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Aceasta este rugăciunea mea către Tine:

mine astăzi și în toată vremea vieții mele,
să mă ajuți și să mă călăuzești pe calea cea
dreaptă spre mântuire.”
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

PREFAȚĂ
„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a
unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu.”
(Marcu 10,14)
Atunci când vorbim despre copii, inevitabil
ne gândim la gingăşie, puritate, viaţă nealterată de gândurile şi faptele pătimaşe ale celor
ce se consideră trecuţi prin viaţă. Copiii, datorită
curăţiei lor sufleteşti, intuiesc multe din tainele pe
care cei mari se străduiesc să le pătrundă şi să le
explice. Starea aceasta de detaşare şi, în acelaşi
timp, de trăire deplină a momentului face din
copii imaginea ideală a Împărăţiei cerurilor. În ei,
regăsim frânturi din Rai, din starea paradisiacă,
atunci când Dumnezeu era singurul reper pentru
om.
Copiii îşi află, pentru o bună bucată de
timp, reperul şi implicit modelul de urmat în
părinţii lor. Mai târziu, acest reper se va multiplica,
aducând împrăştierea. Rolul pedagogului creştin
e acela de a pune în sufletul copilului, în mod cât
mai conştient, singurul reper ce nu se schimbă:
Hristos- Dumnezeu. Nu este un demers uşor de
realizat, dacă cei trei factori fundamentali ai

3

educației, Biserica, Familia și Școala, nu
conlucrează.
Avem nevoie de sinceritate, de răbdare
şi de dragoste pentru a putea pătrunde în taina
sufletului unui copil. Dacă noi, părinţii, vom pleca
genunchii şi Îl vom ruga pe Dumnezeu împreună
cu copiii noştri, îi vom ancora în ceruri şi vor şti
unde să caute ieşirea din orice fundătură a vieţii.
Nădăjduim că acest buchet de rugăciuni să
fie de folos atât părinţilor, cât, mai ales, copiilor, în a-i
deprinde să vorbească cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi.
Această carte a fost realizată în cadrul
proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”.
Pr. Grigore Marchiş
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Cu ajutorul bunului Dumnezeu am editat
această carte pentru a fi de folos oricărui copil sau
tânăr care doreşte să înţeleagă tainele credinţei
ortodoxe strămoşeşti.
Iisus Hristos, Mântuitorul, este cel mai
bun prieten al nostru care ne iubeşte nespus de
mult în orice clipă, la bine şi la greu, în copilărie
şi la bătrâneţe, când suntem trişti sau bucuroşi.
El este prezent chiar lângă noi, deşi nu îl
vedem, dar îi putem simţi ajutorul şi mângâierea.
Şi, dacă îl rugăm sincer, El ne va învrednici să
înţelegem că Dumnezeu Tatăl este ca Soarele, apoi
Iisus Hristos Fiul este Lumina lumii, iar Duhul Sfânt
este precum căldura soarelui care ne “încălzeşte”
sufletele cu iubire.
Cartea este dedicată tuturor copiilor din
România şi din diaspora care reprezintă viitorul
acestui neam. Pentru a păstra valorile creştine
şi morale ale poporului român, avem nevoie
să orientăm tânăra generaţie spre credinţa
strămoşească prin rugăciune şi fapte bune aşa
cum spunea Părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea
Petru-Vodă, Neamţ.
Nicoleta Rusu,

Preşedinte Asociaţia SOS
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CAPITOLUL I
RUGĂCIUNILE COPIILOR
TATĂL NOSTRU
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta
Precum în cer, aşa şi pe Pământ;
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,
Şi nu ne duce pe noi în ispită
Ci ne izbăveşte de cel rău,
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.
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RUGACIUNEA COPIILOR
Doamne, Doamne, Ceresc Tată,
Noi pe tine Te rugăm,
Luminează-a noastră minte,
Lucruri bune să învăţăm.

Că tu eşti Stăpînul lumii
Şi al nostru Tată eşti,
Iar pe toate cele bune
Numai Tu le împlineşti! Amin.
RUGĂCIUNEA ŞCOLARILOR
Varsă-Ți marea bunătate
Peste noi, ai Tăi copii,
În putere ne-ntărește,
De greșeli Tu ne ferește,
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RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR
Înger, îngeraşul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Şi mă-nvaţă să fac bine!
Eu sunt mic – tu fă-mă mare;
Eu sunt slab – tu fă-mă tare;
În tot locul mă-nsoţeşte,
Şi de rele mă fereşte.
Doamne, îngeraşii Tăi,
Fie păzitorii mei.
Şi în zi, şi în noapte,
Până-n ceasul cel de moarte. Amin.
Îngeraş, coboară lin
Lângă patul meu,
Somn uşor tu să-mi aduci,
De la Dumnezeu.
Să adorm pe braţul tău
Dulce, drăgăstos,
Până-n zori când m-oi trezi
Dintr-un vis frumos!
Înger, îngeraşul meu,
Tu păzeşte-mă de rău
Şi mă du la Dumnezeu.
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RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ
Doamne, noaptea a trecut
Şi somn dulce am avut,
Al Tău înger preaiubit
Cu putere ne-a păzit.
Doamne, dă-ne ajutor
Să avem în toate spor,
Voile să-Ți împlinim,

RUGĂCIUNEA DE SEARĂ
Doamne, ziua s-a sfârşit,
Seara iarăşi a venit.
Peste zi ne-ai ajutat
De-am lucrat şi-am învăţat.
Ne-ai dat minte şi putere
De-am învăţat cu plăcere,
Să te preamărim pe Tine.
Şi de-acuma înainte
Binele să-l săvârşim,
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RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINŢI
Doamne, cât este de bine
Când e mama lângă mine;
Doamne, cât este de rău,
Când nu văd pe tatăl meu.
Tata, mama mă iubesc,
Pentru mine ei trudesc.
Ţine-i, Doamne, Îndurate,
La mulţi ani cu sănătate;
Fă-le parte tot de bine
Să aibă grijă de mine!
Doamne, ţine-i fericiţi
Pe părinţii mei iubiţi
Să mă poată creşte bine,
Să se bucure de mine.
Dă-le zile îndelungate
Ca s-avem parte de toate;
Ţie, Doamne,-Ţi mulţumim. Amin.
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RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE MASĂ

Tatăl nostru, care eşti în ceruri….

RUGĂCIUNE DUPĂ MASĂ
Doamne, Ţie-Ţi mulţumim
Că ne-ai dat să ne hrănim
Şi cu roade pământeşti. Amin.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE
A PLECA LA ŞCOALĂ
Doamne, astăzi, plec la şcoală
Fără jucării în poală…
Tu ajută-mi să-nvăţ carte,
Să ajung cât mai departe.
Am tăbliţă, am condeie,
Am penar închis cu cheie
Şi-n ghiozdan, lângă penar
Un frumos abecedar!
Să-nvăț mult și să fac bine,
Ca să fiu iubit de Tine. Amin.
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RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN CLASĂ
Eu nu ştiu dacă greşesc,
Căci toate le împlinesc
Şi la şcoală şi acasă
Am o purtare aleasă.
Deci, Te rog, Doamne, pe Tine
Să m-ajuţi să cresc în bine;
Păstrează-mi viaţa curată,
Fără nici măcar o pată.

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE LECŢII
Dumnezeule, Prea Sfinte
Noi cei mici te mai rugăm,
Luminează a noastră minte
Carte bună să-nvățăm
Carte bună, sănătoasă
Care face fericiți
Pe copiii cei cuminți.
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RUGĂCIUNE LA IEŞIREA DIN CLASĂ
Toţi, cu inima curată,
Ţie, Doamne,-Ţi mulţumim,

De greşeli să ne ferim,
Ţara noastră s-o iubim.
Ţie, Doamne,-Ţi mulţumim.
Doamne, azi Îţi mulţumim,
Că ne-ai dăruit putere
Dă-ne şi de azi-nainte
Să-nvăţăm cu drag mereu
Şi să ne ferim de rău. Amin.
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RUGĂCIUNE LA INTRAREA ÎN BISERICĂ
Doamne, Dumnezeul meu,
La altarul Tău, şi eu
Vin acum să Te slăvesc
Ca pe Tatăl meu ceresc.
Luminează-mă pe mine,
Să mă port cum se cuvine
Veşnic să-mi aduc aminte. Amin.

RUGĂCIUNE LA IEŞIREA DIN BISERICĂ
Doamne, Care m-ai
primit
La altarul Tău slăvit,
Să mă ai în grija Ta
Luminează-mă pe mine,
Să mă port cum se cuvine
Veşnic să-mi aduc aminte. Amin.
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RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS
Doamne, Cel ce ai primit
Şi ne-ai dat prin Crucea Ta
Să putem în cer intra,
Ţie mă închin plecat
Şi Te rog cu-adevărat,
Să mă faci urmaşul Tău,
Ca să birui orice rău. Amin!

RUGĂCIUNE CĂTRE FECIOARA MARIA
Maică, Pururea Fecioară,
Mila ta spre noi coboară,
Că aleasă-ai fost de sus
Şi, în cer, mijlocitoare,
Să ne dea cerescul Tată
Viaţă binecuvântată. Amin.
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NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucurăte ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul
este cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai
născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii
noastre. Amin

ÎMPĂRATE CERESC
Împărate
ceresc,
Mângâietorule,
Duhul
Adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le
plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe
noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule,
sufletele noastre. Amin
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ÎMPĂRĂTEASA MEA
Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor
şi ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi
acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi
necazul, ajută-mi ca unui neputincios,
hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl
ştii, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor
afară de tine, nici altă folositoare grabnică,
nici altă mângâietoare bună; ci numai pe
tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mă
păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!

CREZUL SAU SIMBOLUL CREDINŢEI
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte
de toţi vecii.
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Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii, şi pentru a noastră
mântuire S-a pogorât din ceruri, şi S-a întrupat de
la Duhul Sfânt, şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut
om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat,
şi a pătimit, şi S-a îngropat, şi a înviat a treia zi după
Scripturi. Şi S-a suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a
Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
şi cu fiul este închinat şi slăvit Care a grăit prin
prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa
veacului ce va să fie. Amin.
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CAPITOLUL II
RUGĂCIUNILE TINERILOR
RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE
Slavă Ție,
( de trei ori )

Dumnezeul

nostru,

slavă

Ție.

Împărate
ceresc,
Mângâietorule,
Duhul
adevărului, Care pretutindenea ești și toate le
plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de
viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne
curățește pe noi de toată
întinăciunea și
mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără
de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și
vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău
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Doamne miluiește (de trei ori), Slavă Tatălui și Fiului
și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se
numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum
în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea
de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșelile noastre precum și noi iertăm
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase
Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ
După ce te scoli şi te speli, adună-ţi
gândurile, alungă toate grijile, fă-ţi semnul
Sfintei Cruci şi, cu evlavie şi fără grabă,
rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare.
Şi

continuă

cu

rugăciunile
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de

mai

jos.

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule,
și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice:
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru
rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.
Slavă

Tatălui

și

Fiului

și

Sfântului

Duh

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea
mea o luminează, inima și buzele mele le deschide
ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt,
Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile
tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia
se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul
nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru
Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Doamne, miluiește (de 12 ori), apoi rugăciunea către
Sfânta Treime
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RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA TREIME
Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți Ție,
Preasfântă Treime, că, pentru multă bunătatea
Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai
mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu
m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai
arătat iubire de oameni, după obicei; și, întru
deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec
și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi
ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț
cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia
Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud
preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecilor vecilor.
Amin
Altă rugăciune:
Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice,
Care, cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască
și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine,
păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și
a dobândi intrare în casa Ta. Primește, Doamne,
și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și
înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, din
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inimă curată și cu duh de umilință, să Ți se aducă
Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă
fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminata
făclie a sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine,
Dumnezeu-Cuvântul Cel slăvit în Tatăl și în Duhul
Sfânt. Amin
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos,
Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos,
Împăratul și Dumnezeul nostru (cu trei inchinăciuni)!
Apoi Psalmul 50:
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și,
după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea
mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea
și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea
mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am
făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și
biruitor când vei judeca Tu.
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Că, iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate
m-a născut maica mea. Că, iată, adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale
mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi
curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă
voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce
fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile
mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine,
Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața
Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh
stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de
lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor
întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge,
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide și gura mea va vesti
lauda Ta.
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Că de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu
le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului și
să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci, vei
binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot;
atunci, vor pune pe altarul Tău viței.
Apoi CREZUL şi
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de
Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată
și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai
cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de
asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune,
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Doamne miluește (de 3 ori). Pentru rugăciunile
sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin
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RUGĂCIUNILE DE LA VREMEA MESEI
Înaintea micului dejun
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Tatăl
nostru, Care eşti în ceruri, …..
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
După micul dejun
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi
prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai
slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeul-Cuvântul ai născut, pe
tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
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Înainte de masa de la amiază
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Tatăl
nostru Care eşti în ceruri...
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

După masa de la amiază
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Mulţumim Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru,
că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele
pământeşti. Nu ne lipsi nici de cereasca Ta
împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai
venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la
noi şi ne mântuieşte. Amin.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Înainte de cină
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe
Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi
inimile lor în veacul veacului.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
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După cină
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile
Tale şi întru lucrul mâinilor Tale ne-am bucurat.
Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne.
Dat-ai veselie în inima noastră din rodul grâului,
al vinului şi al untdelemnului, ce s-au înmulţit. Cu
pace ne vom culca şi vom adormi, că Tu, Doamne,
deosebi, întru nădejde ne-ai aşezat.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA DE SEARĂ
Mergând să te culci, rosteşte mai întâi de toate
rugăciunile începătoare..… În numele Tatălui
….Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule…
Slava Tatălui… Preasfântă Treime… Doamne
miluieşte… Tatăl nostru.
Continuă apoi cu aceste tropare de umilinţă
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Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi,
că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această
rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi,
păcătoșii, robii Tăi, miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am
nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un Milostiv
și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești
Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți
lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine
din nevoi, că tu ești mântuirea neamului
creștinesc.
Doamne, miluiește (de 12 ori).
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Îţi mulţumim, Dumnezeule Sfinte, că ne-ai păzit
în această zi. Îţi mulţumim şi Te mărim că ne-ai
învrednicit să ajungem în acest ceas al serii. Şi încă
Îţi mai cerem să ne trimiţi înger păzitor de orice
rău. Învredniceşte-ne, Doamne, să trecem cu bine
această noapte.
Învrednicește-ne să ne sculăm dimineaţa sănătoşi
şi bucuroşi ca să-Ţi mulţumim şi să mărim sfânt
numele Tău. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, ştim că, atunci când erai
pe pământ, îi primeai cu multă dragoste pe copiii
care veneau la Tine, îi mângâiai şi îi binecuvântai.
Te rugăm să ne primeşti şi pe noi, copiii Tăi, în
acest ceas şi să asculţi această rugăciune de seară.
Păzeşte-ne cu atotputernica Ta purtare de grijă
pentru ca, fără frică şi cu pace, să trecem cu bine
această noapte. Şi învredniceşte-ne să ne sculăm
dimineaţa sănătoşi, să-Ţi mulţumim din adâncul
inimii şi să mărim numele Tău cel sfânt. Căci Tu
eşti Domnul nostru cel bun, Care ne ocroteşti şi ne
iubeşti. Amin.
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Încă Te rugăm, Doamne, să-i iubeşti şi să ocroteşti
pe părinţii noştri, pe fraţii noştri şi toată familia.
Ajută-ne să fim cuminţi, să-i ascultăm pe părinţi şi
pe cei care ne învaţă cele bune. Luminează-ne să-i
iubim pe fraţii noştri, pe rude, pe colegi, pe vecini
şi pe toţi oamenii şi să-i ajutăm pe săraci. Amin.
Învredniceşte-ne ca fără de păcat să ne păzim în
această seară. Tu eşti adevăratul nostru Dumnezeu
în Care credeau şi strămoşii noştri şi de aceea ne
închinăm Ţie şi noi din adâncul sufletului nostru.
Vrednic de a fi preamărit pururea este numele Tău,
ziua şi noaptea, în orice ceas. Trimite-ne, Doamne,
harul şi iubirea Ta. Binecuvântat eşti, Doamne,
învaţă-mă să fac voia Ta întotdeauna şi să împlinesc
poruncile legii Tale. Luminează-mă să pot înţelege
poruncile Tale şi să împlinesc cu sârguinţă voia
Ta. Fă să fie pururea cu noi iubirea Ta. Toţi suntem
făpturile Tale, nu ne uita şi nu ne părăsi în veci. Ţie
Îţi cântăm cu bucurie şi preamărim numele Tău, al
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Apoi să-ţi săruţi crucea ta şi să faci semnul Sfintei
Cruci pe patul unde o să te culci.
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RUGĂCIUNI CĂTRE PĂRINTELE CERESC
Preabunule Părinte, Îţi mulţumim că ne păzeşti
împreună cu sfinţii Tăi îngeri. Te rugăm să ne
dăruieşti nouă înger de pace, călăuzitor,
credincios şi păzitor al sufletelor şi trupurilor
noastre. Amin.
Părinte ceresc, Tu eşti singurul Dumnezeu
adevărat. Tot ceea ce ne înveţi este adevărat şi
ceea ce ne făgăduieşti este cu neputinţă să nu
împlineşti. Te rugăm luminează-ne să cerem
pururea ocrotirea Ta şi să ne orânduim viaţa după
poruncile Tale. Amin.
Tatăl nostru, Cel din ceruri, Tu eşti Creatorul nostru,
păzitorul şi binefăcătorul nostru. Luminează-ne ca
pururea să cinstim şi să binecuvântăm numele Tău
Cel Sfânt. Amin.
Tată ceresc, Te rugăm luminează-ne şi întăreştene să săvârşim pururea faptele iubirii de fraţi şi să
ne purtăm ca nişte copii ai Tăi, că milostiv şi iubitor
de oameni Tu eşti, Dumnezeul nostru. Amin.
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RUGĂCIUNI CĂTRE DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS
Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti atotputernicul Fiu
al lui Dumnezeu. Te rugăm, apără-ne de duşmanul
diavol şi de păcat şi întăreşte-ne să împlinim
totdeauna voia Ta. Amin.
Dumnezeule Preabun, Tu care ne-ai dat porunca
iubirii, dă-ne nouă şi harul Tău ca să-i iubim pe toţi
oamenii şi să-i ajutăm în nevoi. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eşti Fiul lui
Dumnezeu, Sfânt şi fără de păcat, Te rugăm
păzeşte-ne de faptele cele rele şi ne dăruieşte
inimă curată. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Care ai binecuvântat
lucrarea Apostolului Petru, binecuvântează şi
lucrarea părinţilor noştri şi a tuturor oamenilor ca
să câştige cele de trebuinţă pentru a avea grijă de
noi. Amin.
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Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai venit în lume
să mântuieşti sufletele noastre şi ne-ai învăţat
că sufletul are o valoare nepreţuită. Te rugăm
curăţeşte sufletele noastre de păcat şi dă-ne
harul şi puterea Ta ca să nu mai păcătuim, ci să ne
deprindem sufletul cu faptele bune. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Tu Care i-ai învăţat pe cei
smeriţi, dăruieşte-ne şi nouă această mare virtute.
Ajută-ne să scăpăm de orice mândrie şi slavă
deşartă şi să avem iubirea şi apărarea Ta. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU PĂRINŢI
Tatăl nostru Cel din ceruri, Îţi mulţumim că neai dăruit părinţi care ne iubesc atât de mult, se
ostenesc şi au grijă de noi pentru binele nostru. Te
rugăm, Doamne , să-i păzeşti întotdeauna şi să fii
milostiv cu ei, să le dăruieşti sănătate, mulţumire
şi toate bunătăţile iubirii Tale. Luminează-ne să-i
putem cinsti, să-i ascultăm, să nu-i întristăm, să-i
ajutăm cât putem, să nu facem nimic în ascuns.
Ajută-ne să fim cuminţi în familie şi să Te iubim pe
Tine, pentru a preamări întotdeauna sfânt numele
Tău. Amin.
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Doamne Sfinte, Împărate al cerului şi al
pământului, caută din înălţimea Sfântului Tău
locaş cu milă şi cu îndurări asupra casei noastre.
Dă sănătate şi toate cele bune tatălui şi mamei, ca
să poată îngriji de noi şi de toţi ai casei noastre, şi
ne ajută şi nouă tuturor ca să facem cele bune şi
plăcute Ţie. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU FRAŢI ŞI SURORI
Doamne, Ţie mă rog ţine pe fraţii şi surorile mele,
dându-le lor sănătate, viaţă lungă şi darul Tău cel
sfânt, ca să umble în căile Tale şi să facă cele ce sunt
după voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum
până la capătul vieţii să ne iubim şi să ne cinstim
unii pe alţii, căci ce este mai bun şi mai frumos
decât a vieţui fraţii împreună! Aşa, Doamne,
ascultă rugăciunea noastră şi milostiv fii nouă, că
bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm,
Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.
Îţi mulţumim, Părinte ceresc, că ne-ai dat viaţă şi neai dăruit părinţi şi fraţi. Fă, Doamne Dumnezeule,
să stăpânească iubirea, pacea şi bucuria în casa
noastră. Ajută-ne să trăim în bună înţelegere, să
nu ne invidiem unul pe altul, să nu ne certăm,

35

să nu se îngrijească fiecare numai de el însuşi, ci
ajută-ne să ne sprijinim unul pe altul.
Învredniceşte-ne să-Ţi mulţumim întotdeauna şi
cu bucurie să preamărim numele Tău. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PRIETENI

Păzeşte-ne, Doamne, de prieteni răi şi prefăcuţi,
care nu urmează binele. Fereşte-ne de orice
împrejurare vătămătoare sufletului şi de orice
îndemn la rău.
Luminează-ne să alegem întotdeauna prieteni
buni, credincioşi, care să fie copiii Tăi, să iubească
Biserica Ta şi să aibă purtare bună. Te rog, Doamne,
să-i păzeşti pe toţi bunii mei prieteni, să-i luminezi
spre bine, să le dăruieşti spor şi bunăstare. Amin.

RUGĂCIUNI PENTRU BINEFĂCĂTORI

Îţi mulţumim, Părinte ceresc, că ne-ai dăruit,
pe lângă părinţi şi alţi oameni care ne iubesc
şi se ostenesc pentru noi. Îţi mulţumim pentru
binefăcătorii care ne ocrotesc, pentru profesorii
noştri, pentru preoţii Bisericii noastre şi pentru
toţi cei care ne iubesc pe noi.
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Te rugăm, Doamne, să le dăruieşti tuturor
binecuvântarea Ta, să răsplăteşti iubirea şi
osteneala lor cu darul iubirii Tale.
Şi învredniceşte-ne ca, atunci când vom creşte, să
devenim şi noi binefăcătorii tuturor, să ne arătăm
prin fapte iubirea noastră creştină pentru a ne
învrednici să preamărim sfânt numele Tău. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PROFESORI
Doamne, Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim că
ne-ai dăruit această mare binecuvântare a Ta, pe
profesorii şcolii noastre. La şcoală auzim cuvintele
Tale, acolo suntem învăţaţi cum să ne purtăm
acasă, la şcoală, în lume şi în biserică.
Te rugăm, Doamne, să-i umpli de bunătatea Ta pe
toţi profesorii care se ostenesc să ne înveţe pe noi.
Te rugăm să ne luminezi ca să fim cuminţi şi atenţi,
să împlinim tot binele pe care-l învăţăm şi să-l
spunem şi altora. Astfel, vom fi copiii Tăi iubiţi şi
vom preamări cu bucurie sfânt numele Tău. Amin.
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RUGĂCIUNEA COPILULUI BOLNAV
Doamne Iisuse Hristoase, iată, trupul meu s-a
îmbolnăvit. Te rog să-mi dăruieşti răbdare pentru
a trece cu bine peste această încercare pe care
mi-ai trimis-o. Ştiu că Tu eşti aproape de toţi cei
care suferă şi de aceea Te rog să-mi dăruieşti
bună nădejde de vindecare. Rânduieşte-mi cele
trebuincioase pentru însănătoşire şi nu mă trece
cu vederea, căci Tu poţi vindeca numai cu cuvântul.
Luminează-mă pe mine cu darul Tău şi
dăruieşte-mi sănătate sufletului şi trupului.
Mângâie sufletele tuturor copiilor şi oamenilor
care se află în dureri, în boli şi în alte suferinţe.
Mângâie-i şi pe toţi cei care au atâta grijă de mine.
Doamne Iisuse Hristoase, trimite ajutorul Tău
asupra mea, căci numai Tu eşti doctorul sufletelor
şi al trupurilor noastre. Slăvit să fie numele Tău,
împreună cu al Tatălui şi al Sfântului Duh, în vecii
vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA ELEVILOR
Doamne Iisuse Hristoase, ştim că în Ziua
Cincizecimii L-ai trimis pe Sfântul Tău Duh
Apostolilor. Cu Acesta i-ai luminat şi i-ai făcut
dascăli înţelepţi pentru întreaga lume. Te rugăm
să ne luminezi şi pe noi cu Sfântul Tău Duh, să ne
dăruieşti sârguinţă şi spor la învăţătură.
Luminează-ne să-i preţuim pe cei care ne învaţă,
să-i iubim pe colegi, să fim atenţi ce vorbim, să
ne purtăm bine pentru a mări întotdeauna sfânt
numele Tău. Amin.

RUGĂCIUNE LA ÎNCEPEREA LUCRULUI
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care
ai spus prin gura profetului David: “Omul merge
la muncă şi trudeşte până se înserează”. Prin gura
binecuvântatului apostol Pavel ai spus: “Cel ce nu
munceşte, nu va mânca.” Şi cu gura Ta prea curată
ai spus: “Fără Mine nu poţi face nimic.”
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Scapă-ne de nepăsare şi trândăvie. Dă-ne
bunăvoinţă şi sârguinţă în efortul nostru. Întăreştene să lucrăm cu sinceritate, dreptate şi iubire, Te
rugăm să binecuvântezi mereu lucrările noastre,
să câştigăm cele de trebuinţă şi să-i ajutăm şi pe
alţii. Amin.

RUGĂCIUNI PENTRU SĂNĂTATE
Doamne Iisuse Hristoase, Tu Care prin cuvânt poţi
să vindeci orice boală, Te rugăm să ne păzeşti de
orice rău şi să ne dăruieşti sănătate. Amin
Doamne Iisuse Hristoase, Tu eşti bunul nostru
Creator. Tu ne-ai dăruit viaţa. Tu ne-ai dat sufletul
şi trupul. Tu eşti ocrotitorul vieţii şi al sănătăţii
noastre. De aceea Te rugăm, Doamne, scapăne de boală şi păzeşte sănătatea noastră. Când
ne îmbolnăvim, dă-ne mângâiere, alinare, curaj,
nădejde şi însănătoşire grabnică. Pentru că Tu eşti
Atotputernicul doctor al sufletelor şi al trupurilor
noastre, Dumnezeule, iubitor de oameni şi
binefăcător al nostru. În Tine ne punem nădejdea
şi preamărim numele Tău, pe care-L vom slăvi
pururea, zi şi noapte. Amin.
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RUGĂCIUNE PENTRU CĂLĂTORIE
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cela Ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa şi ai călătorit
împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi cu cei
doi ucenici ce mergeau spre Emaus. Stăpâne,
călătoreşte şi cu mine robul Tău, binecuvântând
călătoria mea.
Trimite-mi ca lui Tobie, pe Îngerul păzitor, ca sămi fie povăţuitor şi ocrotitor şi să mă ferească
nevătămat de toate întâmplările rele, ca în pace
şi în sănătate să mă întorc întru ale mele şi toată
viaţa mea să preamăresc numele Tău, al Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZ
Tatăl nostru Cel din ceruri, Tu ne-ai adus pe lume
din marea Ta iubire şi nu încetezi să ne iubeşti şi să
Te-ngrijeşti de toate făpturile Tale. De aceea cerem
cu îndrăzneală ocrotirea Ta. În fiecare zi, suntem
încercaţi de multe primejdii şi multe necazuri ni
se pot întâmpla dacă Tu nu ne aperi. De aceea
Te rugăm, Iubitorule de oameni, Doamne, să nu
ne părăseşti niciodată, ci să fii pururea cu noi,
ajutător, apărător şi ocrotitor.
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Te rugăm păzeşte-ne şi ne izbăveşte de primejdii,
pentru ca pururea să-Ţi mulţumim şi să Te slăvim
din adâncul inimii. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU ŢARĂ
Dumnezeule ceresc şi Părintele nostru, Te rugăm
să asculţi această rugăciune a noastră pe care Ţi-o
aducem pentru iubita noastră ţară, România.
Îţi mulţumim că până acum ai ocrotit poporul
nostru. Îţi mulţumim că ne-ai izbăvit de duşmanii
înfricoşători şi de stăpânirea tiranică. Te rugăm,
Doamne, să nu laşi ţara noastră fără ajutor. Te
rugăm s-o păzeşti şi s-o fereşti de duşmani, de
războaie şi de toată reaua întâmplare.
Luminează-ne pe noi toţi să avem bunătate, pace
Ţi mulţumim pururea şi să preamărim sfântul şi
slăvitul Tău nume. Amin.
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RUGĂCIUNE PENTRU CEI ADORMIŢI
Miluieşte-i, Doamne Iisuse Hristoase, pe cei
adormiţi ai noştri: rude, binefăcători şi prieteni.
Dăruieşte-le împărăţia Ta cea cerească şi viaţă
veşnică. Pentru că Tu eşti viaţa şi învierea şi odihna
adormiţilor robilor Tăi şi Ţie slavă Îţi înălţăm,
împreună şi celui fără de început al Tău Părinte şi
Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNE DE POCĂINŢĂ
Doamne, Iisuse Hristoase, Iubitorule de oameni,
ştim că eşti plin de iubire şi Te-ai făcut om şi Ţi-ai
vărsat sângele Tău pe cruce, pentru a-i mântui pe
cei păcătoşi.
Şi eu mărturisesc cu mâhnire că am greşit, că
păcătuiesc de nenumărate ori şi îmi murdăresc
sufletul cu păcatul. Înaintea Ta hotărăsc acum că
de azi înainte să mă îndrept, să-mi schimb purtarea
şi să nu mai fac rău. Te rog, Doamne, nu mă osândi,
ci arată-Ţi marea Ta iubire faţă de mine şi iartă-mi
orice greşeală. Întăreşte-mă să fiu copilul Tău, să
fac voia Ta şi să preamăresc întotdeauna Sfânt
numele Tău. Amin.
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RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE SPOVEDANIE
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul şi
Mântuitorul nostru, vrem să ne curăţăm sufletul
de păcat. De aceea, Te rugăm, întăreşte-ne să ne
mărturisim greşalele duhovnicului cu sinceritate şi
cu pocăinţă adevărată. Iartă-ne, Doamne, şi ajutăne să ne ferim de rău. Şi învredniceşte-ne să fim
de acum înainte copiii Tăi sfinţiţi şi binecuvântaţi.

RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE
SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE
Îţi mulţumim, Doamne Iisuse Hristoase, că din
multa Ta iubire ne dai nouă să ne împărtăşim cu
Trupul şi Sângele Tău. Te rugăm, Doamne, să ne
ierţi păcatele pe care le-am făcut până acum.
Învredniceşte-ne să ne împărtăşim bucuroşi cu
Sfintele Tale Taine. Te rugăm să întăreşti cu această
Împărtăşanie sufletele noastre, să ne curăţeşti de
orice păcat şi să ne izbăveşti de cel rău. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, ştim că Tu eşti hrana
sufletelor noastre şi vrei să ne împărtăşim cu Trupul
şi Sângele Tău. Îţi mulţumim pentru acest mare dar
prin care Îţi arăţi iubirea faţă de noi.
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Te rugăm curăţeşte-ne şi păzeşte-ne de păcat. Şi
cu vrednicie, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de
veci. Amin.

RUGĂCIUNI DUPĂ SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE
Slavă Ţie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru. Îţi mulţumim, Mântuitorul nostru, că ne-ai
învrednicit să ne împărtăşim cu Sfântul Tău Trup şi
cu Cinstitul Tău Sânge.
S
pentru marele Tău dar. Te cântăm, Te binecuvântam
şi Te rugăm, Doamne, să te sălăşluieşti şi să rămâi
ne luminezi mereu şi să ne întăreşti ca să ne ferim
de orice rău şi să facem voia Ta. Învredniceşte-ne
să devenim copiii Tăi şi să moştenim în ziua de
apoi împărăţia Ta cerească. Amin.
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RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE
Îţi mulţumim, Preabunule Doamne, că pe lângă
bunătatea Ta ne-ai dăruit şi alte binefaceri, neai dăruit şi înger păzitor al sufletelor şi trupurilor
noastre. Te rugăm ajută-ne să nu-l întristăm cu
faptele noastre pe bunul nostru înger, să ni-l
dăruieşti ocrotitor până la ultima răsuflare, ca
să ne păzească în această viaţă şi să ne conducă
sufletul în faţa Ta când vom părăsi această lume.
Te rugăm, Doamne, luminează-ne şi ajută-ne să
avem nu numai credinţa în Tine, ci şi fapte bune. Şi
învredniceşte-ne să ne pregătim pentru a intra în
Împărăţia Ta şi a trăi cu Tine în veci. Îţi mulţumim
pentru darurile şi bunătăţile pe care ni le-ai dat
şi Te rugăm luminează-ne să cunoaştem că toate
acestea sunt de la Tine. Întăreşte-ne să le folosim
după voia Ta pentru a câştiga şi darurile Împărăţiei
Tale cereşti. Amin.
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RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ A PĂRINTELUI
IEROMONAH ARSENIE BOCA
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată
ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că
cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și,
astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine.
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea
Preasfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte
mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra
gândurilor rele să nu mă întunece, că iată mint în
tot ceasul.
Doamne, Cela Ce vii în taină între oameni, ai
milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin
întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minții,
uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind
inimile noastre și toate împreună au făcut temnița
în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și
așa risipim în deșertăciuni zilele noastre, umiliți și
dosădiți până la pământ.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai
milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem,
aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii
patimilor și fă lumină sufletelor noastre.
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Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă
de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, împreună
cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se
roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul
și mintea noastră rămân pe jos neputincioase.
Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de
noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem,
cât ești de aproape de sufletele noastre și cât Te
depărtăm prin micimile noastre, ci luminează
lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii
Tăi, să trăim în veac prin viața Ta, lumina și bucuria
noastră, slavă Ție. Amin.

RUGĂCIUNEA DE DIMINEAŢĂ
A STAREŢILOR DE LA OPTINA
Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească
tot ce-mi va aduce ziua de azi. Doamne, dă-mi
întru totul să mă supun voii Tale Sfinte. În tot
ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în
toate. Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla
în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul
liniştit şi cu credinţă tare, că peste toate este
Sfântă voia Ta. În toate cuvintele şi faptele mele
călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate
întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este
trimis de către Tine.
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Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi
înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi
să nu supăr pe nimeni. Doamne, dă-mi putere
să duc povara zilei şi toate câte mi se vor
întâmpla în această zi cu pace în suflet. Doamne,
călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să
cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc.
Amin.

RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI EFREM SIRIUL
Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei,
al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii
în deșert nu mi-l da mie. (o metanie)
Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și
al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.
(o metanie)
Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd
greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că
binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
(o metanie)
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.
Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă.
Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă.
(o închinăciune după fiecare stih)
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RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI SILUAN ATHONITUL
PENTRU LUME
Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă
duioasă își îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui
suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale și puterea
ajutorului Tău.
Dă ușurare sufletelor chinuite ale poporului Tău
și pe noi, pe toți, ne învață prin Duhul Sfânt, să
Te cunoaștem pe Tine. Se chinuiește sufletul
omenesc pe pământ, Doamne, și nu poate să se
întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te
cunoaște pe Tine, nici bunătatea Ta.
Mintea noastră este întunecată de grijile lumești și
nu putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne
luminează. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putință.
Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morții vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Așa fă
acum: ca sufletele noastre moarte să audă glasul
Tău și să învie, întru bucurie. Amin.
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CAPITOLUL III
ÎNVĂŢĂTURI CREŞTINE
Cuvântul de învăţătură este conceput de
Pr. Grigore Marchiş , Parohia Ortodoxă Turda III,
judeţul Cluj

Dragi copii şi tineri,
Dumnezeu vă iubeşte pe fiecare, aşa cum
sunteţi, fără să facă vreo deosebire. Chiar dacă
nu sunteţi doi la fel şi nici nu proveniţi din aceeaşi
pătură a societăţii, toţi aveţi acelaşi statut, de copii ai
lui Dumnezeu. Aşa cum într-o familie, copiii vorbesc
cu părinţii despre nevoile şi frământările lor, tot astfel
aveţi datoria de a vorbi cu Tatăl nostru cel ceresc.
Puteţi să vorbiţi cu Dumnezeu rugându-vă
şi încredinţându-i Lui toate grijile voastre. Rugaţi-vă
pentru părinţi, rudenii, învăţători şi profesori, pentru
colegi, pentru toţi şi pentru toate. Rugăciunea
voastră are mare putere şi se ridică mai repede la cer,
fiindcă inimile voastre sunt curate.
Poate vă întrebaţi când e mai potrivit să vă
rugaţi. Răspunsurile pot fi diferite, însă e bine să ştiţi
că vă puteţi ruga oricând, numai să doriţi. Încercaţi
să nu plecaţi dimineaţa de acasă, fără o scurtă
rugăciune. Seara, de asemenea, nu vă aşezaţi în pat
înainte de a vă ruga.
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Cea mai mare şi mai puternică rugăciune din
lume este Sfânta Liturghie, ce se săvârşeşte în fiecare
duminică şi sărbătoare, sau, chiar zilnic, acolo unde
sunt mai mulţi preoţi. Locul în care se face această
sfântă slujbă este lăcaşul bisericii din fiecare parohie.
Participaţi la Sfânta Liturghie împreună cu părinţii
voştri şi veţi primi putere de sus!
Timpul petrecut în biserică nu este unul
pierdut sau risipit. La Sfânta Liturghie, cerul coboară
pe pământ şi depinde de noi să simţim această
realitate. Dumnezeu ne face daruri minunate, pe
care le putem primi dacă ne deschidem sufletele
spre El. De aceea, încercaţi să vă împărtăşiţi cu Trupul
şi Sângele Domnului când veniţi duminica la Sfânta
Liturghie. Până la şapte ani, copiii se pot împărtăşi
fără spovedanie.
Faceţi semnul Sfintei Cruci în mod corect
- aşa Îi arătaţi respectul cuvenit lui Dumnezeu ţinând unite primele trei degete de la mâna dreaptă,
iar celelalte două avându-le îndoite în palmă; apoi,
duceţi mâna la frunte, la piept, la umărul drept şi la
umărul stâng zicând: În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh.
Când vă rugaţi, când plecaţi de acasă,
când cereţi ajutorul lui Dumnezeu sau îi mulţumiţi,
însemnaţi-vă cu Sfânta Cruce şi veţi primi putere
şi binecuvântare de la Părintele Ceresc. Semnul
Sfintei Cruci, făcut corect, arată că sunteţi copiii lui
Dumnezeu.
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Când vă întâlniţi cu părinţii voştri, îi salutaţi. Salutul
pe care îl adresăm lui Dumnezeu este tocmai facerea
semnului Sfintei Cruci.
Dacă Dumnezeu vă iubeşte pe toţi,
ajutându-vă cu harul său, atunci, şi voi sunteţi datori
a vă iubi unii pe alţii. Dacă se întâmplă să vă certaţi,
împăcaţi-vă cât mai repede, cerându-vă iertare. În
felul acesta, sufletele voastre se vor lumina şi îngerii
voştri păzitori vor sta aproape de voi. Ajutaţi-vă unii
pe alţii şi veţi primi mai mult decât aţi dăruit.Străduiţivă să fiţi bucurie pentru cei din jur, nelăsând tristeţea
şi răutatea din lume să pătrundă în sufletele voastre
curate.
După vârsta de şapte ani, să vă spovediţi
de câte ori aveţi sufletul încărcat. Prin Sfânta Taină a
Spovedaniei se iartă greşelile pe care le mărturisiţi,
iar haina sufletului se curăţă. Puteţi cere sfatul
preotului duhovnic oricând aveţi ocazia, nu doar
când vă spovediţi. Trupul ni-l spălăm zilnic, folosind
săpun şi apă, iar sufletul îl curăţim prin părere de rău
pentru cele ce am greşit şi prin spovedanie. Faceţi-vă
timp să citiţi din Sfânta Scriptură (Biblia) şi din vieţile
sfinţilor.
În tot ceea ce faceţi gândiţi-vă că sunteţi
copiii lui Dumnezeu şi că El nu vă va părăsi niciodată.
El este Singurul care nu vă dezamăgeşte, este „Viaţa”
voastră. Vorbiţi cu El folosindu-vă şi de cuvintele
voastre şi de rugăciunile tipărite.
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Să aveţi în camera voastră o icoană înaintea căreia să
vă rugaţi lui Dumnezeu cu toată sinceritatea pentru
toţi şi pentru toate.
Trăiţi-vă copilăria bucurându-vă şi fără să fiţi
invidioşi pe ceea ce au alţii. Când sunteţi bucuroşi şi
darnici vă puteţi trăi această parte a vieţii voastre în
toată plinătatea ei. Faceţi ceea ce sunteţi datori şi nu
aşteptaţi să fiţi lăudaţi de fiecare dată, deoarece s-ar
putea să ajungeţi să îndepliniţi o sarcină doar pentru
a fi lăudaţi. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate şi,
de asemenea, celor din jur. Când vă jigneşte cineva,
încercaţi să nu-i răspundeţi la fel, ci, în inima voastră,
rugaţi-vă pentru acea persoană.
Zidirea aceasta duhovnicească începe din
momentul Botezului. Atunci v-aţi îmbrăcat în haină
nouă, dăruită de sus: „Câţi în Hristos v-aţi botezat,
în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3,28). Mântuitorul
locuieşte de la botez înlăuntrul vostru, în inima
voastră şi aşteaptă să vorbiţi cu El pentru a vă bucura
de prezenţa şi ajutorul Lui.
Dumnezeu l-a făcut pe om trup şi suflet,
unind în El lumea văzută şi cea nevăzută. Trupul
este, din nefericire, mai mult în atenţia omului
decât sufletul. Aceasta duce la pierderea echilibrului
lăuntric şi la pervertirea puterilor trupeşti şi sufleteşti
cu care a fost înzestrat omul de către Creatorul său.
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Să vă luaţi întotdeauna în serios sufletul şi
nevoile lui, ştiind că Hristos, Dumnezeul nostru, a
zis: „Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă
dacă-şi pierde sufletul?” (Mc. 8, 36). Dacă trupul îl
hrăniţi şi îl îngrijiţi în fiecare zi, tot aşa se cuvine să
faceţi şi cu sufletul. Cu cât sufletul e mai curat, cu
atât poate dărui lumină şi bucurie dătătoare de viaţă
celor din jur.
Fiţi atenţi la gândurile rele, nu staţi de vorbă
cu ele, ci alungaţi-le, chemând ajutorul lui Dumnezeu,
rostind cu mintea voastră scurte rugăciuni care să
vă aducă aminte cine sunteţi şi ce misiune aveţi în
lume.
Ochii voştri nu-i lăsaţi să privească cele
ce v-ar putea vătăma, chiar dacă aveţi curiozitate
să aflaţi ce se întâmplă. Preţuiţi-vă unii pe alţii! Nu
înlocuiţi clipele în care puteţi comunica direct unii
cu alţii, prin folosirea nesănătoasă a telefonului şi
a tabletei. Ceea ce vedeţi prin intermediul acestor
dispozitive electronice nu reprezintă viaţă adevărată,
reală. Situaţiile prin care veţi trece, persoanele cu
care vă veţi întâlni nu pot fi înlocuite de ceea ce
numim „realitate virtuală”.
La Botez aţi primit, pe lângă viaţa cea nouă, şi
alte daruri de la Dumnezeu: îngerul păzitor, ungerea
cu Sfântul Mir, părinţi sufleteşti (naşii) şi Sfânta
Împărtăşanie. Toate acestea pot lucra în viaţa voastră
dacă doriţi să fiţi împreună lucrători cu Dumnezeu.
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„Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină”, „Pecetea
darului Sfântului Duh”.
Dumnezeu nu cere creştinului, să-I
împlinească voia, fără să-i dea ajutor în strădaniile
lui. Tocmai de aceea, toate părţile principale ale
trupului sunt unse cu Sfântul Mir. Îngerul păzitor
este o realitate pe care o puteţi simţi în viaţa voastră,
depinde de voi. Rugaţi-vă îngerului vostru păzitor şi
ascultaţi „şoaptele lui”, imboldul de a face, în toată
vremea, voia lui Dumnezeu!

ICOANE PRAZNICE ÎMPĂRĂTEȘTI
Buna Vestire

Nașterea Domnului
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Botezul Domnului

Învierea Domnului

Înălțarea Domnului Pogorârea Duhului Sfânt
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Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah
(Eclesiasticul) - capitolul 3
1.Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, tatăl, şi vă purtaţi aşa ca
să vă mântuiţi,
2.Că Domnul a înălţat pe tată peste fii şi a întărit
judecata mamei peste copii.
3.Cel care cinsteşte pe tată se va curăţi de păcat.
4.Şi ca acel care strânge comori, aşa este cel care
cinsteşte pe mama sa.
5.Cel care cinsteşte pe tată se va veseli de fii şi în ziua
rugăciunii sale va fi auzit.
6.Cel care măreşte pe tată va avea viaţă lungă şi cel care
se teme de Domnul cinsteşte pe mama sa.
7.Cel care se teme de Domnul va cinsti pe tatăl său şi ca
stăpânitor va sluji celor care l-au născut.
8.Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta, ca să-ţi vină binecuvântare de la ei.
9.Că binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar
blestemul mamei le dărâmă până în temelie.
10.Nu căuta mărire întru necinstea tatălui tău, că
necinstea tatălui tău nu-ţi este mărire.
11.Că mărirea omului este din cinstea tatălui său şi
ocară este fiilor mama necinstită.
12.Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrâneţe şi nu-l mâhni
în viaţa lui.
13.Şi chiar de i se va împuţina mintea lui, ai îndurare şi
nu-l dispreţui când tu eşti în putere,
14.Pentru că milostenia arătată tatălui nu va fi uitată şi,
în pofida păcatelor, se va zidi casa ta.
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CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIEŞTI
1.Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi
dumnezei afară de Mine.
2.Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să
te închini lor.
3.Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în
deşert.
4.Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte.
5.Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi
mulţi ani să trăieşti pe pământ.
6.Să nu ucizi.
7.Să nu fii desfrânat.
8.Să nu furi.
9.Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui
tău.
10.Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui.

FAPTELE MILEI TRUPEŞTI
1.A sătura pe cei flămânzi
2.A da de băut celor însetaţi.
3.A îmbrăca pe cei goi.
4.A cerceta pe cei bolnavi.
5.A găzdui pe cei străini.
6.A îngropa pe cei morţi.
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CELE NOUĂ PORUNCI BISERICEŞTI
1.Să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare
duminică şi sărbătoare.
2.Să ţinem toate posturile de peste an.
3.Să îi cinstim pe slujitorii bisericeşti.
4.Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în fiecare din
cele patru posturi mari de peste an, ori, dacă nu
putem în fiecare post, cel puţin o dată pe an, în Postul
Sfintelor Paşti.
5.Să ne rugăm pentru ocârmuitorii noştri.
6.Să ţinem posturile pe care le-ar orândui episcopul
sau mitropolitul locului, în vreme de primejdii, de boli
sau de necazuri.
7.Să nu citim cărţi eretice sau ale sectarilor.
8.Să nu înstrăinăm, nici să nu folosim, spre scopuri
străine, lucrurile sau averea Bisericii.
9.Să nu facem nunţi şi ospeţe sau alte petreceri în
timpul posturilor.

FAPTELE MILEI SUFLETEŞTI

1.A îndrepta pe cel ce greşeşte.
2.A învăţa pe cel fără ştiinţă.
3.A da sfat bun celui ce are nevoie de el.
4.A ne ruga lui Dumnezeu pentru aproapele.
5.A mângâia pe cel întristat.
6.A ierta celor ce ne-au greşit.
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CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII
1.Taina Sfântului Botez se săvârşeşte prin cufundarea
în apă şi chemarea Sfintei Treimi. Botezul deschide
Împărăţia Cerurilor pentru cel botezat.
2.Taina Sfintei Mirungeri prin care se dau celui nou
botezat, prin ungere cu Sfântul Mir, darurile Duhului
Sfânt.
3.Taina Sfintei Spovedanii (Pocăinţei) prin care
credinciosul primeşte chiar de la Dumnezeu iertarea
păcatelor mărturisite duhovnicului.
4.Taina Sfintei Împărtăşanii prin care creştinul se
împărtăşeşte cu însuşi Trupul şi Sângele Domnului,
care păstrează chipul de pâine şi vin.
5.Sfânta Taină a Preoţiei prin care, prin punerea
mâinilor episcopului, se împărtăşeşte harul Sfântului
Duh asupra celor chemaţi a fi preoţi şi păstori ai
creştinilor.
6.Taina Sfintei Cununii prin care se face binecuvântarea
şi sfinţirea unirii dintre mire şi mireasa, cu lucrarea
harului ceresc, sfinţindu-se şi binecuvântându-se
familia nou creată.
7.Taina Sfântului Maslu în care, prin ungerea cu
untdelemn sfinţit şi rugăciunile preoţilor, se dobândeşte
iertarea păcatelor şi tămăduirea de bolile trupului şi ale
sufletului.
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FERICIRILE - PREDICA DE PE MUNTE
(Matei 5, 3-12)
1.„Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este
Împărăţia Cerurilor.”
Pentru că strămoşul nostru Adam a căzut prin mândrie, noi
trebuie să fim îndreptaţi prin smerenie, ca temelie a vieţii
noastre, având umilinţă în inimile şi în gânduirile noastre.

2. „Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.”

Nu sunt fericiţi de Dumnezeu cei care plâng pentru lucruri
pământeşti, ci aceia care plâng mereu pentru greşelile şi
păcatele lor, căci acestea îi despart de Dumnezeu dar şi
pentru cele ale aproapelui.

3.„Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni
pământul.”

Blânzi nu sunt cei fără mânie, căci aceştia sunt nesimţitori.
Ci blânzi sunt aceia care au mânie, dar şi-o stăpânesc şi se
înfurie numai împotriva greşelilor şi păcatelor lor.

4.„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de
dreptate, că aceia se vor sătura.”
Trebuie să ne sârguim pentru dreptate, încât sufletele să
flămânzească şi să înseteze pentru ea. Să fim drepţi şi să
nu facem milostenie din cele dobândite, nedreptăţindu-i
pe alţii.
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5. „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”

Milostenia se face prin bani sau lucruri materiale dar şi
prin sprijinirea celor neajutoraţi, sfătuirea celor în necaz,
ocrotirea tinerilor sau rugăciune pentru tot aproapele.

6. „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea
pe Dumnezeu.”
Cei curaţi la inimă sunt cei care se înfrânează de la orice fel
de păcate sau greşeli, ori de la pornirile noastre rele.

7.„Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema.”

Fericiţi sunt cei paşnici faţă de toţi oamenii dar şi cei care
îi împaca pe cei certaţi dar mai ales cei care îi întorc către
Dumnezeu pe vrăjmaşi Lui prin învăţături bune şi sfinte.

8. „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor
este Împărăţia Cerurilor.”

Prigoniţi sunt numiţi toţi Sfinţii Mucenici şi toţi cei care
sunt prigoniţi pentru toată fapta bună sau pentru că au
ajutat pe cei nedreptăţiţi.

9. „Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni
şi minţind vor zice tot cuvântul rău împotriva
voastră, din pricina Mea.
Va fi fericit tot cel ce va fi ocărât pentru Hristos şi mai ales
prin minciună şi alte nedreptăţi.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că plata voastră multă
este în ceruri.”

Plată multă vor avea cei care cu greu rabdă ocară şi
suferinţă pentru Hristos, fiind răsplătiţi în veşnicie.

63

CUPRINS
Cap. I Rugăciunile copiilor
Cap. II Rugăciunile tinerilor
Cap. III Învăţături creştine

- pag 6
- pag 19
- pag 51

BIBLIOGRAFIE
1. Carte de rugăciuni pentru copii, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca 2014
2. Carte de rugăciuni pentru elevi V-VIII, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca 2010
3. Carte de rugaciuni pentru copii. Editura Sophia,
Bucureşti 2000
4. Portal ortodox www.doxologia.ro

CARTEA SE DISTRIBUIE GRATUIT
Asociaţia SOS “ Sprijin-Ocrotire-Speranţă”
Tel: 0364-733.987 / 0784-212.682
office@pro-romanesc.ro
www.sos.pro-romanesc.ro
În colaborare cu Părintele Grigore Marchiş
grigore.marchis@yahoo.com
www.catedrala-turda.ro

Sfânta Cuvioasă
Parascheva de la Iași

Sfânta Muceniță Filofteia
de la Curtea de Argeș

Petru şi Pavel

Mihail și Gavriil

65

CARTEA SE DISTRIBUIE GRATUIT
66
ISBN 978-973-0-26675-7

