© www.teologie.net

RÂNDUIALA BINECUVÂNTĂRII UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
Pregătind vasul cu agheasmă, preotul face obişnuitul început: Binecuvântat
este Dumnezeul nostru… şi rugăciunile începătoare. Apoi
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 90
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului
cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea;
Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre El”. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi
de cuvântul tulburător. Cu spatele Lui te va umbri şi sub aripile Lui vei nădăjdui;
ca un scut te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de
săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâmplarea neaşteptată
şi de demonul de amiază. Cădea-vor de-a stânga ta o mie şi zece mii de-a dreapta
ta, dar de tine nu se vor apropia; doar cu ochii îi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor
vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
ţie. Nu vor veni către tine rele şi biciul nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor
Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor ridica
ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi
vei călca peste leu şi peste balaur. „Că în Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
Domnul; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l
voi auzi; cu el sunt în necaz şi-l voi scoate, şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi
umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”.
Slavă… Şi acum…, Aliluia, Aliluia, Aliluia,
slavă Ţie Dumnezeule (de 3 ori).
Preotul: Domnului să ne rugăm. Poporul: Doamne, miluieşte.
Rugăciunea întâi:
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce şezi pe Serafimi şi Te porţi pe Heruvimi,
Care ai împodobit pe om cu înţelepciune şi cu Pronia Ta pe toate către bine le
îndreptăzi, trimite binecuvântarea Ta asupra acestui mijloc de transport şi înger
păzitor îi rânduieşte, ca cei ce vor călători cu el, în pace să-şi săvârşească calea şi
Ţie slavă şi mulţumire să-Ţi înalţe, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea a doua:
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, care eşti Calea cea adevărată, Cel ce ai
călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa, călătoreşte, Doamne, şi cu robii Tăi (N),
izbăveşte-i pe ei de toată întâmplarea cea rea, păzeşte-le viaţa nevătămată şi
fereşte sufletele lor curate de toată întinăciunea. Fă cu spor călătoriile lor, dândule sănătate şi bucurie, şi călăuzindu-i în toate cu harul Tău; pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Tale, cu puterea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu
ocrotirile Sfinţilor Îngeri, pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, ale Sfântului
Părintelui nostru ierarh Nicolae, făcătorul de minuni şi pentru ale tuturor Sfinţilor.
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.
Apoi stropeşte transportul cu agheasmă, spunând: Se binecuvântează
transportul acesta, prin stropirea cu această apă sfinţită, în numele Tatălui, şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Iar cântăreţul cântă troparul: Mântuieşte, Doamne, poporul Tău… Apoi
preotul rosteşte această ectenie întreită:
Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne
şi ne miluieşte.
Doamne, care călăuzeşti paşii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi (N)
şi iartă-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie, binecuvântează
călătoriile lor şi povăţuieşte-i spre tot lucrul cel bun, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Încă ne rugăm pe toţi fraţii noştri şi pentru toţi dreptslăvitorii creştini, pentru
sănătatea şi mântuirea lor.
Că Dumnezeu milostiv şi iubitor de oameni eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cântăreţul: Amin. Şi se face Otpustul mic.
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