
 

 

"Ajută-ne, mântuiește-ne, ai milă de noi..." –  "Comemorarea Preasfintei, Curatei, 

Preabinecuvântatei și Slavitei  Fecioare, Maica Domnului... " 

(16.1.2022) 

Spre sfârșitul "Litaniei păcii" a Sfintei Liturghii, preotul    adaugă o scurtă rugăciune care se repetă 
adesea în Sfânta Liturghie,  precum și în  aproape toate   Slujbele Sfinte . Acest lucru dezvăluie 
importanța conținutului său. Ce spune: "Ajută-ne, mântuiește-ne , miluiește-ne pe noi și ocrotește-ne, 
Dumnezeule, prin harul Tău". 

Această cerere este adresată direct de către diacon sau preot lui Dumnezeu cu participarea întregii 
congregații. Și am putea spune că este un rezumat al întregii Marii  Litanii,  care a început cu  rugăciunea  
"În pace, Domnului să ne rugăm ". Noul element important care se adaugă la această rugăciune scurtă, dar 
cuprinzătoare este valoarea și  puterea Harului  dumnezeiesc în împlinirea a ceea ce cerem de la 
Dumnezeu. 

Din această rugăciune aflăm că Dumnezeu ne oferă ajutor, alinare de dureri, vindecare de boli, 
protecție împotriva pericolelor, mântuirea sufletului și a trupului în mod gratuit! Dumnezeu îi oferă 
omului binecuvantarile Sale gratuit și nu  datorită  faptelor bune ale oamenilor. Dacă Dumnezeu ar dori să 
judece  prin dreptate absolută pe puținul nostru bine și mulțimea faptelor noastre rele,  am fi cu siguranță  
vrednici de osândă: "Tu, Doamne, ar trebui să marchezi faradelegile, Doamne, cine va sta? " [130],  3). 
Deci nu este meritul faptelor noastre bune, așa cum le supraestimăm de obicei cu egoismul nostru, ci 
Harul dumnezeiesc, care ne mântuiește. Apostolul Pavel pentru tot ceea ce a pretins că primește de la 
Dumnezeu și pentru tot ceea ce a devenit apostolul prigonitorului lui Hristos, atribuie totul Harului 
dumnezeiesc: "Dar prin harul lui Dumnezeu  sunt ceea ce sunt"(I Cor. 15:10). Iar efesenilor acelasi 
apostol le explica: "Chiar si cand eram morti prin greselile noastre, ne-a facut vii  impreuna cu Hristos-
prin har sunteti mantuiti. ..  Pentru ca în veacurile viitoare covarsitoarea bogatie a harului Său prin 
bunătatea ce a avut catre noi intru Hristos  Iisus. Căci in  har sunteți mântuiți prin credință; și aceasta nu e 
de la voi : este darul lui Dumnezeu: Nu din fapte, ca sa nu se laude nimeni"  (vezi  Efeseni 2 , 5-9). Deci, 
Harul dumnezeiesc, care  curgea din  jertfa  lui Hristos pe cruce,  l-a eliberat pe omul păcătos de vinovăția 
și responsabilitatea  păcatului primordial; El l-a împăcat pe om cu Dumnezeu și astfel putem acum să ne 
adresăm lui Dumnezeu  ca Tată și să simțim că suntem  copii Săi și  moștenitorii Împărăției Sale. Fără 
Harul dumnezeiesc rugăciunile noastre nu ar avea nici o valoare. Deci, luându-l ca aliatul nostru în 
rugăciunea noastră Harul dumnezeiesc ne  rugăm: 

Doamne, ajută-ne! Fii Protectorul  și  Refugiul nostru! 

Mântuiește-ne, de vreme ce Singurul Tău Fiu Născut a fost jertfit pentru mântuirea noastră.  

Adu-ti aminte de indurarile si milele Tale ,Doamne ca din veac sunt (vezi Psalmul 23:6). 

Fie ca, prin Harul dumnezeiesc, toate rugăciunile noastre pe care le rostim  în timpul Sfintei 
Liturghii și întotdeauna, să fie acceptate de Dumnezeul nostru iubitor de om,  pentru ca să ne  putem 
bucura din belșug de binecuvântările Sale pământești și cerești. 

Ultimul îndemn al diaconului către agregatia din Litania Mare (sau în "Litania păcii", așa cum  
este  numită cu desavarsire) este: "Pe Preasfanta ,curata ,preabinecuvantata ,slavita Stapana noastra, de 
Dumnezeu Nascatoarea si pururea Fecioara  Maria, cu toți sfinții, să o pomenim pe noi înșine și unii pe 
alții și toata  viața noastra  lui Hristos sa o dam.   " 

După ce ne-am rugat , diaconul sau preotul nostru ne îndeamnă să-L  lăudăm  pe Domnul și pe 
Dumnezeul nostru Iisus Hristos. În acest  act, avem ca exemplu pe Maica Fecioară și  Sfinții.   Să ne 
amintim de credința, dragostea  și  devotamentul pe care le-au arătat Domnului, astfel încât noi, asemenea 
lor, să putem  lăuda  viața noastră și viața fraților noștri  pentru  Hristosul nostru. Dedicarea vieții noastre 
lui Dumnezeu nu este ceva ușor de făcut. De aceea, pentru a putea realiza  iertarea noastră și a fraților 



 

 

noștri față de Domnul, cerem ajutorul preasfintei,curatei,preabinecuvântatei și slavitei Stapana noastra, de 
Dumnezeu Nascatoarea si pururea Fecioara Maria și a tuturor Sfinților Bisericii noastre. Cuvântul 
"comemorare"înseamnă "a chema ajutor  sau a se ruga", explică Sfântul Nikolaos Kavasilas. 

Pentru a ne lăuda pe noi înșine Domnului,    dragostea noastră pentru frații noștri trebuie să fie 
egală cu dragostea noastră pentru noi înșine. În acest fel,  celălalt frate al nostru devine celălalt sine al 
nostru. Apoi,  lăudându-ne  pe noi înșine lui Dumnezeu, îi lăudăm și pe    frații noștri. Călăuziți de iubire, 
ne  lăudăm pe noi înșine și unii pe alții in  marea iubirii dumnezeiesti. Aceasta este  subliniata cu cele 
două cuvinte: "Tie, Doamne".   

După ce preotul s-a  adresat  lui Dumnezeu în taină cu o rugăciune,  în care recapitulează și 
întărește rugăciunile credinciosilor  și invocă nenumăratele  binecuvântări ale lui Dumnezeu și mila Sa, el 
rostește o scurta rugaciune Dumnezeului Triunic:  "  Că Ție se cuvine toata slava,cinstea si 
inchinaciunea , Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea si în vecii vecilor "  . 

Astfel, cu predica de astăzi am completat, cu Harul Domnului, interpretarea "Litaniei păcii" a 
Sfintei Liturghii. 

Trebuie menționat aici că aceeași "Litanie a păcii",  datorită  importanței sale, a fost inclusă în  
Slujbele Sfinte  ale Vecerniei  și  Utreniei, și în mod similar al păcatului in alte Slujbe Sfinte.  

 


