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RÂNDUIALA
SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRI
Urmând a ne împărtăşi cu Preacuratele Taine, se face începutul şi se zic rugăciunile începătoare:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule,
Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule
de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mântuieşte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare,
Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne
pe noi (de trei ori).
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Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne
pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile
noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă
neputinţele noastre, pentru numele
Tău.
Doamne, miluieşte (de trei ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
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, şi ne iartă nouă greşelile
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noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea
şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh. Amin.
Doamne, miluieşte (de 12 ori),

Veniţi să ne închinăm Împăratului
nostru Dumnezeu! (o închinăciune)
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu! (o închinăciune)
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru! (o închinăciune)
Psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea
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mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă
curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o
cunosc, şi păcatul meu înaintea mea
este pururea. Ţie unuia am greşit şi
rău înaintea Ta am făcut, aşa încât
drept eşti Tu în cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că, iată,
în fărădelegi m-am zămislit şi în
păcate m-a născut maica mea. Că,
iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei
cu isop, şi mă voi curaţi; spăla-mă-vei,
şi mai vârtos decât zăpada mă voi
albi. Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele mele
cele smerite. Întoarce faţa Ta de la
păcatele mele şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte
întru mine, Dumnezeule, şi duh drept
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înnoieşte întru cele dinlăuntru ale
mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la
mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii
Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine
se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura
mea va vesti lauda Ta. Că, de-ai fi
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot
nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi
smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea
Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile
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de tot; atunci vor pune pe altarul
Tău viţei.
Apoi, CANONUL
Cântarea întâi, glasul al 2-lea:
Irmos: Veniţi, popoare, să cântăm...
Stih: Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru
cele dinlăuntru ale mele.

Pâine a vieţii celei veşnice să-mi fie
mie Trupul Tău cel sfânt, Milostive
Doamne, şi scump Sângele Tău şi
tămăduire durerilor celor de multe
feluri.
Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

Învredniceşte-mă, Stăpâne, pe
mine, nevrednicul, să mănânc Trupul Tău cel preacurat şi să beau
Sângele Tău cel preascump, cu credinţă şi cu dragoste.
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