Rugăciunea înainte şi după masă
Dimineaţa şi la amiază, înainte
de masă după ce te-ai
însemnat cu semnul Sfintei şi de
viaţă făcătoarei Cruci zi cu
dragoste şi credinţă rugăciunea
Domnească:
Tatăl nostru, Carele eşti în
ceruri, sfinţească-se numele
Tău, vie împărăţia Ta, facă-se
voia Ta, precum în cer aşa şi pe
pământ. Pâinea noastră cea
spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel
viclean.
Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
După masă:
Mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe
noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lipsi pe noi nici de
cereasca Ta împăraţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai
venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, aşa vino şi la noi şi ne
mântuieşte.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
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Seara înainte de a te aşeza la masă
Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul iar cei
ce-l caută pe Dansul vii vor fi inimile lor în veacul veacului.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
După masa de seară, rosteşte rugăciunea:
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne întru făpturile Tale şi într-u lucrul
mâinilor Tale ne-ai bucurat. Dat-ai veselie în inima mea din
rodul grâului, al vinului şi al untului de lemn, ce s-au înmulţit. Cu
pace mă voi culca şi voi adormi, că-ci Tu, Doamne, îndeosebi,
întru nădejde ne-ai aşezat.
Făcutu-s-a pântecele tău masă sfântă, având cereasca pâine pe
Hristos Dumnezeul nostru, dintru Care tot cel ce mănâncă nu va
muri, precum a zis Hrănitorul tuturor, Născătoare de
Dumnezeu.
Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, trecând cu vederea greșelile noastre și dăruind
vindecare celor ce iau cu credință binecuvântarea ta,
Preacurată.
Apoi se zice: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și binecuvântată
și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât
serafimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
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