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Copile drag,

Cu fiecare zi din via]a ta, `nve]i câte
ceva. Ai `nv\]at mai `ntâi s\ vorbe[ti. I-ai
auzit vorbind pe p\rin]ii t\i [i, f\r\ s\ `]i dai
seama când [i cum, ai `nceput [i tu s\ vor -
be[ti asemenea lor. Ai `nceput [i s\ te bu-
curi. Pentru c\ vorbind cu ei po]i s\ le spui
c\ `i iube[ti, s\ le ceri iertare atunci când
faci o boroboa]\. 

S\ [tii c\ p\rin]ii t\i au a[teptat cu ne -
r\bdare primele tale cuvinte. {i ei s-au bu-
curat când le-au auzit. Prima oar\ ai spus
„mama” [i „tata”. {i ai spus-o zâmbind [i
cu dragoste. Apoi ai `nceput s\ legi mai
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multe cuvinte. La `nceput stângaci [i cara-
ghios, apoi din ce `n ce mai bine. {i `nainte
de a vorbi tu bine, mama ta [tia ce `]i tre-
buie. Tu doar ]ipai. Când ̀ ]i era foame, când
`]i era sete, când `]i era somn sau poate fric\
]ipai de fiecare dat\ aproape la fel. Dar
mama [tia ce `]i trebuie de fiecare dat\. {i
aceea `]i d\dea. {i tata te lua `n bra]e [i `]i
vorbea [i tu râdeai. F\r\ cuvinte. Dar acum,
acum vorbe[ti… Sunt o gr\mad\ de `n -
treb\ri pe care le pui p\rin]ilor, bunicilor,
fra]ilor… Unele din ele ̀ i surprind [i pe mama
[i pe tata. Ei nu b\nuiau c\ le vor auzi de la
tine. Te privesc mira]i, cu bucurie, [i `n cear c\
s\ `]i explice pe `n]elesul t\u. Pentru c\ nu
po]i pricepe totul dintr-o dat\. Nu po]i pri-
cepe de ce p\rin]ii t\i se duc la serviciu, sau
scriu, sau citesc, nu po]i pricepe tot ce vor-
besc sau ce planuri fac. Dar tu [tii c\ vei
pricepe cândva. Când vei fi mare vei [ti, ase  -
menea lor, multe lucruri. Dar deocamdat\
de un lucru e[ti sigur: c\ tot ce fac p\rin]ii, fac
cu bun rost [i c\ te iubesc [i c\ `n planurile
lor tu e[ti important [i multe din ce fac, fac
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special pentru tine. Pentru tine r\sfoiesc
acum c\r]i de desenat, c\r]i de pove[ti, pen  -
tru tine merg la teatrul de p\pu[i, pentru
tine intr\ ̀ n cofet\rie, c\ci de cele mai multe
ori nici mama, nici tata nu iau pr\jitur\ [i
pentru ei, doar pentru tine. Pentru tine cum -
 p\r\ juc\rii, merg `n parc, alearg\ cu tine.
Tu [tii asta [i e[ti lini[tit, p\rin]ii t\i au grij\
de tine [i te iubesc. Chiar dac\ nu ]i-o re -
pet\ `n fiecare zi, chiar dac\ uneori vorbesc
mai pu]in cu tine fiind ocupa]i, chiar dac\
uneori te ceart\, ei te iubesc. 

Fiecare zi a ta este o minune acum. Flu-
turii minuna]i parc\ te cheam\ s\-i prinzi, s\
te joci cu ei. Sunt plini de culori, fru mo[i…
Florile sunt mai frumoase decât p\pu[ile [i
ursule]ii din plu[. Prim\vara copacii ̀ n floresc
ca ni[te mirese. Albi, frumo[i [i ce miros! „Oare
mama [i tata cum nu se opresc ̀ n loc s\ simt\
mai bine toate acestea”, parc\ te `ntrebi. Iar
la bunici, la ]ar\, o groz\vie… Câini, pisici,
g\ini, purcei… Ce prieteno[i sunt dup\ ce
s-au l\murit c\ nu vrei s\ le faci r\u. Le
aduci mâncare [i `i mângâi [i deja ]i-au
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devenit prieteni. Iar bunica este u[urat\,
ast\zi g\inile au mâncat bine. Seara, la bu-
nici este un aer curat, tare, de munte. Luna
[i stelele… sunt atât de departe [i de miste-
rioase. Dar iarna… cu z\pada ei pufoas\, ce
frumoas\ e! Cum de rabd\ p\rin]ii s\ nu
ias\ pe dat\ afar\, s\ zburde, s\ ia z\pada
asta frumoas\ s-o ating\, s-o mototoleasc\,
a[a cum faci tu cu ea? Nici frigul nu-l mai
sim]i. De bucuria ta, pân\ la urm\ p\rin]ii
ies [i ei. Zgribuli]i, `nfofoli]i, ies s\ te dea
cu sania. 

Fulgii de nea ce pogoar\ de sus nu te
sperie. ~]i e pu]in frig, dar nici prin gând nu-]i
trece s\ spui ceva. Nu vrei acum acas\, la
c\ldur\, nu te saturi s\ prive[ti tot specta-
colul \sta. De unde toate aceste minun\]ii?
De unde toate aceste daruri? 

Mama `]i ia o p\pu[\ sau o ma[in\ de la
magazin. O ia pentru tine pentru c\ ̀ ]i place,
ca s\ te bucure. Cineva a adus acolo ma -
[inu]e [i p\pu[i pentru copii ca ei s\ se bu-
cure. {i p\rin]ii le cump\r\ de acolo pentru
copiii lor. Tu [tii c\ toate acelea sunt f\cute
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de cineva. Nu cresc peste noapte `n vitrin\.
Nici p\pu[ile, nici pr\jiturile nu apar `n vi-
trin\ dintr-o dat\. Ele sunt aduse de fiecare
dat\ pentru p\rin]i, pentru copii, cineva le-a
f\cut special pentru asta. 

Dar copacii, dar florile, dar fulgii de nea,
dar stelele? Vai! Astea nu se cump\r\. Nu,
astea nu se fac `n fabrici [i laboratoare, nici
nu se aduc la magazine. Dar… ce bine, to -
tu[i! Dac\ s-ar vinde `n magazine, nu le-ar
mai vedea to]i copiii. Copiii mai s\raci poate
nu le-ar vedea niciodat\. Da, acestea sunt
pentru to]i copiii, pentru to]i p\rin]ii. Nu to]i
copiii ne putem bucura de juc\rii câte pof-
tim, de pr\jituri câte poftim, dar to]i ne
bucur\m de flutura[, de c\]el, de pisicu]\,
de parfumul crinilor [i de mireasma serii, de
aerul tare de munte, de taina cerului `nste-
lat. De unde darurile astea? Cine ni le-a
preg\tit? Cum de sunt atât de frumoase?

Ce `]i spun eu acum, tu cred c\ [tii deja
demult. }i-au spus-o mama [i tata, ei, care
]i-au [i d\ruit acum aceast\ carte de rug\ -
ciuni, poate prima ta carte de rug\ciuni.
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Toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu.
Nu au ap\rut dintr-odat\, nici `ntâmpl\tor.
Când tata `]i aduce o ma[inu]\, n-ai s\ `l
crezi dac\ `]i va spune c\ peste noapte a
uitat ceva [uruburi [i piuli]e `n magazie [i
peste câteva zile a g\sit o minun\]ie de ma -
[inu]\. Nu, o asemenea ma[inu]\ a fost
gândit\ dinainte cum s\ fie. Nu doar s\
mearg\ pe roti]e a[a cum merg ma[inile
adev\rate, ci chiar s\ fie frumoas\, colo-
rat\… Ei bine, tot astfel, Dumnezeu ne-a
r\sf\]at cu toate aceste frumuse]i de care
nu `ncet\m s\ ne minun\m, copii, tineri [i
b\trâni, toat\ via]a.

Putea s\ ne dea Dumnezeu copacii, [i
flutura[ii, [i pisicu]ele, [i iarba, toate negre.
Negre ca smoala. Cire[ele negre, merele
negre, farfuriile, c\r]ile [i z\pada — toate
negre. Puteam tr\i [i a[a. Dar nu ar fi fost
atât de frumos. Nu ne-am fi bucurat, atât
de uimi]i de fiecare dat\, ca acum. Ei bine,
copile drag, prin toate acestea Dumnezeu
`]i spune c\ te iube[te. S\ `n]elegi darurile
Sale [i s\ te bucuri de ele! {i s\ mul]ume[ti.
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{i s\ te gânde[ti la Dumnezeu, s\ ~l cuno[ti,
s\ ~i vorbe[ti.

Mama s-a bucurat când i-ai vorbit prima
oar\, când i-ai zâmbit. Ei bine, [i Dumnezeu
se bucur\ de tine. {i a[teapt\ s\ ~i vorbe[ti.

Mama a fost `ndurerat\ când ai f\cut bo-
roboa]e, te-ai zgâriat, ai min]it-o, ai fost o -
braznic, ai fost lene[ [i neatent. {i tu te-ai
`ntristat c\ ai `ndurerat-o pe mama ta care
te iube[te. {i ]i-ai cerut iertare. Pentru c\ [i
tu o iube[ti pe mama.

Ei bine [i Dumnezeu este `ndurerat. Vai!
Pe Dumnezeu poate s\ Îl doar\ ceva, ca pe
mama, ca pe mine, ca pe fratele meu? Ei
bine, da! Pe Dumnezeu Îl doare când chinui
animalele, când e[ti neatent, când min]i pe
mama, pe sora ta, când love[ti un copil de
lâng\ tine, când nu aju]i s\ se ridice o feti]\
mai mic\ ce tocmai a c\zut sau poate `]i ba]i
joc de ea c\ e ne`ndemânatic\.

„Da? {i atunci de ce nu m\ ceart\, de
ce nu m\ bate, ca mama, sau, mai bine, de
ce Se ascunde Dumnezeu de mine, de ce nu
~l v\d?”, ai putea s\ m\ ̀ ntrebi tu. „Am auzit
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o gr\mad\ de lucruri despre Dumnezeu, L-am
v\zut `n icoane, dar niciodat\ a[a, ca pe
mama, ca pe tata. Nu am voie s\-L v\d, nu
trebuie s\-L v\d?”

Ei bine, nu! Deocamdat\ nu po]i s\ Îl
vezi. Dar ~l vei vedea sigur. Când vei fi pre -
g\tit. De fapt, din toate câte `nv\]\m `n
via]\, s\ vorbim, s\ mergem, apoi s\ citim,
s\ scriem, s\ `n]elegem tot ce al]i oameni
ca [i noi, au descoperit pân\ la noi, `n ma-
tematic\, `n biologie, `n geografie. Ei bine,
din tot ce `nv\]\m `ncepem s\ cunoa[tem
mai mult despre noi, despre via]\, despre
Dumnezeu. {i ne preg\tim s\-L cunoa[ tem.
Dar cel mai mult [i mai mult ne vom preg\ti
s\ ~l `n]elegem, s\ vedem cum lucreaz\ `n
via]a noastr\, chiar dac\ nu ~l vedem, atunci
când vrem s\ facem voia Lui [i o facem,
atunci când ~l ascult\m, atunci când ne ru -
g\m. {i dac\ vrei s\ ~l vezi, dac\ vrei s\ ~l
`n]elegi bine pe Dumnezeu, deja po]i s\ te
rogi a[a: 

„Dumnezeul meu, Tat\l meu Cel ceresc,
ajut\-m\ s\ Te cunosc, s\ `n]eleg voia Ta [i
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s\ o urmez. Preg\te[te-m\ Tu s\ Te pot
`ntâlni, s\ Te pot vedea [i s\ Te pot cu -
noa[te a[a cum sfin]ii T\i Te-au cunoscut”.

Vezi, pân\ s\ mergi la [coal\, mama ta
]i-a vorbit despre doamna `nv\]\toare, cum
s\ vorbe[ti cu ea, s\ o ascul]i, s\ [tii c\ nu
`]i vrea r\ul… Când ai crescut destul de mare,
ai mers la [coal\ [i ai priceput toate acestea. 

Ca s\ ~l cuno[ti pe Dumnezeu, `]i trebuie
mai mult timp, dar nu e la to]i la fel. Dup\
cum nu to]i copiii sunt la fel de aten]i la
[coal\. Dup\ cum ne vom ruga mai st\rui-
tor, dup\ cum vom fi mai aten]i s\ tr\im a[a
cum sfin]ii au tr\it, chemându-L pe Dum-
nezeu `n via]a lor, tot astfel [i noi ~l vom
`n]elege mai repede pe Dumnezeu. Cum lu-
creaz\ `n via]a noastr\, cum Se apropie de
noi, cum ne ceart\, cum ne ajut\. 

Vai! Ne ceart\? Ei bine, da! Eu arunc cu
o piatr\ `ntr-un câine mic ca s\ am de ce
râde, peste câteva zile un copil obraznic,
a[a cum am fost [i eu atunci, m\ love[te
peste picior [i râde de mine c\ plâng. {i, de
fapt, `n felul acesta Dumnezeu m\ ceart\
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spunându-mi c\ trebuie s\ m\ `ndrept.
Roag\-te cu aten]ie [i vei pricepe cum lu-
creaz\ Dumnezeu `n via]a ta [i cum, chiar
dac\ deocamdat\ nu ~l vezi, `]i `ndrum\
pa[ii, te ascult\, Se bucur\ cu tine, te ap\r\,
te iart\, dar mai ales vrea s\ fii fericit. Pen-
tru totdeauna. {i Dumnezeu poate s\ te fac\
fericit pentru totdeauna. {i vrea, trebuie [i
noi s\ vrem, s\ ~l credem `n tot ce ne-a zis.
{i vom vedea c\ deja `ncepem s\ ~l cunoa[ -
tem. ~i `n]elegem mai adânc vorbele Lui, ~i
sim]im `n fiecare zi purtarea de grij\ [i dra-
gostea Sa. 

~n toat\ preg\tirea de pân\ acum, la
gr\dini]\, la [coal\, am `nv\]at de la mam\,
sau de la tat\, sau de la educatoare, sau de
la `nv\]\toare. Tot a[a, pentru a-L cunoa[te
pe Dumnezeu, e bine s\ ̀ ncep s\ ̀ nv\] de la
sfin]i, de la cei ce pân\ la mine L-au c\utat
cu toat\ inima pe Dumnezeu [i L-au g\sit.

Cartea pe care o ai acum `n mân\ este
un abecedar al rug\ciunii. Ea te `nva]\ cum
s\ vorbe[ti cu Dumnezeu, cum s\ ~i mul]u -
me[ti, cum s\ ~i ceri iertare, cum s\ ~l chemi
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`n via]a ta. Pe m\sur\ ce te vei ruga `n fie-
care zi, `]i va fi drag s\ te rogi, ~l vei sim]i tot
mai aproape pe Dumnezeu. {i poate tu
`nsu]i vei `ncepe s\ pricepi limba rug\ciunii
[i s\ vorbe[ti `n ea, cum au priceput-o cei ce
s-au rugat cu rug\ciunile acestea frumoase
[i minunate pe care le g\se[ti acum `n c\rti-
cica ta de rug\ciuni. 

La `nceput vei descoperi rug\ciunile pe
care le spuneai când erai mai mic. Po]i s\ le
spui `n continuare, s\ `ncepi cu ele:
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Îngera[ul

~nger, `ngera[ul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,

Totdeauna fii cu mine
{i m\-nva]\ s\ fac bine.

Eu sunt mic, Tu f\-m\ mare;
Eu sunt slab, Tu f\-m\ tare;

~n tot locul m\-nso]e[te
{i de rele m\ fere[te.
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Doamne, `ngera[ii T\i
Fie p\zitorii mei

{i `n zi [i `n noapte
Pân\-n ceasul cel de moarte. Amin.

C\tre Îngerul p\zitor

~nger, `ngera[ul meu,
Roag\-te lui Dumnezeu
Pentru sufle]elul meu.
~n tot locul m\ p\ze[te
{i de rele m\ fere[te;

Totdeauna, zi [i noapte,
Pân-la ceasul cel de moarte. Amin.

Doamne, ceresc Tat\

Doamne, Doamne, ceresc Tat\,
Noi, micu]ii, Te rug\m

Lumineaz\-a noastr\ minte
Lucruri bune s\-nv\]\m.
C\ Tu e[ti St\pânul lumii

{i al nostru Tat\ e[ti
{i pe toate cele bune

Numai Tu le `mpline[ti. Amin.
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Dar, pentru c\ acum e[ti deja un pic mai mare,
este bine ca `ntotdeauna s\ `ncepi cu:

Rug\ciunile `ncep\toare

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfân-
tului Duh. Amin.

Apoi:

Slav\ }ie, Dumnezeul nostru, Slav\ }ie!

~mp\rate ceresc, Mângâietorule, Duhul
adev\rului, Care pretutindeni e[ti [i toate le
pline[ti, Vistierul bun\t\]ilor [i D\t\torule

16



de via]\, vino [i Te s\l\[luie[te `ntru noi [i
ne cur\]e[te de toat\ `ntin\ciunea [i mân-
tuie[te, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f\r\
de moarte, miluie[te-ne pe noi (de 3 ori).

Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, [i
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Preasfânt\ Treime, miluie[te-ne pe noi.
Doamne, cur\]e[te p\catele noastre, St\ -
pâne, iart\ f\r\delegile noastre; Sfinte,
cerceteaz\ [i vindec\ neputin]ele noastre,
pentru numele T\u.

Doamne, miluie[te (de 3 ori). Slav\ Ta -
t\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, [i acum [i pu-
rurea [i `n vecii vecilor. Amin.

Tat\l nostru, Care e[ti `n ceruri, sfin -
]easc\-se numele T\u, vie `mp\r\]ia Ta,
fac\-se voia Ta, precum `n cer a[a [i pe p\ -
mânt. Pâinea noastr\ cea spre fiin]\ d\-ne-o
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nou\ ast\zi [i ne iart\ nou\ gre[elile noas-
tre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri. {i
nu ne duce pe noi `n ispit\, ci ne izb\ve[te
de cel r\u.

C\ a Ta este `mp\r\]ia [i puterea [i
slava, a Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Aceste rug\ciuni le po]i spune, [i dimi-
nea]a, [i seara, [i oricând vrei [i ai timp s\
te rogi `n cursul zilei. Ele te ajut\ s\ intri
atent `n rug\ciune [i este bine ca `n timp s\
le `nve]i pe de rost.
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~n primul rând caut\ s\ `ncepi [i s\ sfâr[e[ti 
ziua chemându-L pe Dumnezeu s\ te lumineze,

s\ te ocroteasc\. Iat\, pentru `nceput,
câteva din rug\ciunile de diminea]\:

Rug\ciune la trezire

Doamne, noaptea a trecut
{i noi lini[te-am avut,
Al T\u `nger prea iubit
Cu-ngrijire ne-a p\zit.

Ajut\-ne Doamne, iar\
S\ lucr\m pân\ desear\

Voia Ta s-o `mplinim,
Fiii T\i iubi]i s\ fim. Amin.
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Alt\ rug\ciune de diminea]\

Numele T\u cel mare `l sl\vim, Prea -
`nalte, `n zorii care se ivesc. Toat\ f\ptura
Ta, zidit\ cu `n]elepciune, min]ile [i inimile
tuturor Te sl\vesc `n chip minunat. O, Prea -
`nalte Dumnezeul nostru, f\-ne cunoscut\
dumnezeiasca Ta voie nou\, celor care sun-
tem micile Tale f\pturi. Dumnezeule, c\l\ -
u ze[te-ne s\ tr\im spre slava Ta [i s\-}i
`nchin\m }ie via]a noastr\. Amin.

Rug\ciuni pentru ocrotire

Sunt un mic copil [i Te sl\vesc, Dumne-
zeul meu, prime[te rug\ciunea mea pe care
o `nal] la cer. Trimite-mi `nger p\zitor care
s\ aib\ grij\ de sufletul meu, s\ m\ acopere
sub aripile lui albe. Arat\-mi drumul drept
[i bun, d\ruie[te-mi s\ petrec ziua toat\ cu
`n]elepciune, f\r\ p\cat, f\r\ am\gire, `n
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pace [i dragoste cu cei dragi, cu colegi [i
prieteni, cu to]i cei pe care mi-i vei scoate
ast\zi `n cale. D\-mi puterea s\ birui toate
`ncerc\rile ce le voi avea `n aceast\ zi [i s\
o petrec `ncredin]at fiind c\ toate sunt sub
st\pânirea [i voia Ta cea sfânt\. Amin.

Tat\l nostru ceresc, F\c\torul oameni-
lor [i al `ngerilor, Te rug\m s\ ne d\ruie[ti
`ngeri p\zitori sufletelor [i trupurilor noas-
tre, pentru a ne ap\ra de primejdii [i de
orice r\u. Amin.
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Rug\ciune c\tre Tat\l ceresc

Tat\l nostru ceresc, cum s\-}i mul]u -
mesc [i cum s\ pream\resc iubirea Ta cea
bogat\? Zi [i noapte, `n fiecare clip\ [i or\,
nu `ncetezi s\ ne oferi darurile Tale cele bo-
gate. ~naintea noastr\ e[ti mereu, toate le
cuno[ti [i pe noi to]i nu `ncetezi s\ ne lumi-
nezi spre bine. Ne dai atâta bun\tate prin
p\rin]ii no[tri. ~]i mul]umesc pentru toate
bun\t\]ile Tale [i cu dragoste pream\resc
numele T\u. {i acum Te rog, Preabunule
P\rinte, s\ m\ p\ze[ti `ntotdeauna, zi [i
noapte. Iart\-m\ pe mine, copilul T\u cel
p\c\tos, [i f\-m\ vrednic de iubirea Ta, iar
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nu de mânia Ta. Ajut\-m\ s\ p\zesc cu cre-
dincio[ie poruncile Tale, s\ iubesc dumne-
zeie[tile Tale lucr\ri. ~nvrednice[te-m\ s\ fiu
copilul T\u supus, s\ tr\iesc `n Rai cu Tine,
P\rintele meu. Amin.

Rug\ciune c\tre 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Hristoase, lumina cea adev\rat\, Care
luminezi pe tot omul ce vine `n lume, s\ se
`nsemneze peste noi lumina fe]ei Tale, ca
`ntr-`nsa s\ vedem str\lucirea cere[tii Tale
slave. ~ndrepteaz\ pa[ii no[tri spre lucrarea
poruncilor Tale, pentru rug\ciunile Preacura-
tei Maicii Tale [i ale tuturor sfin]ilor T\i. Amin.

Rug\ciune c\tre ~ngerul p\zitor

~ngerul lui Dumnezeu, p\zitorul meu cel
sfânt, care e[ti dat mie spre ocrotire de la
Dumnezeu, pe tine te rog cu de-adinsul s\
m\ luminezi ast\zi [i de tot r\ul s\ m\ p\ -
ze[ti, c\tre fapta bun\ s\ m\ pov\]uie[ti [i
s\ m\ `ndreptezi pe calea mântuirii. Amin.
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Rug\ciune pentru `n]elegerea
voii lui Dumnezeu

D\-mi, Doamne, ca s\ pot `n pacea Ta,
tot ce-mi aduce ziua s\ primesc. ~nvred-
nice[te-m\ ca sfintei voii Tale cu totul s\ m\
dau [i `n tot ceasul pe mine ast\zi s\ m\
pov\]uie[ti [i `ntru toate s\ m\ c\l\uze[ti.
{i orice ve[ti de-a lungul acestei zile voi
primi, cu lini[te m\ `nva]\ s\ `ntâmpin, `n -
t\rit `ntru credin]a c\ peste toate-i sfânt\
voia Ta. Tu `mi st\pâne[te gânduri [i sim -
]ire, `n tot ce fac [i `n tot ce gr\iesc. S\ nu
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m\ la[i, `n necazuri, s\ uit c\ de la Tine ne
vin toate. ~nva]\-m\ ca f\r\ viclenie [i `n]e -
leg\tor s\ fiu c\tre p\rin]i, colegi [i prieteni
[i ca pe nimeni s\ nu am\r\sc cu ceva.
C\l\uze[te-mi voia [i m\ `nva]\ s\ m\ rog,
s\ cred, s\ n\d\jduiesc, s\ rabd, s\ iert [i
s\ iubesc. Amin.
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La vremea mesei `ns\, dup\ ce te-ai `nsemnat cu
semnul sfintei cruci, s\ spui:

Rug\ciunile de la mas\
~nainte de a servi micul dejun 

sau masa de prânz

Tat\l nostru, Care e[ti `n ceruri, sfin -
]easc\-se numele T\u, vie `mp\r\]ia Ta,
fac\-se voia Ta, precum `n cer a[a [i pe
p\mânt. Pâinea noastr\ cea spre fiin]\ d\-
ne-o nou\ ast\zi [i ne iart\ nou\ gre[elile
noastre, precum [i noi iert\m gre[i]ilor
no[tri. {i nu ne duce pe noi `n ispit\, ci ne
izb\ve[te de cel r\u.
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Dup\ ce ai servit micul dejun 
sau masa de prânz

Mul]umim }ie, Hristoase, Dumnezeul
nostru, c\ ne-ai s\turat de bun\t\]ile Tale
cele p\mânte[ti. Nu ne l\sa pe noi lipsi]i
nici de cereasca Ta `mp\r\]ie, ci, precum `n
mijlocul Apostolilor T\i ai venit, Mântuito-
rule, pace dându-le lor, vino [i la noi [i ne
mântuie[te. Amin.

Cuvine-se cu adev\rat s\ te fericim pe
tine, N\sc\toare de Dumnezeu, cea puru-
rea fericit\ [i prea nevinovat\ [i Maica Dum-
 nezeului nostru. Ceea ce e[ti mai cinstit\
decât Heruvimii [i mai sl\vit\ f\r\ de ase -
m\nare decât Serafimii, care f\r\ stric\ -
ciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai n\scut, pe
tine, cea cu adev\rat N\sc\toare de Dum-
nezeu, te m\rim.
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Desigur, la masa de sear\, asemenea te vei ruga,
dar avem [i o rug\ciune special\ pe care o 

spunem cu to]ii:

La cin\

~n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfân-
tului Duh. Amin.

Mânca-vor s\racii [i se vor s\tura [i vor
l\uda pe Domnul, iar cei ce-L caut\ pe Dân  -
sul vii vor fi inimile lor `n veacul veacului.
Amin.

Dup\ cin\

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, ̀ ntru f\p -
 turile Tale [i ̀ ntru lucrul mâinilor Tale ne-am
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bucurat. ~nsemnatu-s-a peste noi lumina
fe]ei Tale, Doamne. Dat-ai veselie `n inima
noastr\ din rodul grâului, al vinului [i al unt-
delemnului, care s-au `nmul]it. Cu pace ne
vom culca [i vom adormi, c\ci Tu, Doamne,
`ndeosebi `ntru n\dejde ne-ai a[ezat.

Cuvine-se cu adev\rat... (vezi pagina 27)

Cu timpul, tot spunându-le, [i pe aces-
tea, repede le vei `nv\]a pe de rost. {i le vei
avea astfel aproape ori unde vei lua masa
de acum: acas\ sau la bunici, `n excursie sau
`n vizit\ la un prieten. {i dac\ prietenul t\u
nu [tie rug\ciunea de la vremea mesei, cu
`ndr\zneal\ s\ `l `nve]i. 

29



Seara vei avea la `ndemân\, deschizând 
c\rticica ta, [i rug\ciunile de sear\:

Rug\ciune de sear\

Doamne, ziua s-a sfâr[it,
Voia Ta am `mplinit,

Am fost buni, am fost cumin]i,
Am ascultat de p\rin]i.

{i acuma Te rug\m
Când mergem s\ ne culc\m
S\ trimi]i mila-}i cereasc\,
{i `n somn s\ ne p\zeasc\.

Ajut\-ne, Doamne Sfinte,
{i de-acuma `nainte,
Zi de zi s\ tot sporim

Oameni buni cu to]i s\ fim.
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Alt\ rug\ciune de sear\

Doamne, ziua s-a sfâr[it,
Seara iar\[i a venit.
Peste zi ne-ai ajutat,

De-am lucrat [i-am `nv\]at.

Ajut\-ne, Doamne sfinte,
{i de-acum `nainte.
Binele s\-l s\vâr[im,
Fii t\i iubi]i s\ fim.

Alt\ rug\ciune de sear\

Pentru toate-]i mul]umesc
Scumpul meu Tat\ ceresc,

Iar Tu, Bunule Iisus,
Ocrote[te-m\ de sus.
Fii al\turea de mine

C\ci eu Te iubesc pe Tine.
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Rug\ciune de sear\ c\tre 
Îngerul p\zitor

~nger sfânt, vino din Cer,
Lâng\ patul meu,

Somn u[or tu s\-mi aduci
De la Dumnezeu.

S\ stai lâng\ mine,
Blând [i luminos,

Pân\-n zori, când m-oi trezi,
Dintr-un vis frumos.

Alte rug\ciuni de sear\

~]i mul]umim, Dumnezeule Sfinte, c\ ne-ai
p\zit `n aceast\ zi. ~]i mul]umim [i Te m\rim
c\ ne-ai `nvrednicit s\ ajungem `n acest
ceas al serii. {i `nc\ ~]i mai cerem s\ ne
trimi]i `nger p\zitor de orice r\u. ~nvred-
nice[te-ne, Doamne, s\ trecem cu bine
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aceast\ noapte. ~nvrednice[te-ne s\ ne scu -
l\m diminea]a s\n\to[i [i bucuro[i, ca s\-}i
mul]umim [i s\ m\rim sfânt numele T\u.
Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, [tim c\ atunci
când erai pe p\mânt `i primeai cu mult\
dragoste pe copiii care veneau la Tine, `i
mângâiai [i `i binecuvântai. Te rug\m s\ ne
prime[ti [i pe noi, copiii T\i, `n acest ceas [i
s\ ascul]i aceast\ rug\ciune de sear\. P\ -
ze[te-ne cu atotputernica Ta purtare de grij\,
pentru ca, f\r\ fric\ [i cu pace, s\ trecem cu
bine aceast\ noapte. {i `nvrednice[te-ne s\
ne scul\m diminea]a s\n\to[i, s\-}i mul]u -
mim din adâncul inimii [i s\ m\rim numele
T\u cel sfânt. C\ci Tu e[ti Domnul nostru cel
bun, Care ne ocrote[ti [i ne iube[ti. Amin.

~nc\ Te rug\m, Doamne, s\-i iube[ti [i
s\-i ocrote[ti pe tat\l nostru, pe mama noas -
 tr\, pe fra]ii no[tri [i toat\ familia noastr\.
D\ruie[te-ne s\ fim cumin]i, s\-i ascult\m
pe p\rin]i [i s\-i pre]uim pe cei care ne
`nva]\.
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Lumineaz\-ne s\-i iubim pe fra]ii no[tri,
pe rudele noastre, pe colegii no[tri, pe ve-
cinii no[tri, pe to]i oamenii [i s\-i ajut\m pe
s\raci. Amin.

~nvrednice[te-ne ca f\r\ de p\cat s\ ne
p\zim `n aceast\ sear\. Tu e[ti adev\ratul
nostru Dumnezeu `n Care credeau [i str\ -
mo[ii no[tri [i de aceea ne `nchin\m }ie [i
noi din adâncul sufletului nostru. Vrednic de
a fi pream\rit pururea este numele T\u,
ziua [i noaptea, `n orice ceas. Trimite-ne,
Doamne, harul [i iubirea Ta. Binecuvântat
e[ti, Doamne, `nva]\-m\ s\ fac voia Ta
`ntotdeauna [i s\ `mplinesc poruncile legii
Tale. Lumineaz\-m\ s\ pot `n]elege porun-
cile Tale [i s\ `mplinesc cu sârguin]\ voia
Ta. F\ s\ fie pururea cu noi iubirea Ta. To]i
suntem f\pturile Tale; nu ne uita [i nu ne
p\r\si `n veci. }ie ~]i cânt\m cu bucurie [i
pream\rim numele T\u, al Tat\lui [i al Fiu-
lui [i al Sfântului Duh. Amin.
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Sfânt\ Cruce

Sfânt\ Cruce, arm\ dulce,
Eu pe tine când te-oi face

Toat\ noaptea dorm `n pace,
C\ci de sfânta ta putere
Duhul r\u fuge [i piere.

Apoi s\-]i s\ru]i crucea ta [i s\ faci sem-
nul Sfintei Cruci pe patul unde o s\ te culci.
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~]i doresc ca aceste rug\ciuni s\ te `nso]easc\ `n
toate zilele. Vei vedea c\ este u[or s\ le zici. Vei
vedea c\ Dumnezeu le ascult\ [i se bucur\ pentru
ele. {i ̀ n inimioara ta va fi pace [i putere adev\rat\.

Dar dincolo de aceste rug\ciuni, iat\, ai `n con-
tinuare altele din care vei citi la timpul lor. Sunt
rug\ciuni pe care le vei face `n vremea [colii, a
c\l\toriei, dar [i rug\ciuni pentru p\rin]i, fra]i, su-
rori [i prieteni, rug\ciuni la vremea spovedaniei [i
`mp\rt\[aniei. Toate `]i sunt de folos. Iat\, ai acum
la `ndemân\ multe dintre ele:

Rug\ciunea elevilor

Dumnezeule Preasfinte, izvor de nem\r -
ginit\ `n]elepciune [i bun\tate, F\c\tor al
tuturor celor v\zute [i nev\zute, ascult\
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rug\ciunea noastr\ ce o `n\l]\m c\tre Tine
cu mult\ umilin]\. ~nt\re[te, Bunule, pe con-
duc\torii no[tri biserice[ti [i lume[ti. D\ lor
s\ cugete cele bune [i de folos pentru Bise-
rica [i ]ara noastr\. Ap\r\-i de vr\jma[ii
v\zu]i [i nev\zu]i, ca s\ se poat\ ̀ ndrepta pe
calea mântuirii, cu pace [i cu dragoste.

Iar nou\, copiilor, lumineaz\-ne mintea
ca s\ `n]elegem `nv\]\turile ce ni se dau [i
`ntru toate, de-a pururea, s\ p\zim porun-
cile Tale [i s\ facem voia Ta cea sfânt\; ca
astfel s\ putem fi folositori p\rin]ilor, fra]i -
lor, surorilor [i poporului `n care tr\im, s\
aducem bucurie [i mul]umit\ }ie, `nv\]\to-
rilor [i f\c\torilor no[tri de bine [i s\ plinim
toate `ndatoririle c\tre ]ar\, societate, p\rin]i
[i aproapele nostru. Prime[te plecarea ge-
nunchilor [i rug\ciunea ce o facem ca pe o
t\mâie binemirositoare `naintea Ta.

Trimite harul T\u asupra noastr\ [i ne ̀ n -
vrednice[te s\ trecem cu bun\ rânduial\ vre-
 mea `nv\]\turii. Pov\]uie[te-ne s\ um bl\m
[i s\ lucr\m cu ̀ n]elepciune ̀ n tot cursul vie]ii
noastre, ca, de noi [i prin noi, s\ se prea m\ -
reasc\ Preasfânt Numele T\u ̀ n veci. Amin.
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Rug\ciune c\tre Preasfânt\
N\sc\toare de Dumnezeu 

(pentru ajutor la `nv\]\tur\)

Preasfânt\ St\pân\ N\sc\toare de Dum  -
nezeu, Casa pe care ~n]elepciunea lui Dum-
nezeu Sie[i {i-a zidit-o, D\t\toarea darurilor
duhovnice[ti, ceea ce de la cele lume[ti la cele
mai presus de lumea mintea noastr\ o `nal]i
[i pe to]i la cuno[tin]a Adev\rului `i ridici!
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Prime[te pu]ina rug\ciune a nevrednicului
robului t\u, care cu credin]\ [i smerenie m\
`nchin `n fa]a Preacinstitei Tale icoane [i cu
umilin]\ te rog: d\ruie[te bun\ sporire min]ii
mele, lumineaz\-m\ cu lumina cuno[tin ]e -
lor, `nt\re[te-mi memoria, d\-mi priceperea
cuvenit\ [i pune `n gura mea cuvânt spre
r\spuns bun, ca, `nstr\inat fiind de de[ert\ -
ciunea p\mânteasc\ [i slava de[art\, s\ m\
`nal] cu mintea [i cu inima spre cele nepie-
ritoare [i ve[nice. 
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Rug\ciune `nainte de 
`nceperea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, am `nv\]at din
Evanghelia Ta c\, atunci când erai tân\r, lu-
crai smerit [i cinstit. D\-ne s\ pre]uim [i noi
`ndatorirea pe care o avem. Scap\-ne de ne -
p\sare [i trând\vie. D\-ne nou\ bun\voin]\
[i sârguin]\ ̀ n efortul nostru. Înt\re[te-ne s\
lucr\m cu respect, sinceritate, dreptate [i iu-
bire. {i Te rug\m s\ binecuvintezi mereu
eforturile [i lucr\rile noastre. Te rug\m s\ ne
dai nou\ s\ `naint\m cu bucurie `n lucr\rile
noastre, ca s\ câ[tig\m cele de trebuin]\ [i
s\-i ajut\m [i pe al]ii.

Acestea }i le cerem, Doamne, având
n\dejde [i `ncredere c\ vor fi `ntotdeauna
cu noi ajutorul [i iubirea Ta. Amin.
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Rug\ciuni pentru p\rin]i

Tat\l nostru cel din ceruri, ~]i mul]umim
c\ ne-ai d\ruit p\rin]i care ne iubesc atât de
mult, se ostenesc [i au grij\ de noi pentru
bi nele nostru. Te rug\m, Doamne, s\-i p\ze[ti
`ntotdeauna [i s\ fii milostiv cu ei, s\ le d\ -
ruie[ti s\n\tate, mul]umire [i toate bun\ -
t\]ile iubirii Tale. Lumineaz\-ne s\-i putem
cinsti, s\-i ascult\m, s\ nu-i `ntrist\m, s\-i
ajut\m cât putem, s\ nu facem nimic `n as-
cuns. Ajut\-ne s\ fim cumin]i `n familie [i
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s\ Te iubim pe Tine, pentru a pream\ri `n -
tot  deauna sfânt numele T\u. Amin.

Doamne Sfinte, ~mp\rate al cerului [i al
p\mântului, caut\ din `n\l]imea sfântului
T\u loca[ cu mil\ [i cu `ndur\ri asupra casei
noastre. D\ s\n\tate [i toate cele bune ta t\lui
[i mamei, ca s\ poat\ `ngriji de noi [i de to]i
ai casei noastre, [i ne ajut\ [i nou\, tuturor,
s\ facem cele bune [i pl\cute }ie. Amin.

Rug\ciuni pentru fra]i [i surori

Doamne, }ie m\ rog, ]ine pe fra]ii mei
(fratele meu) [i surorile mele (sora mea),
dându-le lor s\n\tate, via]\ lung\ [i darul
T\u cel sfânt, ca s\ umble `n c\ile Tale [i s\
fac\ cele ce sunt dup\ voia Ta cea sfânt\.
D\-ne, Doamne, de acum pân\ la cap\tul
vie]ii, s\ ne iubim [i s\ ne cinstim unii pe
al]ii; c\ci ce este mai bun [i mai frumos
decât a vie]ui fra]ii ̀ mpreun\! A[a, Doamne,
ascult\ rug\ciunea noastr\ [i milostiv fii nou\,
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c\ bun [i iubitor de oameni e[ti [i }ie m\rire
`n\l]\m: Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciune pentru prieteni

P\ze[te-ne, Doamne, de prietenii r\i [i
pref\cu]i, care nu urmeaz\ binele. Fere[te-ne
de orice `mprejurare v\t\m\toare sufletului
[i de orice `ndemn la r\u.

Lumineaz\-ne s\ alegem `ntotdeauna
prieteni buni, credincio[i, care s\ fie copiii
T\i, s\ iubeasc\ Biserica Ta [i s\ aib\ pur-
tare bun\. Te rog, Doamne, s\-i p\ze[ti pe to]i
bunii mei prieteni, s\-i luminezi spre bine,
s\ le d\ruie[ti spor [i bun\stare. Amin.

Rug\ciune 
pentru binef\c\torul t\u

Dumnezeule al dragostei, }ie ~]i sunt
dator a-}i mul]umi pentru dulcele sim]\ -
mânt al dragostei [i ocrotirii de care m\
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bucur. O, Cel ce e[ti izvorul tuturor bun\ -
t\]ilor, revars\ binecuvântarea [i bineface-
rile Tale peste acela pe care inima mea `l
cinste[te [i `l iube[te, peste robul T\u (nu-
mele). Ap\r\-l de toate primejdiile ce bân-
tuie via]a muritorilor pe p\mânt. F\ s\ r\ sar\
asupra lui `ntotdeauna un soare str\lucitor,
ca s\ risipeasc\ norii grijilor din via]a lui.
Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale,
pov\]uie[te-i pa[ii pe c\i drepte, `n scopul
mântuirii [i al fericirii. Nu l\sa ca ap\s\toa-
rele suferin]e s\-i `nnoureze fruntea [i s\-i
am\rasc\ inima. Nenorocirile s\ nu fac\ a
se cobor` lacrimi `n ochii lui, inima lui s\ nu
fie jertfa `ntrist\rilor. F\ ca fiecare din zilele
lui s\ fie o frumoas\ zi de prim\var\, via]a
lui s\ se asemene unui râu limpede [i lin, ce
curge prin gr\dini `nverzite [i pline de flori.
Iar dac\ va fi amenin]at de nenorocire, fii
ap\r\torul [i ocrotitorul lui, precum el este
ap\r\torul meu. Ori ̀ n ce parte va merge sau
se va afla, umbre[te-l cu bun\tatea [i ap\ -
rarea Ta. D\-i, Dumnezeul meu, toate pl\ -
cerile [i toate bucuriile iertate muritorilor
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care p\zesc poruncile Tale [i fac bine aproa  -
pelui lor. ~ngerul T\u cel bun s\-l `nso]easc\
[i s\-l p\zeasc\ `n toate zilele vie]ii lui [i,
dup\ o via]\ lung\, plin\ de binefaceri [i
fapte bune, s\ se `nvredniceasc\ a dobândi
bun\t\]ile Tale cele f\r\ de sfâr[it, g\tite tu-
turor celor ce lucreaz\ virtutea. Amin.
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Rug\ciune pentru `mp\care

Doamne, miluie[te pe cei ce m\ u -
r\sc, se sf\desc cu mine [i m\ oc\r\sc;
asemenea [i pe cei ce m\ gr\iesc de r\u,
ca nu cumva vreunul din ei s\ p\timeasc\
ceva r\u pentru mine, necuratul, nici `n
veacul de acum, nici `n cel ce va s\ fie.
Ci-i sfin]e[te pe dân[ii cu mila Ta [i-i aco  -
per\ cu bun\tatea Ta, Preabunule St\ -
pâne. Amin.
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Alt\ rug\ciune pentru `mp\care

Doamne, Cel ce Te-ai rugat pentru r\s -
tignitorii T\i, Iubitorule de suflete, [i ai po-
runcit [i robilor T\i s\ se roage pentru
vr\jma[i, iart\ pe cei ce ne ur\sc [i ne apa s\
pe noi. ~ndep\rteaz\-ne de la orice r\utate
[i vicle[ug, `ndreptându-ne c\tre via]a cea
cu dragoste fr\]easc\ [i lucr\toare de bine.
Pentru aceea, cu smerenie ne rug\m [i ̀ ntr-un
gând Te sl\vim pe Tine, Unule, Iubitorule de
oameni.

Rug\ciune la ziua numelui 
sau a na[terii

Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea
s\-}i mul]umesc cu vrednicie pentru via]a
ce mi-ai dat? Tu m-ai scos din `ntunericul
nefiin]ei [i via]a mea este un dar al bun\t\]ii
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Tale, care m-a p\zit pân\ acum, m\ spri-
jine[te `n necazuri [i `mpline[te trebuin]ele
mele. Tu e[ti Cel ce priveghezi asupra mea,
`ndreptezi pa[ii mei `n calea binelui [i m\
aperi de ispite. Când r\t\cesc, Tu m\ `n -
torci `n calea poruncilor Tale; când m\ po-
ticnesc, Tu m\ sprijine[ti; când cad, Tu m\
ridici [i când p\c\tuiesc, Tu m\ `ntorci [i `mi
deschizi p\rinte[tile Tale bra]e. O, cât de multe
sunt datoriile mele c\tre Tine, pentru c\
mi-ai dat via]\ [i mi-ai dat `n toate zilele
semne despre p\rinteasca Ta bun\tate [i
`ngrijire. Plin, a[adar, de vie recuno[tin]\, }ie
~]i `nchin toate zilele vie]ii mele [i mai ales
aceast\ zi de s\rb\toare pentru mine [i m\
rog cu umilin]\ ca bun\tatea Ta s\ nu m\ p\ -
 r\seasc\ `n tot timpul vie]ii mele [i `n]elep-
ciunea Ta s\ m\ pov\]uiasc\ totdeauna `n
calea binelui [i fericirii, pentru rug\ciunile [i
mijlocirile sfântului (al c\rui nume por]i ) [i
ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.
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Rug\ciune la vreme de c\l\torie

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce e[ti Calea, Adev\rul [i Via]a
[i ai c\l\torit `mpreun\ cu sluga Ta Iosif,
precum [i cu cei doi ucenici care au mers la
Emaus, Însu]i, St\pâne, c\l\tore[te [i cu
mine, robul T\u, binecuvântându-mi drumul.
Trimite-mi [i mie `nger p\zitor ca lui Tobie,
s\-mi fie pov\]uitor [i p\zitor, [i s\ m\ fe-
reasc\ nev\t\mat de toat\ reaua `ntâm-
plare. {i astfel, cu pace, s\n\tate [i bun\
sporire s\ m\ `ntorc `ntru ale mele [i toat\
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via]a mea s\ preasl\vesc preacinstitul [i de
mare cuviin]\ numele T\u, al Tat\lui [i al
Fiului [i al Sfântului Duh. Amin.

Rug\ciune la caz de boal\

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, prime[te smerita mea rug\ciune pen-
tru iertarea p\catelor mele [i, ca un `ndurat,
cu dreapta Ta cea atotputernic\ stinge-mi
focul ce m-a cuprins, `nceteaz\-mi boala [i,
cu milostivirea Ta, ridic\-m\ din patul durerii,
`ntru m\rirea numelui T\u. C\ Tu e[ti doc-
torul sufletelor [i al trupurilor noastre, Hris-
toase Dumnezeule, [i }ie m\rire `n\l]\m:
Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh, acum [i pu-
rurea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciune la vreme de ispit\

Doamne, Doamne, Cel ce ai ̀ ng\duit dia-
 volului s\ ispiteasc\ `n rai pe str\mo[ii no[ -
tri, Adam [i Eva, spre a le `ncerca ascultarea
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[i supunerea; Cel ce, de asemenea, ai `ng\ -
duit diavolului s\ ispiteasc\ cu `ngrozire [i
cu grele suferin]e pe dreptul Iov, robul T\u,
pentru ca [i mai l\murit s\ se v\deasc\ vir -
tu]ile [i credin]a lui `ntru Tine; Cel ce ai dat
`ng\duin]\ satanei s\ se apropie cu ispitire
de ~nsu[i Fiul T\u, spre a-L ̀ mbia [i a-L momi
cu poftele [i de[ert\ciunile acestei lumi, pen-
tru ca, `nfrânat [i ru[inat, acest duh bleste-
mat s\ aud\ din gura Mântuitorului lumii
cu vintele: „~napoia Mea, satano, c\ci scris
este: «Domnului Dumnezeului t\u s\ te `n -
chini [i numai Lui Unuia s\-I sluje[ti»”; Cel
ce tuturor drep]ilor [i sfin]ilor T\i le-ai dat
vremi de ispitire [i de grele `ndoieli pentru
ca, prin ele l\murindu-se, s\ ias\ [i s\ r\ -
mân\ [i mai `nt\ri]i `n credin]a, `n n\dejdea,
`n dragostea [i `n supunerea cea c\tre Tine;
~nsu]i, Atotputernice [i Preabunule St\ pâne,
ajut\-mi [i mie `n aceast\ clip\ grea, când
duhul satanei `mi tulbur\ mintea cu `ndoieli
[i cu `mboldiri [i când viclene am\giri `mi
fr\mânt\ inima [i sufletul; arat\-mi, Milostive,
adev\rul [i calea Ta cea dreapt\, pentru ca,
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biruind uneltirile lui de acum, s\ m\ pot bu-
cura de cuvintele Apostolului T\u Iacob, ce
zice: „Fericit b\rbatul care rabd\ ispita, c\ci,
l\murit f\cându-se, va lua cununa vie]ii, pe
care a f\g\duit-o Dumnezeu celor ce Îl iu-
besc pe El”.

D\ruie[te-mi, St\pâne, inim\ curat\ [i
credin]\ tare, pentru ca `n aceste clipe s\
pot cânta ̀ mpreun\ cu Proorocul T\u David:
„Doamne, cât s-au ̀nmul]it cei ce m\ nec\ jesc!
Mul]i zic sufletului meu: «Nu este mântuire
lui ̀ ntru Dumnezeul lui»! Iar Tu, Doamne, spri-
jinitorul meu e[ti, slava mea [i Cel ce `nal]i
fruntea mea! Cu glasul meu c\tre Dom nul
am strigat [i m-a auzit din muntele cel sfânt
al Lui! A Domnului este mântuirea [i peste
tot poporul T\u binecuvântarea Ta”. Amin.

Rug\ciune la spaim\, 
gânduri [i vise urâte

Dumnezeule, `ntru numele T\u mân-
tuie[te-m\ [i `ntru puterea Ta m\ judec\.
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Dumnezeule, ascult\ rug\ciunea mea, pleac\
urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte
spre mine [i m\ ascult\, c\ m-am mâhnit
`ntru ̀ ngrijorarea mea [i m-am ab\tut. Ini ma
mea s-a tulburat `ntru mine [i frica mor]ii a
c\zut asupra mea. Temere [i cutremur au
venit peste mine [i `ntunericul m-a acoperit.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua
am strigat [i noaptea `naintea Ta, s\ ajung\
rug\ciunea mea; c\ s-a umplut de rele su-
fletul meu [i via]a mea de iad s-a apropiat!
Miluie[te-m\, Doamne, c\ neputincios sunt!
Vindec\-m\, c\ s-a tulburat foarte sufletul
meu! Ostenit-am `ntru suspinarea mea. ~n
toate nop]ile `mi stropesc patul cu lacrimile
mele [i `n ele `mi scald a[ternutul. Pentru ce
e[ti mâhnit, suflete al meu? {i pentru ce m\
tulburi? N\d\jduie[te spre Dumnezeu [i m\
voi m\rturisi Lui, mântuirea fe]ei mele [i Dum-
 nezeul meu. Domnul este luminarea mea [i
Mântuitorul meu, de cine m\ voi teme? Dom-
 nul este sprijinitorul vie]ii mele, de cine m\
voi `nfrico[a? Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea
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mea! Domnul este `nt\rirea mea [i sc\parea
mea [i izb\vitorul meu. Dumnezeu este ̀ nt\ -
 rirea mea [i sc\parea mea [i izb\vitorul meu.
Dumnezeu este ajutorul meu [i voi n\d\jdui
`ntru Dânsul: Ap\r\torul meu [i puterea mân-
 tuirii mele [i sprijinitorul meu. Amin.

54



Prin rug\ciunile de pân\ acum ai `nv\]at s\
`ncepi [i s\ sfâr[e[ti ziua cu Dumnezeu, s\ `]i `ncepi
lucrul, masa, c\l\toria, de asemenea, `ncredin]ându-te
Lui. Dar [i asupra p\rin]ilor, fra]ilor [i prietenilor, ai
`nv\]at s\ ceri binecuvântarea Domnului. {i ai `n -
v\]at c\ ziua `nceput\ cu Dumnezeu e mai bogat\,
e plin\ de pace [i bun\tate. Iar pacea sufletului [i
n\dejdea nu se `mpu]ineaz\, când r\mânem `n
voia lui Dumnezeu, chiar dac\ se `ntâmpl\ s\ fii ne-
drept\]it sau jignit de coleg sau de prieten, chiar
dac\ afar\ plou\ [i nu po]i ie[i la joac\. {i asta
pentru c\ e[ti `ncredin]at c\ `n toate Dumnezeu `]i
[tie nevoia, `]i poart\ de grij\.

Când pierdem `ns\ aceast\ pace [i de ce o
pierdem?

O pierdem când gre[im `n fa]a lui Dumnezeu,
când nu `mplinim voia Lui, a[a cum spunem `n ru -
g\ciunea „Tat\l nostru”: „Fac\-se voia Ta”. {i gre[im
atunci când min]im, când nu ajut\m pe cei ce au
nevoie de ajutorul nostru, când fur\m, când lovim
copii sau c\]ei sau p\s\ri sau pisici... Atunci
rug\ciunea noastr\ nu mai are `ndr\zneal\ c\tre
Dumnezeu. Ne e ru[ine [i ne e fric\ de pedeaps\
[i nu mai avem pace `n suflet. 
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Ce e de f\cut?
Ca [i atunci când ai r\t\cit pe un drum. Te

`ntorci [i refaci drumul de unde ai gre[it.
Întoarcerea la Dumnezeu se face prin Taina

Spovedaniei. La biseric\, singur sau cu p\rin]ii, sau
cu colegii... Acolo, prin preotul ce a fost chemat
de Domnul s\ `mplineasc\ aceast\ mare tain\,
Dumnezeu te iart\, te mângâie, dar `]i d\ [i sfat de
`ndreptare. Ai jignit? S\ `]i ceri iertare! Ai furat? S\
`ntorci ce ai luat [i s\ nu mai furi nicicând!

{i astfel, iertat [i `ndreptat, s\ te apropii de
Taina Tainelor, `mp\rt\[irea cu `nsu[i sfântul Trup
[i sfântul Sânge ale Domnului Iisus Hristos ce se
d\ruie[te `n chipul pâinii [i al vinului. Pe acestea le
primim la slujba Sfintei Liturghii dup\ ce ne-am
spovedit. Mânc\m Trupul [i Sângele Lui, pentru
ca asemenea Lui s\ avem puterea s\ fim buni [i
drep]i [i netem\tori, s\ `n]elegem voia Lui cu noi [i
cu lumea `ntreag\.

Taina aceasta s\ ]i-o dore[ti, s\ o prime[ti cu
bucurie [i s\ mul]ume[ti pentru ea!

{i pentru c\ spovedania [i `mp\rt\[ania sunt
atât de importante `n via]a noastr\, iat\ ai câteva
rug\ciuni pe care s\ le spui când te vei apropia cu
credin]\ de ele.
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Rug\ciuni `nainte de spovedanie

Tat\l nostru Cel din ceruri, Tu e[ti sfânt
[i des\vâr[it, plin de iubire pentru noi, copiii
T\i. {tim c\ vrei s\-}i sem\n\m `n bun\ -
tate, iubire [i virtute. De aceea, Te rug\m
ajut\-ne s\ ne `ndrept\m faptele; scap\-ne,
Doamne, de orice r\u [i p\cat. Scap\-ne
de mândrie, de mânie, de ceart\ [i de ne-
purtare de grij\, de minciun\, de invidie, de
cuvinte urâte [i batjocoritoare.

~nt\re[te-ne s\ ne `ndeplinim toate `nda-
toririle [i s\ ne rug\m pentru to]i. Ajut\-ne
s\ fim silitori [i s\ avem bun\voin]\, a[a
`ncât, prin purtarea noastr\, oamenii s\ Te
laude pe Tine, Tat\l [i ocrotitorul [i binef\ -
c\torul nostru. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul [i
Mântuitorul nostru, vrem s\ ne cur\]\m su-
fletul de p\cat. De aceea, Te rug\m, `nt\ -
re[ te-ne s\ ne m\rturisim gre[elile du       hovni  -
cului cu sinceritate [i cu poc\in]\ adev\rat\.
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Iart\-ne, Doamne, [i ajut\-ne s\ ne ferim
de r\u. {i `nvrednice[te-ne s\ fim de acum
`nainte copiii T\i sfin]i]i [i binecuvânta]i.
Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
meu, Cel ce pentru p\catele mele ai primit
ocar\ pe cruce [i chemi pe p\c\to[i la Tine
zicând: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi
scoate afar\, prime[te-m\ [i pe mine, copi-
lul T\u”. Iart\-mi toate p\catele [i-mi d\
harul T\u [i binecuvântarea Ta, `ntru mila
Ta cea nem\surat\, pentru rug\ciunile Prea  -
curatei Maicii Tale [i ale tuturor sfin]ilor
T\i. Amin.
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Rug\ciuni `nainte de 
Sfânta Împ\rt\[anie

Î]i mul]umim, Doamne Iisuse Hristoase,
c\ din multa Ta iubire ne dai nou\ s\ ne
`mp\rt\[im cu Trupul [i Sângele T\u. Te ru -
g\m, Doamne, s\ ne ier]i p\catele pe care
le-am f\cut pân\ acum. ~nvrednice[te-ne s\
ne `mp\rt\[im bucuro[i cu Sfintele Tale Taine.
Te rug\m s\ ̀ nt\re[ti cu aceast\ ~mp\r t\ [anie
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sufletele noastre, s\ ne cur\]e[ti de orice
p\cat [i s\ ne izb\ve[ti de cel r\u. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, [tim c\ Tu e[ti
hrana sufletelor noastre [i vrei s\ ne `m -
p\rt\[im cu Trupul [i Sângele T\u. ~]i mul -
]umim pentru acest mare dar, prin care ~]i
ar\]i iubirea fa]\ de noi. Te rug\m cur\ -
]e[te-ne [i p\ze[te-ne de p\cat. {i `nvred-
nice[te-ne s\ fim preg\ti]i [i s\ ne `m-  
p\r t\[im cu vrednicie, spre iertarea p\cate-
lor [i spre via]a de veci. Amin.

Rug\ciune dup\
Sfânta ~mp\rt\[anie

Slav\ }ie, slav\ }ie, slav\ }ie, Doamne
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru. ~]i mul -
]umim, Mântuitorul nostru, c\ ne-ai `nvred-
nicit s\ ne `mp\rt\[im cu Sfântul T\u Trup
[i cu Cinstitul T\u sânge. Sufletele noastre
se umplu de bucurie [i mul]umire pentru
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marele T\u dar. Te cânt\m, Te binecuvân -
t\m [i Te rug\m, Doamne, s\ Te s\l\[luie[ti
[i s\ r\mâi pentru totdeauna `n sufletele
noastre. Te rug\m s\ ne luminezi mereu [i
s\ ne `nt\re[ti ca s\ ne ferim de orice r\u [i
s\ facem voia Ta. ~nvrednice[te-ne s\ deve-
nim copiii T\i [i s\ mo[tenim `n ziua de
apoi `mp\r\]ia Ta cereasc\. Amin.
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Rug\ciuni de mul]umire

Doamne Iisuse Hristoase, Iubitorule de
oameni, ~]i mul]umim pentru darurile [i bu -
n\t\]ile pe care ni le-ai dat. Te rug\m, lumi-
neaz\-ne s\ cunoa[tem c\ toate darurile sunt
de la Tine. {i ̀ nt\re[te-ne s\ le folosim dup\
voia Ta, ca ni[te slugi credincioase [i recu-
nosc\toare, pentru a câ[tiga [i darurile ~m -
p\r\]iei Tale cere[ti. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, nenum\rate
sunt binefacerile pe care ni le faci pururea.
Te rug\m, `nvrednice[te-ne s\-}i mul]umim
[i s\ Te pream\rim pururea din adâncul su-
fletului. Amin.

62



{i pentru c\ [i cartea aceasta este un dar, prin
oameni, de la Dumnezeu, s\ roste[ti totdeauna [i
rug\ciuni de mul]umire:

Rug\ciune de mul]umire 
pentru binefacerile primite 

de la Dumnezeu

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Dumnezeule a toat\ milostivirea [i
`ndurarea, Care ai nem\surat\ mil\, nes-
pus\ [i neajuns\ iubire de oameni, c\zând
acum c\tre a Ta slav\, cu fric\ [i cutremur
aduc }ie mul]umire pentru binefacerile de
care m-ai `nvrednicit pe mine, nevrednicul
robul T\u. Te sl\vesc, Te laud [i Te cânt ca
pe un Domn, St\pân [i F\c\tor de bine. {i
iar\[i, c\zând `naintea Ta, ~]i mul]umesc [i
cu smerenie m\ rog nem\suratei [i negr\ -
itei Tale milostiviri, ca [i de acum `nainte
s\-mi d\ruie[ti faceri de bine, ca s\ sporesc ̀ n
dragostea fa]\ de Tine [i de aproapele meu.
Izb\ve[te-m\ de tot r\ul [i necazul. D\ ru -
ie[te-mi lini[te. {i m\ `nvrednice[te, `n toate
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zilele vie]ii mele, totdeauna mul]umire s\-}i
aduc }ie [i s\ gr\iesc [i s\ cânt Treimii Celei
preabune, Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Bucur\-te, dac\ sufle]elul t\u a `nceput
s\ iubeasc\ rug\ciunea, e[ti deja aproape
de Dumnezeu. St\ruie `n aceast\ bucurie [i
du-o mai departe p\rin]ilor t\i, bunicilor,
prietenilor, lumii `ntregi. Cum s\ ajungi s\ le
dai [i celorlal]i bucuria aceasta sfânt\ a ta?
~ns\[i rug\ciunea te va `nv\]a. Alte c\r]i de
rug\ciuni te a[teapt\ de acum. Nu pentru
copii, ci pentru cei mari. Dar nici aceast\
carte de rug\ciuni, s\ [tii c\ n-o vei uita. Ea
va fi abecedarul t\u drag din care vei r\sfoi
[i când vei fi mare. De aceea, p\streaz-o!
~nvechit\, zdren]uit\, ea este un dar [i o
bog\]ie `n via]a ta. S\ te bucuri [i s\ te fo-
lose[ti de ea! Amin!

P\rintele Nichifor
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