aprins care 

arde pe cei nevrednici (1 Cor. 11, 27). De a-

ceea renunţă la orice duşmănie faţă de a-

proapele, leapădă ceea ce este străin (străin 

de vieţuirea creştinească) şi fereşte-te de rău 

şi fă binele2 (Ps. 33,15), întoarce-te la Dom-

nul şi apropie-te, ca să fii sfinţit, să fii lumi-

nat şi să devii sălaş al dumnezeiescului har, 

să fii unit cu Hristos, ca să rămâi întru El şi 

El întru tine. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi 

bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu 

întru el (In. 6, 56)”. (Sf. Nectarie de Eghi-

na, Despre îngrijirea sufletului, Ed. Sophia)  

   ○ „Cum trebuie să ne pregătim pentru pri- 
 

                                                 
2
„Să dăm mai mult decât zeciuială (mai mult 

de 10% din veniturile noastre) pentru cei ce 

suferă pe nedrept”. (Arhim. E. Teodoropulos) 


