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RUGĂCIUNE PENTRU ÎNŢELEGERE ÎN FAMILIE
Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii celei de taină,
păzitor al nestricăciunii şi bine chivernisitor al celor lumeşti. Cel ce
de la începutul zidirii ai pus oamenii ca pe nişte stăpâni peste
făpturile acestei lumi şi le-ai binecuvântat unitatea dintre ei pe
pământ, să vieţuiască împreună, să se ajute unul pe altul şi să fie
pace între ei. Ai întărit această unitate dintre oameni prin cuvântul
Mântuitorului care zice: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi
pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa
încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu
omul să nu despartă”.
Precum peste primii oameni au venit încercări şi suferinţe,
neputinţe şi neajunsuri, aşa vin şi peste noi. Tu, Doamne, bun şi
milostiv, trimite darul Tău cel ceresc şi peste noi creştinii Tăi,
(numele), binecuvintează căsnicia noastră, îndepărtează răul şi
răutatea de la noi şi dintre noi, dă-ne izbândă pentru sufletele
noastre, necazurile le ridică şi ne ajută să biruim toate ispitele ce ne
învăluie. Dezleagă toate legăturile şi toate greşelile cele de voie şi
cele fără de voie, uneşte gândurile noastre, cugetele şi inimile cu
dragostea cea nefăţarnică; fă-ne statornici în credinţă şi binevoitori
în dăruire curată unul altuia. Îndreaptă paşii noştri pe cărările Sfintei
Tale Evanghelii, propovăduite de Singurul Întrupat Fiul al Tău, Iisus
Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, pentru a fi părtaşi darurilor
Tale celor vremelnice pe pământ şi vrednici de Raiul bucuriei celei
veşnice.
Îndestulează casa noastră de toată bunătatea şi bună-sporirea
şi ne învredniceşte să petrecem împreună vieţuirea noastră fără de
şovăire, păzeşte-ne în toate zilele vieţii noastre să fim curaţi cu
inima şi dă-ne aleasă dăruire.
Umple sufletele noastre de lumina înţelepciunii să ne fim
ajutoare unul altuia şi împreună să ajungem la pacea pe care
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Mântuitorul ne-a lăsat-o între noi. Deschide uşa conştiinţei şi dă-ne
lumină să curăţăm toate cele din lăuntrul nostru, scoţând tot răul
care este şi făcând loc curat în aşteptarea înţelepciunii Tale celei
dumnezeieşti.
De ne-am pierdut vremea cu cele vremelnice, Tu ne ştii
conştiinţele şi toate câte au fost. Dă-ne putere ca de acum să
mergem înainte mai cu spor, folosindu-ne de toate ceasurile fiecărei
zile spre a face ceea ce se cuvine şi ceea ce ne este de folos, atât în
această lume, cât şi spre dobândirea celei ce are să fie la vremea
cuvenită şi rânduită de Tine.
Tu eşti Cel ce ai puterea de a ne ridica din orice cădere care a
fost şi ne poţi ajuta să trecem peste toate încercările care vor fi şi să
ne ridici din orice ispită. Ţie ne închinăm şi la Tine este toată
nădejdea noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU BINECUVÂNTAREA ŞI SPORUL CASEI
Doamne, dulce mântuitor al sufletelor noastre, pentru toate
învăţăturile pe care ni le-ai dăruit prin Sfânta Ta Evanghelie, trimite
binecuvântarea Ta cea Sfântă peste casa aceasta. Fă-ne părtaşi
bunătăţilor tale cele nemărginite să ne învrednicim de darul Tău cel
sfinţitor, pe care l-ai rânduit pentru mântuirea noastră şi pentru
pacea fiecăruia dintre cei ce vieţuiesc în lume. Dă-ne răbdare,
întărire şi putere pentru a face lucrurile cele bineplăcute şi prin ele
să descoperim buna chivernisire a lucrărilor pe care le înfăptuim.
Înviază sufletele noastre, toate simţirile cele sufleteşti şi
trupeşti, precum din întuneric ai făcut lumină cu Sfânta Ta Înviere.
Întăreşte-ne, Doamne, cu puterea Duhului Sfânt, să putem să ne
ridicăm din orice cădere şi să aflăm izbândă pentru numele Tău cel
Sfânt, redescoperind bucuria vieţii după orice încercare depăşită.
Dă-ne, Doamne, şi nouă, puterea pe care le-ai dat-o Sfinţilor Tăi
Apostoli şi Ucenici; ne arată vrednici de purtarea numelui creştinesc
şi pe noi, creştinii Tăi, (numele).
Avem credinţă tare şi ne rugăm Ţie în orice vreme, în toate
zilele pe care le trăim, să ne cureţi de toate greşelile pe care le-am
săvârşit şi ne învredniceşte de darurile binecuvântărilor Tale.
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Trimite lumina Ta să umple casa noastră, să ne întărească mintea şi
aşa să avem întru toate bunăsporire. Ne închinăm Ţie şi cu nădejdea
bucuriei te chemăm în casele sufletelor noastre să le binecuvintezi
şi să le sfinţeşti cu conştiinţă curată, inimă dăruită şi cuget înţelept.
Ocroteşte-ne pe fiecare dintre cei ce locuim aici. Dă-ne putere
să depăşim orice primejdie şi îndepărtează de la noi toată ispita şi
nedreptatea, ca neispitindu-ne de nimic să fim drepţi în faptele
noastre şi curaţi înaintea Ta. Prin curăţia casei, curăţeşte şi sufletele
noastre şi le întăreşte după voia Ta cea bună, Părinte a toate
făcătorule şi de bine dătătorule.
Înmulţeşte dragostea dintre noi, întăreşte unitatea casei
noastre şi prin toate câte vieţuim aici, rânduieşte-ne în rândul celor
ce s-au mântuit, în ziua aceea pe care numai Tu o cunoşti. Dă-ne
răbdare, putere şi bunăvoinţă să putem trece peste toate greutăţile
şi să ajungem zilele cele bune.
Dezrobeşte-ne de toată patima şi durerea, de toată bântuiala şi
vătămarea celor răi; fă-ne îndrăzneţi spre cele bune şi dă-ne curaj
luminat; alungă duhurile cele rele şi binecuvintează pământul de
sub casa aceasta, dăruindu-ne linişte în toate zilele câte vom trăi
aici. Te rugăm cu toată dragostea, pentru că ne iubeşti, aşează,
Doamne, toate aşa cum trebuie să fie, în orice loc şi în orice vreme,
după buna Ta rânduială, să Te cunoaştem cu pace şi să Te slăvim
cu bucurie şi să ne închinăm Dumnezeirii Tale celei veşnice în duh
şi în adevăr, în trup şi în suflet, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU ORICE DURERE
Dumnezeule al veacurilor, Cel ce eşti atotputernic şi atotţiitor,
care ai făcut toate cu puterea Ta şi însuţi le întăreşti cu a Ta
bunătate; Cel ce prefaci din arşiţă în rouă şi din întuneric în lumină;
Doctorul şi tămăduitorul trupurilor şi al sufletelor noastre, ajutorul
celor care au nădejde şi întărirea celor ce au bunăvoinţă. Ne rugăm
Ţie cu toată credinţa, că cerem de la Tine ceea ce vom şi primi.
Trimite cu Duhul Tău cel Atotputernic izbăvirea de durere şi de
tulburare, de orice chin şi de ispitire, depărtând toată vrăjmăşia din
-7-

trupul nostru, iar ochii ni-i luminează cu înţelepciunea Ta cea
binecuvântată. Fă-ne săţioşi şi dă-ne gândire frumoasă, arată-ne
vrednici de darurile Tale chiar şi de nu suntem atât de vrednici.
Tu eşti cel ce cunoşti pricina pentru care ne-a apărut această
durere şi cu ajutorul Tău putem afla şi noi care este vindecarea.
Cerând de la Tine ajutor, primeşte în dar credinţa cu care venim în
rugăciune înaintea Ta. Iubitorule de oameni, întinde mâna Ta şi
cercetează neputinţa aceasta şi ne înalţă dintre zidurile durerilor
care ne înconjoară. Trimite-ne Înger de pace, păzitor şi îndreptător,
care să ne fie alături şi în ajutor, să putem trece cu bine peste
această încercare.
Dacă din vina noastră ne-am pricinuit durere, curăţeşte
trupurile şi sufletele noastre, iar dacă din afară vine durerea, apărăne prin puterea Duhului Tău celui Sfânt, pe care-L trimite peste noi.
Dacă am fost deocheaţi, vindecă-ne şi ne acoperă cu dragostea şi
bunătatea Ta, iar dacă din vreo pricină însăşi mintea noastră s-a
tulburat şi ne-a făcut această pagubă, luminează-ne conştiinţa şi ne
tămăduieşte.
Tu eşti doctorul Cel bun care ai grijă de cei bolnavi şi Ţie îţi
mulţumim: Doamne, ajutorul meu eşti Tu şi în mâinile Tale îmi
încredinţez trupul, duhul şi veşnicia sufletului meu! Tu eşti
Dumnezeul păcii şi al bucuriei şi în braţele Tale fericirea nu are
sfârşit. Izbăveşte-ne de toată pricina care s-a întâmplat acum şi de
toate durerile care ne fac strâmbătate.
Caută spre firea noastră că suntem neputincioşi; caută spre
puterea care ne-a rămas şi ne dăruieşte ajutor să biruim. Nu venim
la Tine cu lenevie să vină toate de la sine, ci cerem cu smerenie
doar ajutor să putem trece peste toată încercarea care ne necăjeşte.
Ca la un Părinte bun şi blând şi iertător, care nu-şi
nedreptăţeşte fiii Săi, venim şi noi acum la Tine, Părintele nostru Cel
Nenăscut şi Necreat, creatorule a toate şi făcătorul tuturor.
Primeşte-ne în sânurile Tale cele părinteşti şi ne arată care ne sunt
slăbiciunile, ca noi să găsim puterea de a ne cunoaşte pe noi înşine,
de a ne îndrepta spre calea mântuirii şi aşa să-Ţi dăm slavă şi
cinste, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA SOŢIEI PENTRU UN SOŢ BEŢIV
Doamne, care înţelegi toate, şi natura lucrurilor o rânduieşti
aşa cum este de cuviinţă, ascultă şi rugăciunea mea şi primeşte-o,
că ţi-o aduc din simplitate şi cu nădejde. Prin cuvântul Fiului Tău ai
zis oamenilor că nu este bine să despartă omul ceea ce a unit
Dumnezeu, prin care înţelegem că nici faptele nu trebuie să ne
despartă, ci să ne rânduim şi să facem pace în toate ale noastre.
Această despărţire sufletească s-a întâmplat şi în casa noastră, nu
prin multe fapte, ci prin patima beţiei care ne tulbură căsnicia.
Pentru dragostea ce ne-a unit odinioară, rabd şi mă
statornicesc şi cer ajutorul Tău să pot depăşi orice încercare. Pentru
nădejdea pe care o am în Tine, ştiu că voi reuşi să înving orice
ispită. Pentru aceeaşi virtute pe care doresc să mi-o întăreşti, cred
cu tărie că aşa cum te îngrijeşti de toate florile care cresc pe
pământ, să aibă toate cele de trebuinţă, tot aşa te vei îngriji şi de
ocrotirea noastră. Arată-i calea şi creştinului Tău (numele),
luminează-i visul de noapte şi gândul de zi să se elibereze din lanţul
robiei acestei patimi şi să fim iarăşi precum eram când Tu ne-ai unit
cu atâta dragoste.
Părinte al dreptăţii, care ai întemeiat această căsnicie cu
binecuvântare cerească peste capetele noastre, luminează-ne
mintea să găsim cea mai de folos pricină de ajutor unul pentru altul
şi de împăcare. Luminează-mi şi mie mintea să-mi ajut bărbatul să
se lepede de beţie. Ajută-mă să-i fiu alături ca să poată ieşi din
legăturile care sunt asupra lui prin patimi. Nu-l judec pentru ceea ce
face, pentru că de mi-aş fi rânduit viaţa ca într-o unitate deplină cu
el, nu s-ar fi mai deprins cu aceste patimi. Tu dăruieşte-mi iertare şi
luminare, pentru că ştii că am dragoste pentru dânsul.
Alungă-l, Doamne, pe cel ce îl ispiteşte în adâncul conştiinţei
sale. Ştii că era om bun şi iubitor, ştii toate câte ne-au unit şi acum
le vezi pe cele care ne despart. Trimite sfatul Tău în gândul lui şi îi
alină suferinţa. Îndestulează-l de toată înţelepciunea să poată ieşi
din această temniţă grea. Doar Tu poţi să-l eliberezi de jugul care
este asupra lui şi pentru aceasta cer de la Tine putere să pot să-l
ajut şi eu, aşa cum mă vei lumina. În mâinile Tale mă încredinţez şi
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cu nădejde cred că voi avea izbândă.
Alungă, Doamne, demonul care ne ia bucuria din casă şi ne
surpă orice fărâmă de belşug. Îndepărtează-l, Doamne, şi adu-ne
înapoi pacea şi liniştea. Depărtează de la noi orice mândrie şi orice
tristeţe. Tu eşti Cel ce poţi face toate câte voieşti şi Dumnezeul
oricărui trup neputincios, care dăruieşti putere oamenilor.
Dăruieşte-ne şi nouă şi unuia şi altuia puterea de a învinge orice rău
care ne pricinuieşte despărţirea. Mângâietorul şi ajutorul celor ce
vin la Tine cu credinţă, trimite înger bun care să ne întărească.
Trimite-ne darurile Duhului Tău Celui Sfânt care să ne dăruiască
împăcare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU ALUNGAREA DUHURILOR RELE
Doamne, purtătorule de grijă şi iubitorule de oameni, care
potoleşti viforul necazurilor care se ridică asupra noastră şi duhurile
necurate le îndepărtezi. În tine ne punem toată nădejdea şi credinţa,
că Tu cunoşti pricina răului care ni se face şi eşti dezlegarea
bântuielii şi a legăturilor de orice fel. De Tine se îndepărtează tot
duhul cel necurat şi toţi demonii văzuţi şi nevăzuţi care caută să
tulbure făptura cea lumească.
Pe Tine te rugăm, Doamne, îndepărtează de la noi orice duh
necurat şi orice rău pierzător de suflet, arătându-ne biruitori în orice
luptă lăuntrică sub acoperământul Preacuratei Maicii Tale şi al
Sfinţilor Tăi Apostoli. Prin întărirea Crucii Tale ne scapă şi pe noi de
toate relele care ni se pricinuiesc şi ne ajută să depăşim cu bine
orice încercare.
Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, făcătorul tuturor şi a
toate, care ai îndreptat lumea cu înţelepciunea Sfintei Evanghelii şi
Învierea Preaiubitului Tău Fiu, întărirea celor ce au nădejde şi zidul
celor ce au încredere; depărtează şi împrăştie toată lucrarea cea rea
şi vătămătoare, toată ispitirea potrivnicului de la casa aceasta şi de
la noi, cei ce chemăm numele Tău cel Sfânt în ajutor.
Tu, Doamne, care faci câte le voieşti, păzeşte-ne şi pe noi
creştinii Tăi, (numele), alungând de la noi viclenia şi dorinţa de a
face rău, cele două porţi prin care intră şi vrăjmaşul nevăzut în
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cugetul oricărui om necunoscător. Păzeşte şi casa aceasta şi alungă
de la ea toată tulburarea, toată pata de dinainte care a rămas aici,
toată greşeala care se păstrează dintre neamuri şi tot răul care se
ascunde în fiecare loc nevăzut.
Îndulceşte-ne de ajutorul Tău şi ne păzeşte cu Sfântul Tău
Înger, toţi ca unul singur, ca într-un gând cu credinţă şi cu bucurie
să nu ne temem de nimic, nici de cele văzute, nici de cele nevăzute,
nici de răul dintre oameni, ci ajută-ne să ne împăcăm unii cu alţii
întru dragostea Ta cea neasemănată.
Slavă Ţie, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de
grijă cea dumnezeiască şi de oameni iubitoare, ne-ai învrednicit să
vieţuim în lume şi să aducem roade pentru mântuirea sufletelor
noastre. Vindecă sufletele noastre, şi trupurile ni le curăţeşte de
toată greşeala cea de voie şi de cea fără de voie, simţurile şi vorbele
ni le luminează, cugetele le întăreşte spre dreptate, şi gândurile le
îndreaptă spre cele de folos. Toate rânduielile noastre cele trupeşti
le binecuvintează şi le aşează în ordinea lor firească; încununeazăne cu virtuţile, să fim cu adevărat fii ai Bisericii Tale.
Doamne, care cu bunătatea Ta ne luminezi mintea şi toate cele
ale noastre, îndreaptă paşii noştri spre facerea faptelor bune şi
bineplăcute, nu doar cu vorba, ci cu toată fiinţa şi cu sufletul. Prin
acestea arată-ne vrednici de darurile Tale, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU ELIBERAREA DE FARMECE
Doamne, Dumnezeul nostru, creatorule şi chivernisitorule a
toate, Sfânt şi slăvit, Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă,
depărtează demonii şi viclenia lor; revarsă ploaie la bună vreme
peste tot pământul şi fă-l să-şi dea roadele sale; copacii şi viile să-şi
înmulţească roadele lor; femeile neroditoare să rodească prunci
buni. Dezleagă toată legătura care este pusă, magia, farmecele, şi
puterile cele potrivnice le îndepărtează.
Îndepărtează toată vrăjitoria care s-a făcut vreodată, rupe
legăturile şi îndepărtează toată lucrarea cea întunecoasă, de la cei
ce pomenesc Preasfântul Tău Nume: al Tatălui şi al Fiului şi al
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Sfântului Duh. Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine creştinul Tău
(numele), dezlegându-mă de toată lucrarea lumească, văzută sau
nevăzută, cu piele de animale, cu fier, cu piatră, cu lemn, cu scriere,
cu sfoară, cu sânge de om, de pasăre sau de peşte, prin necurăţie
sau în orice alt chip am fost legat de cineva; sau dacă din altă parte
au venit, din mare, din fântână, din morminte sau din orice alt loc,
sau dacă au venit prin unghii de om, de animal sau gheare de
pasăre, sau prin şerpi vii sau morţi, prin pământul morţilor, sau dacă
au venit prin străpungere de ace, de la neamul cel mai de dinainte
de mine şi nu s-au dezlegat până astăzi, sau din blestem părintesc
sau strămoşesc s-au făcut, sau de la vecini ori de la rude au venit,
dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea
Ta cea mare şi tămăduitoare.
Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cunoşti toate, dezleagă
şi împrăştie toată lucrarea cea rea a fermecătoriei şi păzeşte-ne, cu
toţi cei ai casei noastre, de toate uneltirile vicleneşti. Opreşte vrajba
dintre oameni, că de ne-am fi iubit precum ne-a învăţat Preaiubitul
Tău Fiu, Hristos Mântuitorul, nu ar fi mai fost pricină de dezbinare şi
de ură între noi. Zideşte pacea între noi precum l-ai zidit pe om
dintru început. Revarsă razele soarelui peste sufletele noastre şi ne
luminează minţile; trimite parfumul florilor virtuţilor peste inimile
noastre şi ne împacă, unindu-ne iarăşi cu dragoste şi cu pace.
Aşa, Doamne, vieţuind noi în pace, trimite peste noi Duhul Tău
cel Sfânt să ne dăruiască tărie duhovnicească şi limpezire
sufletească, să ne ridice din căderile trupurilor noastre şi să ne
curăţească de orice greşeală. La Tine avem nădejdea noastră, de la
Tine primim tot darul şi tot adevărul, în Tine credem şi ne încredem
şi pentru Tine vieţuim pe acest pământ. Tu ne-ai dăruit lumea şi
trupul şi viaţa. Tu ne-ai dăruit conştiinţă curată şi noi, acum, cu
credinţă cerem să o cureţi de toată greşeala de până acum. Curăţăne şi de răul ce s-a trimis din altă parte, de răutatea de demult de la
strămoşi, care nu s-a curăţat până la noi; ridică-ne din cele viitoare
şi ne apără de toată primejdia. Nu doar nădejdea noastră eşti Tu, ci
şi mântuitor şi izbăvitor şi Dumnezeu preabun, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR PENTRU COPII
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciune ai zidit
omul şi, dându-i suflare de viaţă, l-ai întemeiat pe el, şi
binecuvântându-l, i-ai dăruit stăpânirea pământului. Tu, Cel ce prin
Fiul Tău la Nunta cea de Taină, ai binecuvântat din nou naşterea de
fii şi fiice. Pe Tine te rog pentru măreaţa Ta bunătate şi pentru
nemărginita-ţi iubire de oameni: înţelepţeşte şi luminează, întăreşte,
ocroteşte şi călăuzeşte pe fiul/fiica mea, (numele), revărsându-Ţi cu
prisosinţă darul Tău cel binecuvântat şi sfinţitor asupra sa.
Înfrumuseţează priceperea, înmulţeşte bunătatea, desăvârşeşte
blândeţea şi dăruieşte-i Înger bun, păzitor şi îndreptător.
Precum Tu, Părinte Ceresc, porţi grijă de toată fiinţa pe care ai
zidit-o din nimic, aşa şi noi, cei ce suntem părinţi, cerem de la tine
să fii ocrotitor şi ajutor nemărginit, precum din toate timpurile ai fost
cu toţi oamenii bineplăcuţi înaintea Ta. În mâinile Tale stau putinţa
şi biruinţa şi cu credinţă le cerem de la Tine. În mâinile Tale stă
luminarea minţii noastre. Fii ajutor nouă şi urmaşilor noştri, care
pentru toate bunătăţile dăruite până acum îţi mulţumim, în toţi vecii
vecilor. Amin.
RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINŢI
Doamne, Dumnezeul bunătăţilor şi a toată bunăvoinţa, care dai
pământului verdeaţă şi parfum florilor, care încălzeşti pământul cu
razele soarelui şi sufletul omenesc cu dragoste şi bunătate; Cel ce
pe toate le-ai rânduit cu înţelepciune şi pe toate le-ai aşezat acolo
unde le era locul potrivit, în cer şi pe pământ, în apă şi în văzduh, iar
omului i-ai dăruit să rodească prunci. Trimite darul Tău şi peste
părinţii mei, (numele), peste cei ce m-au născut, peste cei ce m-au
crescut, peste cei ce-mi sunt alături şi trudesc pentru creşterea şi
învăţătura mea. Lor le dăruieşte sănătate, viaţă lungă şi roditoare
spre dobândirea folosului de aici şi a celui veşnic din Raiul
bunătăţilor Tale, când le va fi vremea, iar pe mine mă ajută să fiu un
soare luminat şi plin de căldură în vieţile lor, ca fiecare dintre ei să
simtă din îndestulare mângâierea şi dragostea şi ajutorul cel venit
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de la Tine şi revărsat prin faptele mele şi prin rugăciunile pe care Ţi
le închin.
Tu, Doamne, cunoşti toate cele din lăuntrul inimilor şi
conştiinţelor noastre. Tu ştii dragostea cu care vin înaintea Ta şi mă
rog Ţie cu fiască recunoştinţă. Am credinţa că vei primi darul
rugăciunii mele şi mă vei înţelepţi să fac cele de cuviinţă pentru a fi
cu adevărat ucenicul Fiului Tău. Întăreşte-mă să cresc şi să sporesc
trupeşte şi sufleteşte în faţa părinţilor mei, ca ochii lor să se bucure
şi să fie împăcaţi pentru rodul iubirii lor. Ajută-mă să îmi îndeplinesc
fiasca datorie şi să-ţi dau slavă, în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE LA VREME DE BOALĂ SAU EPIDEMIE
Te chemăm pe Tine, Mântuitorul tuturor oamenilor, Părintele
Domnului nostru Iisus Hristos, şi te rugăm: trimite puterea
vindecărilor săvârşite de Singurul Tău Fiu dintru înălţime, pentru
înălţarea din boală şi din orice neputinţă, pentru alungarea oricărui
demon şi a oricărui duh de tulburare şi de despărţire, pentru
alungarea a toată lucrarea răutăţii, alungarea fierbinţelii şi a oricărei
alte suferinţe. Să fie cu noi darul Tău de curăţire şi iertare de greşeli,
doctorie dătătoare de viaţă şi mântuire, pentru sănătatea sufletului,
a trupului şi a duhului şi pentru întărirea desăvârşirii! Alungă orice
putere a răutăţii, fiecare război al fricii, orice durere şi boală a
trupului, orice durere a capului, sau scuturarea, umbrirea minţii şi
temerea, prin Numele Tău cel Sfânt pe care îl chemăm şi al
Singurului Tău Fiu întrupat, şi fă să se îndepărteze relele din orice
parte lăuntrică, văzută şi nevăzută, că pe Tine te cinstim şi
Răstignirea şi Învierea Celui care a purtat bolile şi neputinţele
noastre, însuşi Iisus Hristos, pentru care îţi aducem slavă şi cinste,
prin Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Te chemăm şi te rugăm, Doamne, Făcătorul trupurilor şi
sufletelor noastre, pe Tine, care ai potrivit cu înţelepciune omul, să
înviorezi creaţia mâinilor Tale. Tu eşti lumina şi povăţuirea tuturor
creştinilor din toate locurile, Tu dai blândeţe şi împăcare din iubirea
Ta de oameni: fii de faţă, aici cu noi! Ajută-ne şi tămăduieşte
neputinţa, arată pricina neputinţei trupeşti, ridică-ne din patul
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suferinţei, dăruind biruinţă în Numele Tău cel Sfânt şi al Singurului
Tău Fiu întrupat, pentru care îţi aducem slavă şi cinste prin Duhul
Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne, Dumnezeule, Mângâietorule, întinde mâna Ta şi
trimite vindecare, eliberează-ne de boala care s-a ivit şi de
neputinţă, în numele Cel Sfânt al Singurului Tău Fiu, dă-ne doctoria
cea veşnică pentru sănătatea trupului, pentru puterea duhului şi
pentru însănătoşirea sufletului. Cu bucuria nădejdii şi credinţă
curată îţi aducem slavă şi cinste prin Duhul Sfânt, acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ
Doamne, care porţi de grijă tuturor oamenilor şi întregii făpturi,
Care dai crinilor câmpului cele de trebuinţă pentru a creşte frumoşi
şi bine înmiresmaţi, Care eşti ajutorul celor ce Te roagă cu credinţă,
vin şi eu înaintea Ta şi te rog: ajută-mă să găsesc un loc de muncă,
de pe urma căruia să-mi câştig cu demnitate traiul şi pâinea cea de
toate zilele. Tu, Cel ce ştii toate, cunoşti şi nevoile casei acesteia şi
cu nădejde vin înaintea Ta şi cu credinţă, că îmi vei împlini
rugăciunea după vrednicia mea şi după marea Ta iubire de oameni.
Nu cer de la Tine decât locul care mi se cuvine.
Tu, Cel ce îndrepţi paşii oamenilor spre cele de folos, caută cu
iubire părintească şi spre mine, care-ţi cer ajutorul şi binecuvintează
cu Darul Preasfântului Tău Duh toată buna mea dorire. Trimite-mi
înger luminat să fiu povăţuit spre oameni de nădejde şi spre tot
lucrul bun, ca prin ajutorul lui să mă numeri şi pe mine între Ucenicii
Tăi care prin osteneala mâinilor lor şi-au câştigat pâinea şi au vieţuit
în lume. Alungă de la mine tot gândul cel rău şi dă-mi prietenie cu
toţi cei din jurul meu, că soarele răsare şi peste cei buni şi peste cei
răi. Dă-mi să am aleasă dăruire şi să mă potrivesc în tot locul,
bucurându-mă mai presus de toate, de darul acesta cel nemărginit
al vieţii, pe care-l avem de la Tine. Îţi mulţumesc pentru toate
darurile de până acum, cu mulţumire veşnică, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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RUGĂCIUNE PENTRU DEZLEGAREA CĂSĂTORIEI
Dumnezeule, atotputernic şi bun, care l-ai creat pe om din
iubire şi din lumină şi, binecuvântându-l, i-ai dăruit dintru început să
fie bărbat şi femeie, precum a întărit Însuşi Fiul Tău, Hristos,
Mântuitorul, în Sfânta Sa Evanghelie. Cel ce prin cuvântul Lui ai
binecuvântat Nunta, aşa şi pe mine mă binecuvintează cu rânduiala
căsătoriei şi mă ajută să-mi găsesc femeia ce mi se cuvine. Scoate-o
în calea mea şi arată-mi cine este hărăzită pentru mine să-mi fie
soţie blândă, cuminte, luminată, curată în fapte şi chivernisită în
casă. Îmbracă-mă şi pe mine în aleasă cuminţenie şi dragoste
desăvârşită şi dăruire neşovăielnică.
Îndepărtează, Doamne, de la mine, toate legăturile din neam,
de la strămoşi, de la apropiaţi şi rude, sau de la vreo oarecare faptă
pe care am săvârşit-o cu voia sau fără de voie. Dezleagă orice
piedică ce m-a oprit şi dăruieşte-mi binecuvântarea Ta părintească
să mă înfăţişez înaintea Ta la Sfânta Taină a Nunţii. Dăruieşte-mi
minte limpede să-mi îndreptez paşii spre cele cuvenite mie, dă-mi
sănătate trupului, linişte sufletească, folos duhovnicesc şi
împlinirea bunelor dorinţe ale mele, la vremea cea cuvenită, pentru
care îţi dau slavă şi cinste, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU REUŞITĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Doamne, Dumnezeule, care l-ai înzestrat pe om cu daruri
neasemănate, dă-mi minte ageră şi luminată, deprindere grabnică şi
dreaptă, adevărată şi luminată, ca să pot învăţa cu duhul
convingerii, drept şi înţelegător şi să reuşesc cu bine în toate. La
Tine vin, izvorule nemărginit al înţelepciunii şi al bunătăţii, făcătorul
tuturor celor văzute şi nevăzute, ascultă rugăciunea mea pe care o
înalţ către Tine cu multă dorire. Întăreşte, bunule, cugetul meu spre
pricepere, şi cu bunătatea Ta dăruieşte-mi bună sporire în
învăţătură.
Luminează-mi mintea ca să înţeleg învăţăturile profesorilor şi
lor le dăruieşte răbdare şi cumpătare. Cer acestea de la Tine cu
nădejdea că prin învăţătură să pot reuşi în viaţă, să fiu folositor
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lumii, bucurie părinţilor şi mulţumitor Ţie. Îţi mulţumesc şi pentru
făcătorii de bine care mi-au fost alături şi m-au sprijinit şi le
dăruieşte toate cele de trebuinţă după mulţimea bunătăţilor Tale.
Trimite Darul Preasfântului Tău Duh să mă învrednicească să trec
cu bună rânduială vremea învăţăturii. Povăţuieşte-mă să umblu în
cărările înţelepte şi liniştite şi să lucrez cu dragostea mântuirii în tot
cursul vieţii mele, ca prin dobândirea ajutorului de la Tine să-ţi fiu
mulţumitor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU CURĂŢIREA ŞI VINDECAREA GREŞELILOR
Prima rugăciune pentru curăţirea de greşeli
Doamne, care trimiţi duhul gândirii înţelepte tuturor celor care
Te cheamă în simplitate şi curăţie, pe Tine, Care în înălţime eşti
necuprins, dar te faci cunoscut celor ce te caută cu duh curat aici pe
pământ, te cinstesc şi te chem să-mi fii ajutor în a face din trupul şi
sufletul meu o Biserică vie, ca împreună să Te slăvesc şi eu cu cele
cereşti şi cele pământeşti, înălţând cântare de laudă adusă
adevărului Tău.
Fă-mă într-adevăr o Biserică închipuită şi trupească, să am
putere dumnezeiască şi îngeri curaţi care să o slujească, pentru ca
în trezire să veghez! Împacă-ne pe toţi, dăruieşte-ne dragoste unii
către alţii, ca împreună să aflăm greşeala şi vindecarea! Dă-ne
putere să ne îndreptăm şi să nu şovăim, ci să devenim o casă zidită
din lumină pentru a trece orice încercare!
Doamne, miluieşte-i pe toţi: bărbaţi şi femei, bătrâni şi copii şi
fă-ne pe toţi una în toate, a Te cunoaşte cu pricepere şi să fie scris
în inimile noastre numele Singurului întrupat, Iisus Hristos; pentru
care îţi aducem slavă şi cinste, prin Duhul Sfânt, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua pentru vindecarea de greşeli
Părinte al bunătăţilor dăruite, primitor şi iubitor de oameni şi
de suflete, binefăcătorule al tuturor celor care se întorc pe ei înşişi
la Tine, primeşte această rugăciune şi-mi dăruieşte cunoştinţă şi
credinţă, linişte şi sfinţenie. Curăţă şi vindecă orice patimă şi fiecare
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greşeală săvârşită, fericindu-mă de curăţia desăvârşită. Dă-mi
îngăduinţa Ta pentru orice am făcut, căci spre Tine, Părinte necreat
şi creator, prin Unul întrupat, Iisus Hristos, aplec genunchii mei. Dămi două însoţiri Sfinte: înţelegerea şi desăvârşirea.
Pentru că Te iubesc, vin la Tine căutând îndreptare
duhovnicească. Dă-mi ajutor cu mâna Ta şi mă ridică! Vindecă-mă,
Dumnezeule al iubirii, să pot privi cu bucurie, descoperindu-mi ochii
sufleteşti de orice învăluire. Dă-mi libertatea despre care ne-ai
vorbit, ca prin ajutorul Tău să nu-mi fie frică şi ruşine şi nici să nu
fiu abătut şi nici să mă mai învinuiesc de ceva.
Şterge legătura care era împotriva mea, scrie-mi numele în
rândul celor ce s-au mântuit, arată-mă împreună lucrător cu Sfinţii
Apostoli şi Ucenici, pentru Singurul Tău Fiu, pentru care îţi aducem
slavă şi cinste, prin Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
RUGĂCIUNE ÎNAINTEA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞANII
Doamne, Dumnezeul nostru, Iubitorule de oameni, Mântuitorul
celor deznădăjduiți şi apărător al celor săraci, mă rog Ţie, ridicarea
celor căzuți. Doamne, iartă-mi mie greşelile mele cele de voie şi fără
de voie, cele cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul sau fără de minte
și toată greșeala ce am făcut! Iartă-mi toate ca un bun şi de oameni
iubitor, mult răbdător şi mult milostiv. Pentru rugăciunile Sfintei și
pururea Fecioarei Maria, fără de osândă învredniceşte-mă să
primesc Sfântul şi Preacinstitul Tău Dar, spre curățire și luminare,
spre viaţa cea veşnică şi spre păstrarea învățăturilor Tale. Că Ţie ţi
se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNILE DE DUPĂ SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIA
Ne rugăm, Ţie, Doamne, ca această Sfântă Împărtăşanie să ne
cureţe pe noi de toată sminteala trupului şi a sufletului şi întru cele
cereşti fă-ne pe noi să fim părtaşi pentru Domnul nostru Iisus
Hristos, Fiul Tău, cu care viu eşti, Dumnezeul nostru, întru unirea
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Sfântului Tău Duh, în toţi vecii. Amin.
Mulţumim, Doamne, că ne-ai chemat, chiar şi de am greşit
iarăşi ne-ai primit. Ne-ai cuprins în braţele Tale, deşi nu am fost atât
de vrednici şi ai lăsat deoparte toate ispitele care ne ameninţau. Prin
bunătatea Ta ne-ai dat îngăduinţă şi cu iubirea Ta ne-ai curăţat prin
luminare spre cunoaşterea cuvintelor Tale. Mulţumim Ţie că ne-ai
dat Împărtăşirea cu Sfintele Taine. Binecuvintează-ne pe fiecare, făne să avem împărtăşire cu Singurul Tău Fiu, prin care, pentru Tine
este slava şi cinstea în Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Dumnezeule, care iubeşti pe om şi l-ai făcut să se ridice din
orice cădere urmând învăţăturii Fiului Tău, a Domnului nostru Iisus
Hristos, ne mărturisim înaintea Ta cu deplinătate şi te rugăm ca
această putere de ridicare să o folosim întru biruinţă. Iartă-ne
greşelile omeneşti de dinainte şi ajută-ne să ne vindecăm prin
ridicarea dumnezeiască! Fă-ne pe noi, toţi, iarăşi curaţi fii ai Tăi! Ţie
ne dăruim: primeşte-ne, Dumnezeule al adevărului! Binecuvântat
eşti Domnul, Dumnezeul nostru, care cu Sfintele şi cinstitele Tale
Taine ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi. Binecuvintează-ne şi
ne păzeşte pe noi toţi, şi pe cei plecaţi dintre noi odihneşte-i în
sânurile Tale Părintești, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU CĂLĂTORIE
Doamne, Tu cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, care ai călătorit
prin Fiul Tău, singurul Întrupat şi Mântuitorul nostru cu Sfinţii Tăi
Apostoli prin toate locurile cele mai îndepărtate ale pământului, şi
propovăduirea lor ai arătat-o roditoare până în zilele noastre,
îndestulaţi fiind ei de darurile Preasfântului Tău Duh. Cel ce i-ai
povăţuit pe Sfinţii Tăi să călătorească pe calea mântuirii, pe care
urmându-o cu înţelepciune curată şi prisosind duhovniceşte, au
aflat viaţa cea fericită care este de la Tine, iubitorule de oameni.
Tu, Cel ce dai pace şi în sânurile Căruia ne regăsim şi
renaştem sufleteşte, Tu, Cel ce ne-ai arătat prin dumnezeiasca
Evanghelie lumina cea mântuitoare, trimite lumina Duhului Tău
Celui Sfânt şi peste noi şi ne luminează calea. Dă-ne izbăvire de
- 19 -

orice primejdie, linişte şi întoarcere cu sănătate şi cu pace. Trimitene nouă ajutor pe Sfinţii Tăi care au călătorit şi împreună
călătoreşte, Doamne, cu noi, creştinii Tăi. Trimite Înger ocrotitor
asupra casei noastre, să o păzească până ce ne vom întoarce, fără
vreo tulburare şi orice gând care ne-ar aduce nelinişte, ajută-ne să-l
potolim cu puterea darului Tău. Primeşte rugăciunea noastră şi ne
binecuvintează cu bunătatea şi cu dragostea Ta cea nemărginită,
pentru care îţi dăm slavă în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU SPORIREA RESURSELOR
Cel ce ai îndestulat pământul cu verdeaţă şi tuturor plantelor
le-ai dat seminţele lor, pomilor fructe şi pământului roade; Care l-ai
înţelepţit pe om să-şi câştige pâinea cea de toate zilele prin răsplata
muncii sale şi pâinea cea spre veşnică fiinţă prin cunoaşterea şi
împlinirea Sfintei Evanghelii. Dumnezeule, creatorul şi luminătorul
nostru, trimite binecuvântarea Ta şi întăreşte răsplata muncii
noastre, luminându-ne să chivernisim toate câte sunt şi le
înmulţeşte pe cele ce vor veni.
Fii călăuzitorul nostru în orice vreme, să putem deprinde buna
orânduire a casei noastre, să fim mulţumitori pentru toate câte sunt
şi să ne folosim spre pacea noastră de tot ce ne-ai dăruit până
acum. La Tine este nădejdea noastră şi de la Tine cerem minte
luminată, cuget curat şi suflet îndestulat de virtuţile bineplăcute Ţie.
Alungă de la noi viclenia, pofta cea deşartă şi cugetul cel păgubitor,
să fim cu adevărat fiii luminii Tale celei dumnezeieşti, şi prin faptele
cele cuviincioase să aducem roade şi spre viaţa aceasta vremelnică
şi spre viaţa cea veşnică, pentru care îţi aducem slavă şi cinste şi
închinare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE PENTRU DOBÂNDIREA DE PRUNCI
Dumnezeule, atotputernice şi a toate făcătorule, care l-ai făcut
pe om şi l-ai pus stăpân peste tot pământul, care ai binecuvântat
Nunta prin Fiul Tău, şi tuturor Apostolilor le-ai dăruit soţii
binecuvântate şi copii luminaţi la minte. Din vistieriile Tale ai dăruit
- 20 -

tuturor familiilor de creştini copii care să ducă mai departe omenirea
şi credinţa aceasta în care ne-a luminat Hristos să ne regăsim. Din
aceleaşi vistierii ai dăruit pământului roade şi l-ai hrănit pe om din
cele mai vechi timpuri şi până astăzi, făcând să răsară atâtea plante
şi atâţia pomi îndestulaţi cu fructe. Din darurile Tale cele nesfârşite
ai izvorât mările şi apele care poartă în ele peşti de toate soiurile,
fiecare având frumuseţea şi liniştea sa. Din aceleaşi daruri trimite şi
nouă, creştinilor Tăi, (numele), să se nască din apa pântecului un
rod binecuvântat, luminat şi liniştit, înzestrat cu sănătate şi cu
bunătate. Întăreşte toate simţurile noastre, păzeşte postirea de
dinainte, dă-ne bunăvoinţă şi pace să potolim orice tulburare, şi în
liniştea desăvârşită să rodim un prunc sau o pruncă, după voia Ta
cea binecuvântată, că pe toate le rânduieşti la timpul lor şi tuturor
dinainte de vreme le-ai pregătit cărarea vieţii în care vor merge. De
la Tine vine darul, de la Tine vine bucuria şi din mâna Ta vine
mântuirea sufletelor noastre.
Te lăudăm, te chemăm, îţi mulţumim Ţie şi ne rugăm cu toată
credinţa şi voinţa să ne ajuţi cu puterea Ta să fim curaţi în inimă,
fără a cugeta cele viclene şi spre cele nefolositoare trupului, să fim
amândoi neşovăielnici şi statornicind în dragostea cu care ne-ai
unit, să primim darul cel mai de preţ al dumnezeirii Tale, adică de a
fi părinţi, sub ocrotirea bunătăţii Tale, preaiubite Părinte al Cerului şi
al Pământului, al oamenilor, fiinţelor şi a toată suflarea, vietatea şi
creaţia din această lume. În Tine ne punem nădejdea noastră, la Tine
venim cu iubire şi cerem să ne ridici la vrednicia de care numai Tu
ne poţi ferici. Mulţumim pentru toate darurile Tale de dinainte şi
pentru care vor mai fi. Cu răbdarea firii şi cu blândeţea cugetului, în
luminarea minţii şi în dragostea inimii, aşteptând rodul pântecului
pe care ni-l vei hărăzi, îţi dăm slavă şi cinste, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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