18 – 25 IANUARIE
OCTAVA DE RUGĂGIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR
RUGĂCIUNE PENTRU UNIREA TUTUROR CREŞTINILOR
P. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
C. Amin.
P. Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le
împlineşti, vistier al bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te aşează întru noi şi ne curăţeşte de
toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi! (de 3 ori). Mărire
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit; şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă
fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău cel
Sfânt.
Doamne, îndură-te, (de 3 ori). Mărire – Şi acum. –
Tatăl nostru...
P. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Spirit acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
C. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, (de 3 ori). Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul 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.
C. Psalmul 85
1.
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu.
2.
Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel
ce nădăjduieşte în Tine.
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3.
Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul robului Tău,
că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.
4.
Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine.
5.
Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.
6.
În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit.
7.
Nu este asemenea ţie între dumnezei, Doamne şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale.
8.
Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, Doamne şi vor
slăvi numele Tău.
9.
Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu.
10.
Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; veselească-se
inima mea, ca să se teamă de numele Tău.
11.
Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în
veac.
12.
Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos.
13.
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat
sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.
14.
Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi
adevărat.
15.
Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi mântuieşte pe fiul slujnicei
Tale.
16.
Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne,
m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeule.
Aliluia, Aliluia, Aliluia. Mărire ţie, Dumnezeul nostru, speranţa noastră, mărire ţie!
Ectenia de pace
P. Cu pace Domnului să ne rugăm.
C. Doamne îndură-te...
P. Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
tuturor, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfântă casa aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu bună cucernicie şi cu frică de
Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea, pentru Preafericitul Părinte Card. Lucian, pe
Preasfinţitul Episcopul nostru (N), pentru pentru cinstita preoţime, întru Hristos Diaconime,
pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fim curățiți de tot păcatul și fărădelegea, care strică dragostea și unirea dintre
creștini și pentru ca prin harul și puterea Sfântului Spirit să întemeieze în inimile noastre pacea,
Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să dezrădăcineze dintre noi patima iubirii de sine și să întemeieze iubirea de frați,
dragostea desăvârșită și toată fapta bună, cu puterea Preasfântului Său Spirit, Domnului să ne
rugăm.
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Pentru ca să dezrădăcineze dintre robii Săi ura, cearta, neunirea și celelalte patimi, care strică
iubirea de frați, și dragoste nefățarnică între noi să aducă, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să nu fie între noi dezbinări, și să ne unim într-un singur gând şi o singură inimă să
preamărim şi să cântăm preacinstitul şi de mare cuviință numele Său, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca dragostea şi pacea lui Dumnezeu să stăpânească inimile noastre, iar cuvântul lui
Hristos să locuiască întru noi, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca porunca iubirii să se semene, să încolţească şi să prindă rădăcini, ca să ne iubim unii
pe alţii şi să nu căutăm voia inimilor noastre, ci lauda lui Dumnezeu şi zidirea Bisericii Sale,
Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să coboare peste noi spiritul înţelepciunii, al înţelegerii, al sfatului şi al tăriei,
spiritul cunoaşterii şi al temerii de Dumnezeu şi prin harul Său să ne unim în legătura păcii şi a
dragostei, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca peste toate deosebirile de limbă, de sânge şi de lege să ne unim într-o singură turmă
sub un singur păstor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos să fim cu toții un singur trup,
Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să stingă dintre noi dezbinarea şi să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi
nevoia, Domnului să ne rugăm.
Apără, mântuieşte, miluiește, uneşte-ne şi ne păzeşte, Dumnezeule cu harul Tău.
Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu Născătoare şi
pururea Fecioară Maria, cu toţi Sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
C. Ţie, Doamne!
P. Că ţie se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
C. Amin.
Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă: bine este cuvâtat cel ce vine în numele
Domnului! (de 3 ori).
Troparele lui Mitrofan, vers 8 (sau troparul sfântului din ziua respectivă)
Cititorul:Pe Tine Împărăteasă a toate şi atotlucrătoare, Fire fără de început, mai presus de
veacuri, începătoare de viaţă, milostivă, iubitoare de oameni, preabună, singură stăpânitoare,
Treime, acum preamărindu-Te, cerem iertare de greşeli, lumii pace şi Bisericii un cuget.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit.
Unică Domnie şi în trei Străluciri, singură Stăpânie dumnezeiască şi în trei Luminători,
primeşte cu bunăcuviinţa bunătăţii Tale pe cei ce-ți cântă Ție şi-i mântuieşte de greşeli, de ispite
şi de greutăţi, pace şi unire degrabă dăruind Bisericilor cu iubire de oameni.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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În pântece fecioresc, Hristoase Mântuitorule, sălăşluindu-Te, prin lucrare Te-ai arătat
lumii, Dumnezeu şi Om, neschimbat, şi aievea neamestecat şi Te-ai făgăduit a fi cu servii Tăi
pururea arătat; de aceea cu rugăciunile celei ce Te-a născut, dăruieşte pace turmei Tale.
Cititorul: Prohimenul ( vers 8)
Mântuieşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru şi ne adună dintre neamuri, ca să lăudăm
numele Tău cel sfânt şi să facem slava noastră din preamărirea Ta.
Stih: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel.
P. Înţelepciune!
Cititorul: Din prorocia lui Miheia, citire (Mih 6,6-8)
"Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului şi mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui
Preaînalt? Înfăţişa-mă-voi cu arderi de tot, cu viţei de un an?
Dar, oare, Domnului Îi vor plăcea miile de berbeci, zecile de mii de râuri de untdelemn?
Oare Îi voi da pe cel dintâi născut al meu ca preţ pentru fărădelegea mea şi rodul pântecelui meu
pentru păcatul sufletului meu?"
Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi
milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău!

P. Să luăm aminte, pace tuturor!
Cititorul: Şi spiritului tău.
Cât este de bine şi cât e de frumos, să locuiască fraţii împreună!
Stih. Unde este unire, Domnul trimite viaţă şi binecuvântări nesfârşite.
Cât este de bine şi cât e de frumos, să locuiască fraţii împreună!
P. Înțelepciune
C. Din epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel, citire:
Fraților, toti sunteti fii ai lui Dumnezeu prin credinta in Hristos Iisus.
Caci, cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati imbracat.
Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte barbateasca si
parte femeiasca, pentru ca voi toti una sunteti in Hristos Iisus.
Iar daca voi sunteti ai lui Hristos, sunteti deci urmasii lui Avraam, mostenitori dupa
fagaduinta. In Hristos suntem fiii lui Dumnezeu, deci liberi fata de Lege.
P. Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor.
C. Şi spiritului tău.
P. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire
C. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție!
Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea
Mea.
Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit
poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.
Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie
deplină.
Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru
prietenii săi.
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe
voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.
Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă
să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu.
Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.
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C. Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.
Ectenie:
P. Miluiește-ne Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi te îndură spre noi.
C. Doamne îndură-te... (de 3 ori).
P. Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica Ta şi o scapă de toate relele, desăvârşeşte-o în dragostea
Ta şi adun-o din cele patru părţi ale lumii sfinţită întru împărăţia Ta, pe care ai gătit-o ei, rugămune Ţie, auzi-ne şi te-ndură spre noi.
Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să asculte glasul cererii noastre a păcătoşilor, să
adune pe cei risipiţi, pe cei rătăciţi să-i întoarcă şi să-i unescă cu Biserica Sa, să zicem toţi din tot
sufletul şi din tot cugetul: Doamne, auzi-ne şi te-ndură spre noi.
Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să întoarcă pe cei necredincioşi la adevărata
credinţă şi sfinţenie şi pe cei ce poartă numele de creştin să-i aducă la bunaînţelegere şi dragoste,
ca toţi să fie o singură turmă şi un singur păstor, să zicem toţi cu inimă înfrântă: Doamne, auzi-ne
şi te-ndură spre noi.
Cel ce voieşti ca toţi oamenii să ajungă la cunoaşterea adevărului Tău şi să se mântuiască,
caută cu milă spre cei ce locuiesc în umbra morţii şi adu-i la cunoaşterea adevărului Tău şi-i fă
mădulare cinstite ale Bisericii Tale, cu umilinţă ne rugăm, auzi-ne şi te-ndură spre noi.
Cel ce te îmbraci în lumină ca într-un veşmânt, luminează-i pe toţi cei ce sunt în afara
Bisericii Hristosului Tău şi risipeşte negura neştiinţei şi întunericul îndoielii din inimile lor şi
uneşte-i cu sfântă şi aleasă turma Ta, ca împreună cu noi să strige: auzi-ne, Doamne, şi te-ndură
spre noi.
Că milostiv şi iubitor de oameni , Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
C. Amin.
P. Cu umilinţă şi cu inimă înfrântă, plecând genunchii sufletelor şi trupurilor noastre, Domnului
să ne rugăm.
C. Doamne îndură-te...
P.
Doamne Dumnezeul nostru, caută din înălțime, ca un bun, asupra inimilor

noastre, care de prea multe ori sunt lipsite de dragoste, de înțelegere și de unire și
împresurate de spinii urii și ai altor păcate. O picătură din harul Preasfântului Tău
Spirit coborând peste inimile noastre, să le roureze în chip bogat, ca să aducă roade
bune, și din dragostea cea către Tine să sporim în fapte bune, și să trăim în dragoste
și unire unii cu alții. Cu sârguință Te rugăm, ca pe un Dătător de bine și Dumnezeu
al nostru, degrab ne auzi și cu iubirea Ta de oameni și de adevăr ne miluiește. Ca
desăvârșiți cu dragostea și-n adevărul Tău, fiind noi, să arătăm dragoste nefățarnică
și inimă și cuget înțelegător față de aproapele nostru, cu harul Preasfântului și
bunului și de viață făcătorului Tău Spirit.
Cu ești Dumnezeul păcii și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit,
acum și pururea și-n vecii vecilor
C. Amin
P. Înţelepciune!
C. Părinte, binecuvântează!
P. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cititorul:Amin.
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Întăreşte, Dumnezeule, sfântă şi dreaptă credinţă a cucerncilor şi dreptcredincioşilor creştini,
împreună cu sfântă Biserica aceasta, în vecii vecilor. Amin.
P. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.
Cititorul: Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut: pe tine cea întru adevăr
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
P. Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire Ţie!
C. Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit; şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne, îndură-te spre noi. (de 3 ori)
Întru numele Domnului, părinte binecuvântează.
P. Cel ce mai înainte de mântuitoarele sale patimi ne-a lăsat porunca dragostei şi a unirii, ca toţi
să fim desăvârşit una, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei
Maicii Sale, a sfântului (N) a cărui pomenire facem şi ale tuturor sfinţilor să ne miluiască, să ne
unească şi să ne mântuiască ca un bun şi iubitor de oameni.
C. Amin.

6

