
 

 

 

 

 Rânduiala pentru cei ce suferă de patima be

 

Preot: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum 

vecii vecilor. 

Citețul: Amin. Împărate Ceresc: Sfinte Dumnezeule. Tatăl nostru: Doamne 

miluiește (de 12 ori). Slavă, 

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? 

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor 

apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trup

necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s

mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea. De s
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pentru cei ce suferă de patima be

narcomaniei 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum 

Amin. Împărate Ceresc: Sfinte Dumnezeule. Tatăl nostru: Doamne 

Slavă, Și acum: Veniți să ne închinăm. 

 

Psalmul 26 (citețul): 

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? 

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor 

apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; Cei ce mă 

necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s-ar rândui împotriva 

mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu 

 

pentru cei ce suferă de patima beției sau 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în 

Amin. Împărate Ceresc: Sfinte Dumnezeule. Tatăl nostru: Doamne 

Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? 

Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? Când se vor 

ul meu; Cei ce mă 

ar rândui împotriva 

ar ridica împotriva mea război, eu 
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în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să 

locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea 

Domnului şi să cercetez locaşul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua 

necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui; Pe piatră m-a 

înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei. Înconjurat-am şi 

am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului. Auzi, 

Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă. Ţie a zis 

inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi 

căuta. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul 

Tău; Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, 

Mântuitorul meu. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. 

Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, 

din pricina vrăjmaşilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că 

s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi. Cred că 

voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe Domnul, 

îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul. 

Slavă, și acum: Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule (de 3 ori). 

 

 

Ectenia (diaconul): 

Cu pace, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne 

rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu 

Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 
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Pentru sfânta biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu 

frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru Marele Domn și Părintele nostru Preafericitul Patriarh Kiril și 

pentru Domnul nostru Înaltpreasfințitul Mitropolitul Vladimir și pentru Domnul 

nostru Preasfințitul Episcopul Petru, pentru cinstita preoțime și întru Hristos 

diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru de Dumnezeu păzită Țara noastră, Stăpânirea, oastea și poporul ei, 

Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și 

pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor 

pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat, și prin aer, pentru cei bolnavi, 

pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să 

ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru ca milostiv să privească spre robii Săi (numele), care pătimesc cu 

sufletul și trupul și să-i izbăvească pe ei din lanțurile patimii aducătoare de 

moarte, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește.  

Pentru ca să fie ei izbăviți de patima pierzătoare a beției (sau narcomaniei) 

și să fie păstrați cu frică mântuitoare în curăție, înfrânare și adevăr sufletele 

pătimitoare a robilor Săi (numele), Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 
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Pentru ca să-i ajute pe robii Săi (numele) cu harul Sfântului Duh și să-i 

izbăvească de acest păcat, care se ascunde în ei, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru ca să trimită robilor Săi (numele) duhul înțelepciunii și al priceperii 

și să înrădăcineze în inimile lor frica dumnezeiască, Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru ca să le trimită lor putere de a birui patima pierzătoare și să cadă cu 

pocăință către Dumnezeu și pentru ca să fie părtași a bunătăților celor veșnice, 

Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pentru rudele și cunoscuții lor, cei ce plâng, sunt bolnavi și așteaptă 

mângâierea lui Hristos; pentru ca să primească rugăciunile și suspinurile lor, 

Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește. 

 

Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, 

Domnului să ne rugăm. 

Strana: Doamne miluiește. 

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul 

Tău.  

Strana: Doamne miluiește. 

Pe Preasfânta, Curata, preabinecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de 

Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, 

pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.  

Strana: Ție Doamne. 

Ecfonisul: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă 

înălțăm,Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.  

Strana: Amin. 
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Diaconul:  

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine 

întru numele Domnului. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este 

mila Lui. 

Stih: Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe 

ei. 

Stih: Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. 

Stih: Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în 

capul unghiului; de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată întru ochii 

noștri. 

 

Apoi acest tropar, gl. 4: 

Strana: Unule, Cel ce ești grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus 

grabnică cercetare robilor Tăi, celor ce pătimesc, izbăvește-i de boli și patimi, 

adu-i la înfrânare mântuitoare și ridică-i la viață veșnică în dragoste către Tine, 

ca să Te slăvească neîncetat, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 

Unule, Iubitorule de oameni. 

 

Slavă, și acum, (gl. 4):  

Veniţi, drept-măritorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al 

Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din 

Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. 

Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână 

Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, 

Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!  

Diaconul: Să luăm aminte. 

Preotul: Pace tuturor 

Citețul: Și duhului tău. 

Diaconul: Înțelepciune. 
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Citețul: prochimen, gl. 4: Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține 

dreapta Ta. Stih: Că tu ai zidit rărunchii mei, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii 

mele.  

Diaconul: Înțelepciune. 

Citețul: Din epistola către Efeseni a sfântului apostol Pavel citire. 

Diaconul: Să luăm aminte.  

Citețul: Fraților, acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai 

luminii!  Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. 

Încercând ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără 

roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac 

întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi.  Iar tot ce este pe faţă, se descoperă 

prin lumină, Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: 

"Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos". Deci 

luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, 

răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci 

înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este 

pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în 

cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre (Ef. 5, 8-

19). 

Preotul: Pace ție cititorule. 

Citețul: Și duhului tău.  

Strana: Alilulia, gl. 4: Stih: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul 

și pământul. Stih: Scoate din temniță sufletul meu.  

Diaconul: Înțelepciune, drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie.  

Preotul: Pace tuturor. 

Strana: Și duhului tău. 

Preotul: Din Sfânta Evanghelie cea de la Luca citire. 

Strana: Slavă ție, Doamne, slava Ție.  

Diaconul: Să luăm aminte.  
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Preotul: În vremea aceea, a ajuns Iisus cu corabia în ținutul Gerghesenilor, 

care este în faţa Galileii. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, 

care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu 

mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi 

cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? 

Rogu-Te, nu mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că 

de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, 

sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: 

Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L 

rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare 

de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a 

îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe 

ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit 

în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au 

găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, 

la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost 

izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor 

să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a 

înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă 

i-a dat drumul zicând:  Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie 

Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus. 

Strana: Slavă ție, Doamne, slava Ție.  

 

Ectenia (diaconul): 

Miluiește-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-

ne și ne miluiește. 

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Încă ne rugăm pentru Marele Domn și Părintele nostru Preafericitul 

Patriarh Kiril și pentru Domnul nostru Înaltpreasfințitul Mitropolitul Vladimir și 
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pentru Domnul nostru Preasfințitul Episcopul Petru, și pentru toți frații noștri cei 

întru Hristos.  

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, stăpânirea, oastea și 

poporul ei ca și noi întru liniștea lor viață lină și fără de gâlceavă să viețuim 

întru toată bună credința și curățenia.  

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, cruță și 

miluiește pe robii Tău (numele), tămăduiește bolile, vindecă patimile sufletelor 

și ale trupurilor lor, ca un milostiv, iartă-le greșelile cele de voie și cele fără de 

voie, ridică-i din calea pierzării, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. 

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Caută, Doamne, cu milostivire către robii tăi (numele), cei ce sunt cuprinși 

de patimi pierzătoare, dăruiește-le cunoașterea bucuriei înfrânării și darurilor 

duhovnicești, ce vin de la ea, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. 

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Îndură-te de robii Tăi (numele) și le iartă toate greșelile cele de voie și cele 

fără de voie, arată peste ei marea mila Ta, izbăvește-i de robia păcatului și a 

diavolului,  rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. 

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Pentru ca robii Tăi (numele) să nu piară de moarte grea, ci să învie cu 

Cinstit Sângele Tău și să se tămăduiască de amărăciune, cu care au fost adăpați 

de către vrăjmaș, rugămu-ne Ție, Doctorul sufletelor și trupurilor, auzi-ne și cu 

milostivire  ne miluiește.  

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 

Pe cel îndrăcit din ținutul Gadarenilor cu dumnezeiască putere l-ai izbăvit 

din robia diavolească, tămăduiește pe robii Tăi (numele), care greu se chinuiesc, 

rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. 

Strana: Doamne miluiește (de 3 ori). 
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Ecfonisul: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea 

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și, Milostive, 

milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că 

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și 

Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 

Diaconul: Domnului să ne rugăm.  

Strana: Doamne miluiește.  

 

Rugăciunea: 

 

Stăpâne Doamne, Cel ce ai creat pe om după chipul și asemănarea Ta și pe 

Duhul Sfânt i-ai dăruit! Izbăvește creatura Ta căzută, de robia vrăjmașului, 

deschide-i ușile pocăinței, trimite-i înger luminos; eliberează de toata clevetirea 

vrăjmașului. Auzi, Dumnezeule, pe cei ce în necazuri și scârbe cad către Tine. 

Nu-ți întoarce fața Ta de la cei ce suferă de patima pierzătoare a beției (sau 

narcomaniei), dăruiește-le tărie, speranță, credință, întărește buna voință, adu-i 

la înfrânarea mântuitoare. Arde spinii greșelilor celor de voie și celor fără de 

voie, ca să se sălășluiască în ei harul Tău, cel care luminează și curăță pe tot 

omul, izbăvește-i de boala grea a beției (sau narcomaniei), eliberează-i de 

întunecimea duhovnicească și împietrirea inimii. Dăruiește-le sănătate 

sufletească și trupească, îndreaptă-i spre calea adevărului și a evlaviei. Auzi, 

Milostive Doamne, plângerea părinților și a rudeniilor pentru copiii și apropiații 

lor. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul 

nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și 

în vecii vecilor. 
Strana: Amin.  

Preotul: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.  



 

Strana: Slavă Tatălui 

vecilor. Amin. Doamne miluie

Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei 

Maicii Sale, cu puterea  cinstitei 

sfântului mucenic Bonifatie 

(numele), a cărui pomenire o săvâr

Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, s

mântuiască pe noi, ca un bun 

Strana: Amin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Și acum și pururi și în vecii 

vecilor. Amin. Doamne miluiește (de 3 ori). Binecuvintează.  

 

Otpustul: 

 

ristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei 

Maicii Sale, cu puterea  cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, cu rugăciunile 

sfântului mucenic Bonifatie și cuvioasei Maria Egipteanca, ale sfântului 

cărui pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești 

ți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiasc

mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.  

și Fiului și Sfântului. Și acum și pururi și în vecii 

ristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei 

făcătoarei Cruci, cu rugăciunile 

și cuvioasei Maria Egipteanca, ale sfântului 

șim, ale sfinților și drepților dumnezeiești 

ă ne miluiască și să ne 




