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RÂNDUIALA ÎMPĂRTĂŞIRII GRABNICE A CELUI BOLNAV
Preotul, ajungând la bolnav şi luând epitrahilul (şi felonul), spovedeşte pe cel bolnav
(dacă nu s-a spovedit de multă vreme), apoi zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, apoi
citeţul, una dintre rude sau însuşi preotul: Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă
Treime…, Tatăl nostru…, Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne
închinăm… (de 3 ori), Psalmul 50 şi Crezul.
În acest timp preotul toarnă în linguriţă sau într-un potir mic puţin vin curat (iar la
nevoie chiar apă curată) şi pune spre înmuiere părticica de Sfânt Trup cu Sfânt Sânge, având
grijă să nu verse Sfintele Taine. Iar dacă nu are condiţii să facă acest lucru din timp, îl va face
chiar înainte de momentul împărtăşirii.
Dacă bolnavul s-a spovedit mai înainte, iar acum doreşte doar să se împărtăşească,
preotul îi va citi mai întâi această

Rugăciune de dezlegare
Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai iertat păcatele lui Petru şi ale
desfrânatei, prin lacrimi, şi ai îndreptat pe vameşul care şi-a cunoscut greşelile,
primeşte pocăinţa robului Tău (N), şi cele ce a greşit de voie şi fără de voie, cu
cuvântul, cu fapta, sau cu gândul, ca un bun, iartă-i-le; pentru că Tu singur ai putere
a ierta păcatele. Că Tu eşti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Iar dacă bolnavul s-a spovedit imediat înainte de această slujbă, făcându-i-se obişnuita
dezlegare, acum se poate adăuga şi dezlegarea de mai sus sau se trece direct la rugăciunile
înainte de împărtăşire.

Rugăciunea întâi:
Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, singurul Care ai
puterea a ierta păcatele oamenilor, ca un bun şi iubitor de oameni, Dumnezeule,
treci cu vederea toate greşelile robului Tău (N), cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă; şi
învredniceşte-l să ia fără osândă preacuratele Tale Taine, nu spre osândă, nici spre
adăugirea păcatelor, ci spre curăţirea sufletului şi a trupului şi spre arvunirea
împărăţiei Tale. Căci Tu eşti ajutor şi zid tare şi apărare împotriva potrivnicului, şi
dai iertare şi curăţire greşelilor. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi
Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua:
Doamne, Cel ce voieşti a fi cuprins de noi şi a petrece cu noi, ca un iubitor de
oameni, curăţeşte pe robul Tău (N), de întinăciunea trupească şi sufletească şi
învredniceşte-l pe dânsul să se împărtăşească cu preacuratele Tale Taine, spre
iertarea păcatelor lui, spre curăţirea şi întărirea sufletului şi a trupului; pentru
rugăciunile Preasfântei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, care din
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veac au bineplăcut Ţie. Că Ţie se cuvine slava, cinstea şi închinăciunea, împreună
şi Tatălui şi Sfântului Duh, acum şi pururea; şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a treia:
(pe care bolnavul, dacă poate, o repetă după preot)

Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui
Dumnezeu cel viu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care
cel dintâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuşi preacurat Trupul Tău şi
acesta este însuşi scump Sângele Tău. Deci mă rog Ţie, miluieşte-mă, şi-mi iartă
greşelile cele de voie şi cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele cu
ştiinţă şi cu neştiinţă; şi mă învredniceşte, fără de osândă, să mă împărtăşesc cu
preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.
Cinei Tale celei de taină, Fiule al lui Dumnezeu, astăzi, părtaş mă primeşte,
că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca Iuda; ci ca
tâlharul, mărturisindu-mă, strig Ţie: „Pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţia
Ta!”.
Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtăşirea cu preacuratele
Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Amin!
Şi acum preotul îl împărtăşeşte pe cel bolnav cu Sfintele Taine. Iar după aceea să zici
aceasta: Slavă Ţie, Dumnezeule… (de 3 ori). Şi dacă este timp, se citesc toate Rugăciunile de
mulţumire, iar de nu, măcar aceasta:

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie
spre viaţa de veci, iar Sângele Tău cel scump, spre iertarea păcatelor. Şi să-mi fie
mie împărtăşirea aceasta spre bucurie, spre sănătate şi spre veselie. Şi la
înfricoşătoarea şi a doua venire a Ta, învredniceşte-mă pe mine păcătosul să stau
de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor
sfinţilor Tăi. Amin.
Apoi: Acum slobozeşte pe robul Tău…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl
nostru…, Că a Ta este împărăţia… Şi otpustul zilei.
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