
Rugăciuni înainte şi după masă

Înainte de a te aşeza la masă, fă-ţi semnul 
sfintei cruci şi spune: Tatăl nostru ...

După masă rosteşte rugăciunea:

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 împărăţie, ci, precum în mijlocul 
ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace 
dându-le lor, aşa vino şi la noi şi ne mântuieşte 
pe noi. Amin
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Rugăciune la începutul lecţiei
Doamne, Doamne, Ceresc Tată,
Noi pe Tine Te rugăm:
Luminează a noastră minte
Lucruri bune să învăţăm.
Că Tu eţti Stăpînul lumii
Şi al nostru tată eşti 
Şi pe toate cele bune 
Numai Tu le împlineşti. 
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Rugăciuni către Maica Domnului

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucu-
ră-te, ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul 
este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este rodul pântecelui tău că 
ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Cuvine-se cu adevarat, sa Te fericim pe 
Tine Nascatoare de Dumnezeu, Cea pururea 
fericita si prea nevinovata si Maica Dumne-
zeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decât 
heruvimii si mai marita fara de asemanare 
decit serafimii, care fara stricaciune, pe Dum-
nezeu-Cuvantul ai nascut, pe Tine cea cu 
adevarat Născatoare de Dumnezeu te marim.



Rugăciune către îngerul păzitor

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roa-
gă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine 
păcătosul (păcătoasa).

Rugăciunea lui Iisus

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul sau 
Doamne, miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfântului Duh, 
şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. 
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În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântu-
lui Duh. Amin. 

Rugăciune către Duhul Sfânt

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul 
Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate 
le-mplineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătăto-
rule de viaţă, vino şi te salaşluieşte întru noi, 
şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, 
şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Cântarea întreit sfântă

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fă-
ră-de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori)
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Rugăciunea domnească

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţeas-
că-se numele tău, vie Împărătia Ta, fcacă-
se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noas-
tre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri. şi 
nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbaveşte 
de cel viclean. Amin.


