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' Rug d cianile tn cep dt o ar e

Stsad !ie, Dumnezeul nostru, slaad

lie!
imp6rate ceresc, MAngAietoru-

le, Duhul adevdrului, Care pretu-
tindenea egti qi toate le implinegti,
Vistierul bundtdtilor si dltitoru-
le de viafA, vino qi Te sil5qluiegte
intru noi, Ei ne curefegte pe noi de
toatd intiniciunea gi mAhtuiegte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfnte DurTtnezeule, Sfnte tare, Sfin-
te ffrrd de moarte, miluiegte-ne pe noi!
(de trei ori).

Slavd Tatdlui gi Fiului gi Sfhntului
Duh, gi a;curn gi pururea gi tn uecii ae-

cilor. Amin.
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' 
PreasfAntd Treime, miluiegte-ne

pe noi. Doamne, curdfegte p5catele
noastre. StdpAne, iartd fhrddelegile
noastre. Sfinte, cerceteazd gi vinde-
cd neputinfele noasfre, pentru nu-
mele Tdu.

Doamne, miluieqte (de trei ori), SIa-

ad..., qi acum...

Tatil nostru, Care egti in ce-
ruri, sfinfeascd-se numele Tdu, vie
tmpdr5{ia Ta, fie voia Ta, precumin
cer/ aqa qi pe pimAnt. PAinea noas-
trd cea de toate zilele d5-ne-o no-
ud, astdzi si ne iaft6 noud greEelile
noastre, precum gi noi iertXm
greqifilor nogtri. $i nu ne duce pe
noi in ispit6, ci ne izblvegte de cel
riu. Amin.

6
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Rugdciune cdtre
M ilntuit o rul lisus Hri st o s

pentru izbdaire de boald

Preaputernice qi sl5vite Doam-
ne, Iisuse Hristoase! TU, Care ai
venit in lume sd tdmdduieEti nepu-
tinfele oamenilor, Care nu ai venit
sd chemi la pociin!5 pe cei drepfi,
ci pe cei pdcitoqi, gi ai primit moar-
te pe cruce pentru mdnfuirea noas-

trd! Din adAncul inimii md rog Jie
si primeqti smerita mea nevoin!5
gi aceast5 neinsemnatd rugdciune
pentru cel incercat de boalS! MAn-
tuiegte-l, Doamne, precum gtii, ca

unbun gi iubitor de oameni, qi r6n-
duiegte Tu toate spre folosul s5u.

Ci neputincioqi suntem gi ajutor
nu ii putem da daci nu ne vei lu-
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mina cu harul Tdu. De e voia Ta,

sd pliteascd precum se cade Pen-
tru pdcatele sale, spre a-l tdmidui
Tu cu ierburile amare ale durerii,
ca un doctor priceput, precum vei
vrea. Dar, cdzlnd inaintea Ta, Te

rog, indurd-Te de robul TXu, po-
toleqte-i fierbin,teala, alind-i sufe-

finla, ridicX-l din patul durerii. Si
ii fie aceastd incercare prin care

trece spre indreptarea viefii, spre

inceput bun mAntuirii gi spre ier-
tarea p5catelor. $i dacd e spre fo-
losul siu, sd ducd mai departe cru-
cea bolii, Doamne, dupi voia Ta,

nu dup6 voia noastri. Ddruiegte-i

rdbdare gi tinigte, alungAnd de la
el toatd frica gi toatd deznidejdea,
ca sd nu fie ingenuncheat de dure-
re gi sd cArteascd sau sd cadi in pa-
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tima mAniei. Ajutd-I, Iubitorule de
oameni, cavhzdnd el mila Ta sd ca-

dd la picioarele Thle cu lacrimi de
pocdin!5 gi de mulfumire, ca sd se

invredniceascd sd audd glasul Tdu
cel sfAnt Ei dorifi ,,Iertate ili sunt
pdcatele!" Amin.

Rug dciune cdtr e Dumne z eu
pentru aindecare

Dumnezeule Atotputemice, Ce-

la ce cu mila Th pu toate le zideqti
spre mAntuirea neamului omenesc,
cerceteaz5-l pe robul Thu (nume-
le), care cheami numele lui Hris-
tos, vindecd-l de toati boala tru-
peasci gi slobozegte-l de pdcat gi

de ispitirile pdcitoase, de orice ne-
cazuri, gi indepdrteazl. de la robul


