
6

GO T T E S D I E N S T D E R KL E I N E N WA S S E R W E I H E

Priester: Gepriesen sei unser Gott allezeit, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Chor: Amen.

Leser: Himmlischer König, du Tröster, Geist der Wahrheit, der du 
überall bist und alles erfüllst, Schatzkammer der Güter und Spender 
des Lebens, komm und wohne in uns, reinige uns von allem Makel, und 
rette, Gütiger, unsere Seelen.

Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser (3 mal).

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser; Herr, reinige uns von 
unseren Sünden; Gebieter, vergib uns unsere Verfehlungen; Heiliger, 
siehe unsere Schwächen an und heile sie, um deines Namens willen.

Herr, erbarme dich (3 mal).

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täg-
liches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen.
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SLUJBA SFEŞTANIEI

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 

Corul: Amin.

Citeţul: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pre-
tutindeni 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 greşalele 
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în 
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.



8

Priester: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Leser: Amen. Herr, erbarme dich (12 mal).

Anschließend:

Kommt, lasset uns anbeten Gott, unseren König.

Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem König.

Kommt, lasset uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem König und Gott.

Psalm 142
Herr, höre mein Gebet, nach deiner Treue vernimm mein Flehen, 

erhöre mich nach deiner Gerechtigkeit. Geh mit deinem Knecht nicht 
ins Gericht; denn keiner, der lebt, ist gerecht vor dir. Der Feind verfolgt 
meine Seele, tritt mein Leben zu Boden, er hat mich ins Dunkel gestellt, 
den längst Verstorbenen gleich. Mein Geist verzagt in mir; mir erstarrt 
das Herz in der Brust. Ich gedenke der alten Tage, über all deine Werke 
sinne ich nach, erwäge das Werk deiner Hände. Ich breite nach dir mei-
ne Hände aus; wie dürres Land, so dürstet nach dir meine Seele. Eile, 
erhöre mich, Herr, denn mein Geist wird müde. Verbirg dein Angesicht 
nicht vor mir, damit ich nicht wie die Menschen werde, die längst be-
graben sind. Lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen, denn 
ich vertraue auf dich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, denn ich er-
hebe meine Seele zu dir. Herr, entreiße mich den Feinden. Zu dir nehme 
ich meine Zuflucht. Lehre mich, deinen Willen zu tun; denn du bist 
mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad. Um deines 
Namens willen, Herr, erhalte mich am Leben, führe mich heraus aus der 
Not in deiner Gerechtigkeit. Vertilge in deiner Huld meine Feinde, lass 
alle meine Gegner untergehen. Denn ich bin dein Knecht.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, Ehre sei dir, o Gott (3 mal).

Gott ist der Herr, und ist uns erschienen; gepriesen sei, der da kommt 
im Namen des Herrn (3 mal).
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Preotul: 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. 

Citeţul: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori).

În continuare:

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 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia 

Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că ni-
meni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu 
şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca 
morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită 
înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am 
la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am 
către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab 
auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la 
mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud 
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi 
merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că 
la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul 
meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru 
numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din 
necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe 
toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de 3 ori).

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce 
vine întru numele Domnului (de 3 ori).


