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RUGACIUNI PENTRU FAMILIE

Doamne, pomenegte pe copiii
mei care au murit in pAntecele meu.
Pentru credin,ta gi lacrirnile mele,
pentru milostivirea Ta, nu-i lipsi de
lumina Th dumnezeiascd. Amin.

CUPRINS
Rugdciunileincepdtoare ....5
RugiciunecitreSfAntulDuh. .'... 7
Rugiciune citre Niscitoarea de

Dumnezeu.

.,.......

7

RUGACIUNI PENTRU CEI CE VOR
SASE CASATONNASCA

Rugiciuneinaintedecisdtorie ....

g

Rugiciunea miresei cdtre Maica

Domnului

.. -

L1

PENTRU SFINTIREA $I OCROTIREA
FAMILIEI CREFTINE

RugiciunecitreDurnnezeu... . .. 15
Altirugdciune citreDumnezew ... . . . . . L9

....... . 20
Rugdciunea sofilor
gi
bundstarea
cimin
pentru
Rugdciune
....

familiei..

2l-

Rugdciune citre SfAntul Apostol Simon

... ...

Zilotul

23

Rugdciune citre SfAnta Mucenifi Tomaida
Egipteanca pentm viafi curatiin cdsnicie . .28

LOg

d-.

CUPRINS

CUPRINS

Rugdciune citre Sfinqii gi Drepfii pdrinti

IoachimgiAna

.....30

Rugiciune c5tre Sf6nta Xenia de Sankt

Petersburg

". .

31

Rugdciune cdtre SfAntul Arhanghel Rafail,

pazniculcununiilor

..... ".34

Rugdciune pentru dragostea dintre soli. . 36
Rugdciunea solilor stdpAnifi de patima
geloziei, a certurilor gi neinfelegerllor . . . 37
Rughciune cdtre SfAntul Efrem cel Nou

pentruimpdcareadintresofi ..
... Zg
Rugdciune lavreme de cumpdnd ... . . . . 41
Rugdciune pentru dobAndirea r5bddrii . . 41
Rugdciunea sofiei pentru soful bolnav . . . 42
Rugdciune pentru gdsirea unui loc de

munci

......

RUGACIUNI PENTRU
DOBANDIREA DE COPII
Rugdciunea sotilor care nu au copii . . . .
Rugiciune cdtre SfAntul Efrem cel Nou
pentuu naqtere de prunci.
Rugdciune cdtre Fericita Matrona
Rugdciunea femeii insdrcinate
Rugdciune pentru pruncul purtat in
pAntece.

44

pentru sdndtatea pruncilor ce se nasc. . . . 60
RugS'ciunea pdrinlilor pentru copilul

nou-ndscut

...,....62

Rugdciune cXtre Maica Domnului inaintea
icoanei sale,,Galaktotrophousa" . . ... . . . 64
Rugdciunea femeii insdrcinate chinuitd de
gAndul avortului
. .. 66
Rugbciune de pocdinfd pentru avorturile

fdcute

.......67

RUGACIUNI PENTRU
CRE9TEREA COPIILOR
Rugdciunea de binecuvAntare a copiilor. . . 68

RugdciunecdtreDumnezeu.. ....

Altdrugdciune cdtreDumnezeu . .......
Itugdciune cStre Domnul nostru Iisus

Hristos

.. .. ..

68
7A

79

Rugiciune c5tre PreasfAnta Ndscdtoare de
.

ta

49

Dumnezeu.

........

82

Rugdciune cdtre ingerulpdzitor.. . . . . . . . 83
Rugdciunea pdrinfilor cdtre sfAntul ocrotitor

alcopilului.

........83

51

RugXciune pentru copilulbolnav . . . . . . . 85

52

Altd rugdciune pentru copilul bolnav. . . . 86
Rugiciune pentru sdndtatea copilului . . . 87
Rugdciune cdtre Dumnezeu pentru

55

Rugiciunea femeii inainte de naqtere. . . . 59

110

Rugdciune pentru ajutor la nastere si

indrumareacopiilor.
111

......88

CUPRINS

si-i
copii.
. . . 89
!
Rugiciunea pirinfilor pentru luminarea
mintiicopilului.
....90
Rugiciunea pirinfilor cdtre SfAntul Efrem, $
pentrucopiiilor
...;......99
Rugdciunepentrufiulplecat ..... 95 i
Rugdciune mai inainte de a incepe

lvegm

:l

pe

fi

.']d'

H

RUGACruNI PENTRU CEI ADORMITI
Rugiciune la moartea unuia dintre sofi. . 96

Rugiciuneaviduvei

.,....

9g

Rugdciunea copiilor la moartea

pdrinfilor

.

..

100

Rugdciunela moartea copilului . . . .... 104
Rugiciune pentru cqpiii nebotezati. . . . . 1,07

DIFUZAREJ
S.C. Supergraph S.R.L.
Str. Ion Minulescu nr. 36, sector g
031216, Bucuregri
Tel.: 02L-320.67.19; fax: 02't -319|!.0.84

e-mail contact@supergraph.ro
www.librariasophia.ro
www.sophia.ro

---

Ru g d ciunil e in cep dt o ar e

Slaad

!ie, Dumnezeul nostru, slaad

lie!

Imagine copertd: Ioan popa

lmpHrate ceresc, MAngAietorule, Duhul adevirului, Care pretutindenea eqti gi toate le implineqti,
Vistierul bundtdfilor gi ddtdtorule de viatd, vino gi Te s5l5gluieqte
intru noi, gi ne curdfegte pe noi de
toatd intindciunea gi mAntuiegte,
Bunule, sufletele noastre.
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Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fdrd de moarte, miluiegte-ne pe noi!
(de trei ori)
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nucAcruNt pENTRU FAMILIE

Slnad Tatdlui gi Fiului qi Sfilntului
Duh, qi acum qi pururea qi tn vecii aecilor. Amin.

noi in ispita ci ne izbdvegte de cel

PreasfAntd Treime, miluiegte-ne
pe noi. Doamne, curdfegte pdcatele
noastre. StHpAne, iarti fdrddelegile
noastre. Sfinte, cerceteazl gi vindec[ neputinfele noastre, pentru numele Tdu.

Rugdciune cdtre Sfkntul Duh

Doamne, miluiegte (de trei ori), Slaad..., gi acum...

Tatdl nostru, Care egti in ceruri, sfinleascb-se numele Tdu, vie
impdrdlia Ta fie voia Ta, precumin
cer, aga qi pe pdmAnt. PAinea noas-

trd cea de toate zilele d5-ne-o noud, astdzi gi ne iartd noud gregelile
noastre, precum gi noi iertdm
gregifilor nogtri. $i nu ne duce pe

r5u. Amin!

O, Duhule Sfinte, indrumdtorul,
tnvdf5torul gi MAngAietorul nostru! Pdzeqte-ne pe noi cu puterea

Ta! Sideqte in noi Duhul Tatdlui
ceresc, invafd-ne sd dobAndim harul Sdu, ca sd ne invrednicim sd fim
fiii Lui impreund cu Iisus Hristos,
Dumnezeul nostru!
Rugdciune cdtre
N dscdto area de Dumnezeu
PreabinecuvAntatd StdpAnd, primegte sub acoperdmAntul tdu familia mea sddegte in inima sofului
qi a copiilor mei pacea, iubirea gi
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facerea de bine, nu l6sa sd se ajungd la despdrfire gtea,la boli de netdmdduit gi la moarte ndprasnicd
gi timpurie. Pdzegte casa noastri gi
pe noi pe tofi cei ce locuim in ea
de fog de tAlhari, de orice rdu qi de

farmece diavolegtl" ca impreund,
cu sfinfenie, sS lduddm numele tdu
cel sfAnt, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.

RUGACIUNI PENTRU CEI
CE VOR

sA sE cAsAroREAScA
Rugdciune
inainte de cdsdtorie

O Bunule

Doamne, gtiu cd fericirea mea este sd Te iubesc din tot
sufletul meu, din toatd inima mea
gi sd implinesc in toate voia Ta cea
sfAnt5. indrepteazd, Dumne zeule,
sufletul gi umple inima mea. Vreau
sd fac doar voia Ta, cdci Tu eqtiZiditorul gi Dumnezeul meu.
Pdzeqte-md de mAndrie gi de iubirea de sine; infelepciunea, smerenia gi fecioria sI infrumusefeze
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Ruc.A.cIutrtr pENTRU FAMTLTE

chipul meu. TrAnddvia nu este pe
placul Tiu gi naqte patimi; db-mi
osArdie in toate si binecuvAnteaz5 faptele mele, cdci Tu ai poruncit oamenilor sX tr6iascd ?n c5sni-

lui gi al Fiului qi al SfAntului Dutu

cie cinstitS.

lnvrednicegte-m5

qi pe rnine,

PHrinte, de aceasti chemare sfAnt5,
nu pentru implinirea poftelor mele" ci pentru implinirea voii Tale.
Cd Tu fnsuli ai spus: It{u este bine ca
omul sd fie singur, gi i-ai clat femeie

acum gi pururea qi in vecii vecilor.

Amin.
Rugdciunea miresei
cdtre Maica Domnului

O, Preacuratd Fecioard, oglin-

?ntru ajutor si i-ai binecuvAntat sb
creascd gi sd se inmulfeascH.
Auzi aceastd rugdciune smeritS,
pe care o inal1 Jie din adAncul inimii mele; d5-mi sot cinstit qi binecredincios, ca impreund in iubire
gi in bund inlelegere sd Te sl5vim,
Milostive Doamne, in numele TatS-

da vie a desdvArgirii, pilda tuturor
fecioarelor si a mireselor binecredincioase! O, sfAntd mijlocitoare a
mea! Iatd cd mi se deschide o noud viafd, iar sufleful mi se umple
de bucurie amestecatd cu triste{e,
cAnd mi gAndesc la toate cAte md
aqteaptd. lie ili incredinfez aceastd cdsnicie in care dupd voia lui
Dumnezeu trebuie sd pdsesc aldturi de mirele meu. Nu te indepdrta de la mine, cdlduzitoarea multor
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inimi, ci umple-md cu virtutile tale
cele sfinte care au luminat cdsdtoria ta cea feciorelnicd gi minunatd
cu ocrotitorul fecioriei tale, Dreptul losif. La tine este toatd nidejdea mea qi la tine alerg! Cdci pildele multe ale credinciogilor umplu sufletul meu de griji, care imi
aratd, cd viala este plin6 de incercdri, cd bucuriile pdmAntegti se ofilesc repede, iar in locul lor vin necazurile, qi cd pentru biruirea lor e
nevoie de multd rdbdare si ddruire

le unirea cu sfAnful tdu mire, care
sporea aldturi de tine in virtufi qi in
sfinfenie, cdci cuvintele tale despre
Dumnezeu qi lucrarea Sa, dar mai
ales pildele tale sfinte, cu atAt mai
mult aprindeau iubirea lui pentru
Dumnezeu.
O, binecuvAntatd Maicd a lui

Dumnezeu, Mireasa Duhului
Sfant! Aprinde in inima mea focul
iubirii tale, ca sd urmez pilda ta qi
alituri de viitorul meu sof sd duc
o viafd cregtind, plicutd lui Dum-

de sine.
O, sfAnta qi multiubitoarea mea
mijlocitoare! Cere harul lui Dumrtezelr, ca sd pot trdi dupi voia Lui,
gi fi ca viala ta sfAntd sd stea neincetat in fafa ochilor mei ca o pildd
vie. Cdci tu ai sfintit cu virtutile ta-

pe ocrotitorul gi prietenul meu gi
sd md supun lui in pace gi iubire.
Fii milosdrdl, FecioarS, impreund
cu MAntuitorul Hristos, Fiul tdu
qi DumnezelJ,la cununia noastrd,
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ttezelr, sd-l incurajez spre fapte bune cu evlavia mea, sd-l cinstesc ca

.f.
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pentru a nu ne lipsi de harul Lui,
care poate alina orice durere gi intdri inirnile slabe in implinirea voii
lui Dumnezeu.Amin.

PENTRU SFINTIREA $I
OCROTIREA
FAMILIEI CRESTINE
Rug dciune c dtr e Dumne z eu

Doamne Multmilostive gi Multindurate, Pdrinte iubit, Cel Ce din
voia Ta ne-ai invrednicit sd ne unim
in Thina Cdsdtoriei ca sd trdim in ea
dupd porunca Ta! Afldm binecuvAntarea gi mAngAierea in cuvintele
Tale: cel ce a cAgtigat sofie a dobAndit fericire, gi va primi binecuvAntarea Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, dd-ne a viefui intru
frica de Dumnezeu, cdci fericit este
bXrbatul care se teme de Dumne1q

