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 Galileii, prin
Unul-Născut 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 ai binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i
de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor Tăi ca totdeauna
să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca
de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.

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
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dragoste și milă, revarsă, mult-îndurate Doamne, peste sufletul
meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău,
și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste
toți cei care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat
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 celor 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 aceasta,
rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întăreștemă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea
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 acestora 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 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, ține pe frații mei (fratele meu) și surorile
mele (sora mea), dându-le lor sănătate, viață lungă și darul Tău
cel sfânt, ca să umble în căile Tale și să facă cele ce sunt după
voia Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, de acum până la capătul
vieții, să ne iubim și să ne cinstim unii pe alții; căci ce este mai
bun și mai frumos decât a viețui frații împreună! Așa, Doamne,
ascultă rugăciunea noastră și milostiv fii nouă, că bun și iubitor
de oameni ești și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
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Rugăciunea soților unul pentru altul
Doamne, Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce ne-ai
învățat ca
totdeauna să ne
rugăm unul
pentru altul,
căci așa vom
împlini legea Ta
și ne vom arăta
vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăjmașii
văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dăruit
(mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i
sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini
datoriile după voia și poruncile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe
care n-ar fi în stare să le poarte. Întărește-l (o) în dreapta
credință și în dragoste desăvârșită, ca să lucrăm împreună
faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și
porunci. Că a Ta este stăpânirea și puterea în veci. Amin.

Rugăciune pentru călătorie binecuvântată
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea,
Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif,
precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți
Stăpâne, călătorește și cu mine, robul Tău, binecuvântând
călătoria mea. Trimite-mi mie înger păzitor, precum lui Tobie,
4

să-mi fie povățuitor și să mă ferească nevătămat de toată
întâmplarea cea rea, astfel cu pace, sănătate și cu bună sporire,
să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc
prea cinstit și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului
și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune pentru bolnavi, către Sfântul Efrem cel Nou
Sfinte Efrem, mare mucenice al lui Hristos, ascultă acum puţina
noastră rugăciune pentru robii lui Dumnezeu (numele) care sunt
încercaţi de boli, suferinţe şi de ispite. Venim la tine ca la un
doctor ceresc şi credem că vei primi cererea noastră şi vei uşura
suferinţele lor. Ai spus că ai leacuri pentru toate felurile de boli,
şi de aceea nădăjduim că iubirea ta de oameni nu s-a împuţinat.
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Cine poate spune mulţimea
minunilor tale? Cine ştie câţi
suferinzi au aflat izbăvire prin
rugăciunile tale?
Ajută-i, Sfinte Efrem, ajută-i pe
cei suferinzi! Roagă-te lui
Hristos Dumnezeu pentru ei şi,
dacă le este de folos să fie
tămăduiţi degrabă, fă să se
întâmple aceasta spre slava lui
Dumnezeu. Iar dacă le este mai
de folos să ducă mai departe
crucea suferinţei lor, ajută-i să
rabde fără să cârtească, ca să
primească luminoasa cunună a răbdării.
Sfinte Mare Mucenice Efrem, tu ai răbdat suferinţe de nespus,
iar viaţa noastră este plină de desfătări. Dar chiar dacă suntem
păcătoşi şi întinaţi prin tot felul de patimi, îndrăznim a ne ruga
ţie. Căci nu pentru noi ne rugăm ţie, sfinte, ci pentru bolnavii
aceştia pe care suferinţele i-au îngenunchiat. Fii lor păzitor,
povăţuitor, ocrotitor şi tămăduitor, ca să îţi mulţumească cu
inimă smerită şi să Îl slăvească pe Dumnezeu care te-a acoperit
cu harul Său, arătându-te mare făcător de minuni, în vecii
vecilor. Amin.

Rugăciune pentru vrăjmași
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul născut
din Tatăl, mai înainte de veci, Care de bunăvoie ai primit
6

moartea pe Cruce pentru
mântuirea neamului
omenesc și ca un mielușel
fără de glas împotriva celui
care-l înjunghie așa nu Țiai deschis gura; căci pe
Cruce fiind răstignit între
cei doi tâlhari și
batjocoririle de la cei
potrivnici primind, spre Cer
Ți-ai ridicat ochii și cu
bunătate Te-ai rugat: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!”. Tu, Doamne, ne-ai învățat
să nu stăm împotriva celui rău și ai zis: „De te va lovi cineva
peste obrazul cel drept, întoarce-i și pe cel stâng”. Asemenea,
Tu ne-ai poruncit zicând: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și
rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii
ai Părintelui vostru cel din Ceruri, căci El răsare soarele Său
peste cei buni și peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste
cei nedrepți”.
Tu Însuți, întru tot bunule Împărate, caută la mine, nevrednicul
robul Tău, și dă-mi tărie, ca să nu mă mânii împotriva
vrăjmașului meu și să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci
„numai al Meu este a răzbuna”, grăiește Domnul. Iar nouă,
făpturilor celor după chipul și asemănarea Ta, ne-ai poruncit Tu
Însuți „ca să nu apună soarele peste mânia voastră” și daruri la
sfintele Tale altare să nu ducem până nu ne vom fi împăcat mai
întâi cu cei în neînțelegeri cu noi!
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Tu, deci, Care în luminoasa și sfânta rugăciune „Tatăl nostru” ne
înveți să ne rugăm zicând: „Și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri”, ajută-mi mie, Doamne,
ca potrivit cuvintelor Tale să răsplătesc cu bine celor care mă
urăsc, celor care mă vatămă și celor care mă prigonesc. Dă-le,
Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea, ca să Te cunoască pe
Tine și poruncile Tale, curățește-le inima și o îmlădie, ca să-și
vadă greșelile și să se căiască de nedreptățile lor! Nu-i lăsa pe ei,
Doamne, în rătăcire și în păcat! Trimite-le lor binecuvântarea
Ta, ca să se întoarcă și să se mântuiască și să fie vii întru
Împărăția Ta!
Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al gândului smerit,
al răbdării și al dragostei, pentru ca în pace și cu bucurie
pururea să grăiesc către Tine unele ca acestea: „Iartă-ne nouă
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri!”. Amin.

Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți
Pomenește,
Doamne, pe cei ce
întru nădejdea
învierii și a vieții
celei ce va să fie
au adormit, părinți
și frați ai noștri și
pe toți cei care
întru dreapta credință s-au săvârșit,
și iartă-le lor toate
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greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri
luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă,
de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți
sfinții Tăi cei din veac.
Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea
bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea
vieții Tale celei nesfârșite și fericite.
Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi
(numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, 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.
Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților
robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici
suspin, ci viață fără de sfârșit!
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