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Rugăciune
În TimP de boală
doamne Iisuse Hristoase,
Cel ce odinioară la scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea Ta pe cel care zăcea de 38
de ani în boală și, întâlnindu-l
apoi în templu, i-ai zis: „Iată,
te-ai făcut sănătos; de acum să
nu mai greșești, ca să nu-ți fie
ție mai rău”; Cel care pe sluga
sutașului și pe fiica femeii cananeence, numai prin cuvânt, pentru credința lor, i-ai vindecat,
Însuți, întru tot Milostive Stăpâne, dăruiește-mi și mie aceasta
putere a credinței, ca să preamăresc puterea și dumnezeirea Ta!
3

Iartă-mi mie, Bunule Doamne,
mulțimea păcatelor mele celor
grele, „că fărădelegea mea eu
o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea”. Nu sunt
vrednic să ridic ochii mei spre
Tine și să cer îndurarea Ta. Ci,
ca un bun și de oameni iubitor,
milostivește-Te spre nevrednicia
mea. Din patul durerii mă ridică
și voința mea o întărește, ca să
umblu în căile Tale, să împlinesc
poruncile Tale și de greșeli să mă
feresc.
Că Tu ești doctorul sufletelor
și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă
înălțăm, împreună și Celui fără
de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață
făcătorului Tău Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciune
la necazuRi și SuPăRăRi
doamne, norii negri ai nenorocirilor se îngrămădesc asupra capului meu și întristările
chinuitoare mă îngrozesc. Dar,
deși sufăr, nu cârtesc, Preabunule, de vreme ce Tu ești întotdeauna sprijinitorul meu și piatra cea neclintită, pe care sunt
întemeiate nădejdile mele. Tu
cunoști, Dumnezeule, pricina
nenorocirilor și întristărilor
mele și porți grijă de viața mea.
Cu toate că sufăr, știu că Tu mă
iubești și această încredințare
mă încurajează. Plin de nădejde
în dragostea și bunătatea Ta, nu
5

voiesc să mă biruiască durerile
și întristările, ci cred că, având
ajutorul Tău, voi ieși biruitor.
Cel ce cârmuiești lumea și viața
muritorilor, cârmuiește și corabia vieții mele, cea primejduită
de valurile ispitelor, spre liman
liniștit. Înțelepciunea Ta să mă
povățuiască pururea spre mântuire, pentru rugăciunile tuturor
Sfinților Tăi și ale Preacuratei
Tale Maici. Amin.
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Rugăciunea
PăRinȚiloR PenTRu coPii
doamne, Dumnezeul nostru,
Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit
pe om din țărână și ai suflat în
fața lui suflare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: „Creșteți și vă
înmulțiți și umpleți pământul”;
iar la Cana Galileei, prin UnulNăscut Fiul Tău, ai binecuvântat nunta și deci nașterea de fii,
cu multă umilință, rog marea Ta
bunătate, ca neîncetat să reverși
harul Tău și să Te milostivești
asupra copiilor mei, pe care
Tu ai binevoit să mi-i dăruiești.
Umple-i pe ei de înțelepciune
și pricepere, apără-i de toate
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cursele vrăjmașilor văzuți și
nevăzuți și poruncește îngerilor
Tăi să le fie pururea povățuitori
spre toate faptele cele bune, ca în
veci să Te laude și să Te preamărească pe Tine. Amin.
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Rugăciunea
coPiiloR PenTRu PăRinȚi
doamne, Dumnezeul nostru,
Tu, Care împuternicești florile
și verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și
sufletul omenesc cu căldura
iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai
zidit de bunăvoia Ta în cer și pe
pământ și pe toate le păstrezi
prin dragoste și milă, revarsă,
mult-îndurate Doamne, peste
sufletul meu care se închină
Ție, bunătatea și harul Tău, dar
și iubire și milă peste părinții
mei, peste mai-marii mei și
peste toți aceia care se ostenesc
pentru mine și care m-au ajutat
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vreodată cu sfatul și bunătatea
lor. Fă din sufletul meu un soare
călduros pentru sufletul lor, ca
fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul
cel venit de la Tine și revărsat
asupra lor prin rugăciunile și
prin dragostea mea fiască. Îți
vorbește, Părinte, inima mea de
fiu (fiică), și știu că Tu cunoști
lăuntrul nostru și că nu Te vei
întoarce de la inima mea, atât
de dăruită tuturor acelora pentru care Te rog; dăruiește-mi,
Doamne, înțelepciune, ca să nu
uit niciodată, nici în supărări,
nici în necazuri și nici în bucurie, învățătura Ta, cum că „binecuvântările părinților întăresc
casele fiilor”, și iarăși: „cunună
bătrânilor sunt fiii lor și fală
fiilor sunt părinții lor”. Pentru
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aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte,
întărește-mă să cresc înaintea
feței lor, având temerea de Tine
și cu respect față de oameni,
pentru ca, prin curățirea de
orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat
și prin setea de orice virtute,
viața mea să fie spre mântuirea
mea și a lor. Că Tu ești Doamne,
Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați
copiii să vină la mine, că a unora
ca aceștia este Împărăția Cerurilor”, și Ți-ai pus dumnezeieștile
Tale mâini peste capetele lor
și i-ai binecuvântat. Însuți Tu,
Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste
mine, robul Tău, și ajută-mi să
fac bucurie părinților mei și să
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umblu întru cărările Tale cele
sfinte, săvârșind numai ce este
bun și plăcut Ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciune
PenTRu FRaȚi și SuRoRi
doamne, Ție mă rog, păzește pe
frații mei (ori fratele meu) și surorile mele (ori sora mea), dăruindu-le sănătate, ajutor și dumnezeiescul Tău har, ca să umble în căile
Tale și să împlinească voia Ta cea
sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum
până la capătul vieții, să ne iubim
și să ne cinstim unii pe alții; pentru
că „ce este mai bun și mai frumos,
decât a viețui frații împreună?”.
Așa, Doamne, ascultă rugăciunea
noastră și milostivește-Te spre noi.
Că bun și iubitor de oameni ești și
Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului
și Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciune SPecială
PenTRu ÎnceTaRea
noii ePidemii
doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și,
cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră,
primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală
molipsitoare (noua epidemie),
precum ai încetat pedepsirea
poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești Doctorul
sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor
cuprinși de boală, ridicându-i
grabnic din patul durerii, ca să
14

Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși
îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește,
Doamne, cu harul Tău, pe toți cei
care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi
la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința
din popor și ne învață să prețuim
viața și sănătatea ca daruri ale
Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule,
pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul
Tău și de dragoste față de Tine
și de aproapele. Că al Tău este a
ne milui și a ne mântui pe noi,
Dumnezeul nostru, și Ție slavă
înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
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