Rânduiala Rugăciunii lui Iisus
în Parohia Sf. Gheorghe din Tübingen
la vreme de boală molipsitoare ·
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de 3 ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea
eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi
Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori)
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 3 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 greşelele 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, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Troparele:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de
nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi
păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe

· Se rostește de căre cei care doresc după sau înainte de Rugăciunea de Seară
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noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv
şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi
noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de
Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne
mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului omenesc.
Doamne miluieşte. (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul Nostru
Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea 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 întru cuvintele Tale şi
biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru 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 curăţi; 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
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 este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
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şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Simbolul de credință

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pământului, tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care
din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o
fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi
pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara și S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru
noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit şi S-a îngropat și a înviat a treia zi
după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui. Şi iaraşi va
să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci.
Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, Mărturisesc un
botez întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce
va să fie. Amin.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
prooroci.
Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică, Mărturisesc un
botez întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce
va să fie.
Amin.
Rostim apoi rugăciunea la vreme de boală molipsitoare:

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea
înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește
pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie),
precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești
Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de
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boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul
cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește
și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie,
îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și
suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale.
Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință
neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și
de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru,
și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor.
Amin.
Apoi cu voce blândă și cu atenție rostim:

Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. (de 100
ori)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. (de 100
ori)
Slavă ... (se rostește după modelul de mai sus)

Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și lumea Ta. (de 100
ori)
Slavă ... (se rostește după modelul de mai sus)

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. (de 50 de ori)
Slavă ... (se rostește după modelul de mai sus)

Sfinte Mare Mucenice Gheorghe roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. (de 10 ori)
Sfinte / Sfinților ... (Se pomenesc Sfinții Zilei, după modelul de mai sus.) (de 10 ori)
Sfinte Preacuvioase Părinte Siluan roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. (de 10 ori)
Slavă ... (se rostește după modelul de mai sus)
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Cântăm sau rostim:
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului,
Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară,
lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic esti în toată vremea
a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel de dai viață, pentru aceasta
lumea Te slăvește.
Se citește apoi rugăciunea:

Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti
cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele
Tău în veci. Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat
Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, lumineazămă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile mânilor Tale nu le
trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine:
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cântăm sau rostim:
Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că văzură
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor: lumină
spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.
Se citește apoi rugăciunea / pomelnic pentru vii :

Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile noastre cele de voie și cele fără de voie,
cele cu fapta și cu vorba, cele cu știință și cele cu neștiință, cele din noapte și din zi,
cele cu mintea și cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un bun și iubitor de oameni.
Pe cei care ne urăsc pe noi și ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac
bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre, împlinește-le cererile cele către
mântuire și viață veșnică. Pe cei ce sunt în neputință, cercetează-i și vindecare
dăruiește-le. Pe cei de pe mare, ocârmuiește-i. Cu cei călători, împreună călătorește.
Pe cei din văzduh, ocrotește-i. Pe conducătorii noștri luminează-i și le dăruiește
înțelepciune ca să urmeze voia Ta cea sfântă. Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe
noi, iertare păcatelor dăruiește-le.Pe cei care ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne
rugăm pentru dânșii, miluiește-i după mare mila Ta. Pomenește, Doamne, pe frații
noștri cei robiți de patimile acestei vieți, și-i mântuiește pe ei de toată înrobirea.
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Pomenește, Doamne, pe cei aflați în deznădejde, în boli grave și în mari supărări.
Pomenește, Doamne, neamul omenesc și țara noastră, țara în care trăim și toate
țările lumii. Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei din necazuri și-i izbăvește de
toată primejdia. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele
Tale biserici și le împlinește lor cererile cele către mântuire și viață veșnică.
Pomenește, Doamne, pe toți creștinii ortodocși. Pomenește, Doamne, pe părintele
meu duhovnic (...N...) și pe toți frații noștri ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi,
monahi și monahii, și pe toți cei întru Hristos frați ai noștri.
Pomenește-ne, Doamne și pe noi, smeriții, păcătoșii și nevrednicii Tăi robi.
Luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale și ne îndreptează pe calea
poruncilor Tale.
Pomenește-i, Doamne, și pe robii Tăi aceștia:
(aici adăugăm numele de botez ale celor pentru care ne rugăm)

cu familiile lor. Miluiește-i, Doamne, și ocrotește-i pe toți cei care sunt implicați în
lucrarea mântuirii din parohia noastră. Amin.
Se citește apoi rugăciunea / pomelnic pentru adormiți întru Domnul :

Pomenește, Doamne, pe robii Tăi adormiți întru Domnul:
(aici adăugăm numele de botez al celor adormiți pentru care ne rugăm)

cu tot neamul lor cel adormit.
Pomenește, Doamne, pe toate rudeniile noastre după duh și după trup, adormite
întru Domnul, cu tot neamul lor cel adormit. Pomenește, Doamne, pe toți
vrăjmașii, binefăcătorii și prietenii noștri adormiți întru Domnul, cu tot neamul lor
cel adormit. Pomenește, Doamne, pe toți eroii neamului nostru adormiți întru
Domnul, cu tot neamul lor cel adormit. Pomenește, Doamne, pe cei mai dinainte
adormiți, părinții și frații noștri, pe toți dreptslăvitorii creștini care au adormit întru
nădejdea învierii și a vieții veșnice, și le fă lor odihnă unde strălucește lumina feței
Tale. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită
și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât
heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim.
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Încheierea:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Tale, ale ale Sfântului Mare Mucenic Gheroghe ocrotitorul parohiei noastre,
ale Sfântu-lui/-lor (N), a căr-ui/-or pomenire o săvârşim, ale Sfântului
Preacuviosului Părinte Siluan Atonitul, ale cuvioșilor părinților noștri și ale tuturor
sfinților, mântuiește-ne pe noi și lumea Ta.
Amin.
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