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Copile drag,

Cu fiecare zi din via]a ta, `nve]i câte
ceva. Ai `nv\]at mai `ntâi s\ vorbe[ti. I-ai
auzit vorbind pe p\rin]ii t\i [i, f\r\ s\ `]i dai
seama când [i cum, ai `nceput [i tu s\ vor -
be[ti asemenea lor. Ai `nceput [i s\ te bu-
curi. Pentru c\ vorbind cu ei po]i s\ le spui
c\ `i iube[ti, s\ le ceri iertare atunci când
faci o boroboa]\. 

S\ [tii c\ p\rin]ii t\i au a[teptat cu ne -
r\bdare primele tale cuvinte. {i ei s-au bu-
curat când le-au auzit. Prima oar\ ai spus
„mama” [i „tata”. {i ai spus-o zâmbind [i
cu dragoste. Apoi ai `nceput s\ legi mai
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multe cuvinte. La `nceput stângaci [i cara-
ghios, apoi din ce `n ce mai bine. {i `nainte
de a vorbi tu bine, mama ta [tia ce `]i tre-
buie. Tu doar ]ipai. Când ̀ ]i era foame, când
`]i era sete, când `]i era somn sau poate fric\
]ipai de fiecare dat\ aproape la fel. Dar
mama [tia ce `]i trebuie de fiecare dat\. {i
aceea `]i d\dea. {i tata te lua `n bra]e [i `]i
vorbea [i tu râdeai. F\r\ cuvinte. Dar acum,
acum vorbe[ti… Sunt o gr\mad\ de `n -
treb\ri pe care le pui p\rin]ilor, bunicilor,
fra]ilor… Unele din ele ̀ i surprind [i pe mama
[i pe tata. Ei nu b\nuiau c\ le vor auzi de la
tine. Te privesc mira]i, cu bucurie, [i `n cear c\
s\ `]i explice pe `n]elesul t\u. Pentru c\ nu
po]i pricepe totul dintr-o dat\. Nu po]i pri-
cepe de ce p\rin]ii t\i se duc la serviciu, sau
scriu, sau citesc, nu po]i pricepe tot ce vor-
besc sau ce planuri fac. Dar tu [tii c\ vei
pricepe cândva. Când vei fi mare vei [ti, ase  -
menea lor, multe lucruri. Dar deocamdat\
de un lucru e[ti sigur: c\ tot ce fac p\rin]ii, fac
cu bun rost [i c\ te iubesc [i c\ `n planurile
lor tu e[ti important [i multe din ce fac, fac
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special pentru tine. Pentru tine r\sfoiesc
acum c\r]i de desenat, c\r]i de pove[ti, pen  -
tru tine merg la teatrul de p\pu[i, pentru
tine intr\ ̀ n cofet\rie, c\ci de cele mai multe
ori nici mama, nici tata nu iau pr\jitur\ [i
pentru ei, doar pentru tine. Pentru tine cum -
 p\r\ juc\rii, merg `n parc, alearg\ cu tine.
Tu [tii asta [i e[ti lini[tit, p\rin]ii t\i au grij\
de tine [i te iubesc. Chiar dac\ nu ]i-o re -
pet\ `n fiecare zi, chiar dac\ uneori vorbesc
mai pu]in cu tine fiind ocupa]i, chiar dac\
uneori te ceart\, ei te iubesc. 

Fiecare zi a ta este o minune acum. Flu-
turii minuna]i parc\ te cheam\ s\-i prinzi, s\
te joci cu ei. Sunt plini de culori, fru mo[i…
Florile sunt mai frumoase decât p\pu[ile [i
ursule]ii din plu[. Prim\vara copacii ̀ n floresc
ca ni[te mirese. Albi, frumo[i [i ce miros! „Oare
mama [i tata cum nu se opresc ̀ n loc s\ simt\
mai bine toate acestea”, parc\ te `ntrebi. Iar
la bunici, la ]ar\, o groz\vie… Câini, pisici,
g\ini, purcei… Ce prieteno[i sunt dup\ ce
s-au l\murit c\ nu vrei s\ le faci r\u. Le
aduci mâncare [i `i mângâi [i deja ]i-au
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devenit prieteni. Iar bunica este u[urat\,
ast\zi g\inile au mâncat bine. Seara, la bu-
nici este un aer curat, tare, de munte. Luna
[i stelele… sunt atât de departe [i de miste-
rioase. Dar iarna… cu z\pada ei pufoas\, ce
frumoas\ e! Cum de rabd\ p\rin]ii s\ nu
ias\ pe dat\ afar\, s\ zburde, s\ ia z\pada
asta frumoas\ s-o ating\, s-o mototoleasc\,
a[a cum faci tu cu ea? Nici frigul nu-l mai
sim]i. De bucuria ta, pân\ la urm\ p\rin]ii
ies [i ei. Zgribuli]i, `nfofoli]i, ies s\ te dea
cu sania. 

Fulgii de nea ce pogoar\ de sus nu te
sperie. ~]i e pu]in frig, dar nici prin gând nu-]i
trece s\ spui ceva. Nu vrei acum acas\, la
c\ldur\, nu te saturi s\ prive[ti tot specta-
colul \sta. De unde toate aceste minun\]ii?
De unde toate aceste daruri? 

Mama `]i ia o p\pu[\ sau o ma[in\ de la
magazin. O ia pentru tine pentru c\ ̀ ]i place,
ca s\ te bucure. Cineva a adus acolo ma -
[inu]e [i p\pu[i pentru copii ca ei s\ se bu-
cure. {i p\rin]ii le cump\r\ de acolo pentru
copiii lor. Tu [tii c\ toate acelea sunt f\cute
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de cineva. Nu cresc peste noapte `n vitrin\.
Nici p\pu[ile, nici pr\jiturile nu apar `n vi-
trin\ dintr-o dat\. Ele sunt aduse de fiecare
dat\ pentru p\rin]i, pentru copii, cineva le-a
f\cut special pentru asta. 

Dar copacii, dar florile, dar fulgii de nea,
dar stelele? Vai! Astea nu se cump\r\. Nu,
astea nu se fac `n fabrici [i laboratoare, nici
nu se aduc la magazine. Dar… ce bine, to -
tu[i! Dac\ s-ar vinde `n magazine, nu le-ar
mai vedea to]i copiii. Copiii mai s\raci poate
nu le-ar vedea niciodat\. Da, acestea sunt
pentru to]i copiii, pentru to]i p\rin]ii. Nu to]i
copiii ne putem bucura de juc\rii câte pof-
tim, de pr\jituri câte poftim, dar to]i ne
bucur\m de flutura[, de c\]el, de pisicu]\,
de parfumul crinilor [i de mireasma serii, de
aerul tare de munte, de taina cerului `nste-
lat. De unde darurile astea? Cine ni le-a
preg\tit? Cum de sunt atât de frumoase?

Ce `]i spun eu acum, tu cred c\ [tii deja
demult. }i-au spus-o mama [i tata, ei, care
]i-au [i d\ruit acum aceast\ carte de rug\ -
ciuni, poate prima ta carte de rug\ciuni.
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Toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu.
Nu au ap\rut dintr-odat\, nici `ntâmpl\tor.
Când tata `]i aduce o ma[inu]\, n-ai s\ `l
crezi dac\ `]i va spune c\ peste noapte a
uitat ceva [uruburi [i piuli]e `n magazie [i
peste câteva zile a g\sit o minun\]ie de ma -
[inu]\. Nu, o asemenea ma[inu]\ a fost
gândit\ dinainte cum s\ fie. Nu doar s\
mearg\ pe roti]e a[a cum merg ma[inile
adev\rate, ci chiar s\ fie frumoas\, colo-
rat\… Ei bine, tot astfel, Dumnezeu ne-a
r\sf\]at cu toate aceste frumuse]i de care
nu `ncet\m s\ ne minun\m, copii, tineri [i
b\trâni, toat\ via]a.

Putea s\ ne dea Dumnezeu copacii, [i
flutura[ii, [i pisicu]ele, [i iarba, toate negre.
Negre ca smoala. Cire[ele negre, merele
negre, farfuriile, c\r]ile [i z\pada — toate
negre. Puteam tr\i [i a[a. Dar nu ar fi fost
atât de frumos. Nu ne-am fi bucurat, atât
de uimi]i de fiecare dat\, ca acum. Ei bine,
copile drag, prin toate acestea Dumnezeu
`]i spune c\ te iube[te. S\ `n]elegi darurile
Sale [i s\ te bucuri de ele! {i s\ mul]ume[ti.
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{i s\ te gânde[ti la Dumnezeu, s\ ~l cuno[ti,
s\ ~i vorbe[ti.

Mama s-a bucurat când i-ai vorbit prima
oar\, când i-ai zâmbit. Ei bine, [i Dumnezeu
se bucur\ de tine. {i a[teapt\ s\ ~i vorbe[ti.

Mama a fost `ndurerat\ când ai f\cut bo-
roboa]e, te-ai zgâriat, ai min]it-o, ai fost o -
braznic, ai fost lene[ [i neatent. {i tu te-ai
`ntristat c\ ai `ndurerat-o pe mama ta care
te iube[te. {i ]i-ai cerut iertare. Pentru c\ [i
tu o iube[ti pe mama.

Ei bine [i Dumnezeu este `ndurerat. Vai!
Pe Dumnezeu poate s\ Îl doar\ ceva, ca pe
mama, ca pe mine, ca pe fratele meu? Ei
bine, da! Pe Dumnezeu Îl doare când chinui
animalele, când e[ti neatent, când min]i pe
mama, pe sora ta, când love[ti un copil de
lâng\ tine, când nu aju]i s\ se ridice o feti]\
mai mic\ ce tocmai a c\zut sau poate `]i ba]i
joc de ea c\ e ne`ndemânatic\.

„Da? {i atunci de ce nu m\ ceart\, de
ce nu m\ bate, ca mama, sau, mai bine, de
ce Se ascunde Dumnezeu de mine, de ce nu
~l v\d?”, ai putea s\ m\ ̀ ntrebi tu. „Am auzit
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o gr\mad\ de lucruri despre Dumnezeu, L-am
v\zut `n icoane, dar niciodat\ a[a, ca pe
mama, ca pe tata. Nu am voie s\-L v\d, nu
trebuie s\-L v\d?”

Ei bine, nu! Deocamdat\ nu po]i s\ Îl
vezi. Dar ~l vei vedea sigur. Când vei fi pre -
g\tit. De fapt, din toate câte `nv\]\m `n
via]\, s\ vorbim, s\ mergem, apoi s\ citim,
s\ scriem, s\ `n]elegem tot ce al]i oameni
ca [i noi, au descoperit pân\ la noi, `n ma-
tematic\, `n biologie, `n geografie. Ei bine,
din tot ce `nv\]\m `ncepem s\ cunoa[tem
mai mult despre noi, despre via]\, despre
Dumnezeu. {i ne preg\tim s\-L cunoa[ tem.
Dar cel mai mult [i mai mult ne vom preg\ti
s\ ~l `n]elegem, s\ vedem cum lucreaz\ `n
via]a noastr\, chiar dac\ nu ~l vedem, atunci
când vrem s\ facem voia Lui [i o facem,
atunci când ~l ascult\m, atunci când ne ru -
g\m. {i dac\ vrei s\ ~l vezi, dac\ vrei s\ ~l
`n]elegi bine pe Dumnezeu, deja po]i s\ te
rogi a[a: 

„Dumnezeul meu, Tat\l meu Cel ceresc,
ajut\-m\ s\ Te cunosc, s\ `n]eleg voia Ta [i
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s\ o urmez. Preg\te[te-m\ Tu s\ Te pot
`ntâlni, s\ Te pot vedea [i s\ Te pot cu -
noa[te a[a cum sfin]ii T\i Te-au cunoscut”.

Vezi, pân\ s\ mergi la [coal\, mama ta
]i-a vorbit despre doamna `nv\]\toare, cum
s\ vorbe[ti cu ea, s\ o ascul]i, s\ [tii c\ nu
`]i vrea r\ul… Când ai crescut destul de mare,
ai mers la [coal\ [i ai priceput toate acestea. 

Ca s\ ~l cuno[ti pe Dumnezeu, `]i trebuie
mai mult timp, dar nu e la to]i la fel. Dup\
cum nu to]i copiii sunt la fel de aten]i la
[coal\. Dup\ cum ne vom ruga mai st\rui-
tor, dup\ cum vom fi mai aten]i s\ tr\im a[a
cum sfin]ii au tr\it, chemându-L pe Dum-
nezeu `n via]a lor, tot astfel [i noi ~l vom
`n]elege mai repede pe Dumnezeu. Cum lu-
creaz\ `n via]a noastr\, cum Se apropie de
noi, cum ne ceart\, cum ne ajut\. 

Vai! Ne ceart\? Ei bine, da! Eu arunc cu
o piatr\ `ntr-un câine mic ca s\ am de ce
râde, peste câteva zile un copil obraznic,
a[a cum am fost [i eu atunci, m\ love[te
peste picior [i râde de mine c\ plâng. {i, de
fapt, `n felul acesta Dumnezeu m\ ceart\

11



spunându-mi c\ trebuie s\ m\ `ndrept.
Roag\-te cu aten]ie [i vei pricepe cum lu-
creaz\ Dumnezeu `n via]a ta [i cum, chiar
dac\ deocamdat\ nu ~l vezi, `]i `ndrum\
pa[ii, te ascult\, Se bucur\ cu tine, te ap\r\,
te iart\, dar mai ales vrea s\ fii fericit. Pen-
tru totdeauna. {i Dumnezeu poate s\ te fac\
fericit pentru totdeauna. {i vrea, trebuie [i
noi s\ vrem, s\ ~l credem `n tot ce ne-a zis.
{i vom vedea c\ deja `ncepem s\ ~l cunoa[ -
tem. ~i `n]elegem mai adânc vorbele Lui, ~i
sim]im `n fiecare zi purtarea de grij\ [i dra-
gostea Sa. 

~n toat\ preg\tirea de pân\ acum, la
gr\dini]\, la [coal\, am `nv\]at de la mam\,
sau de la tat\, sau de la educatoare, sau de
la `nv\]\toare. Tot a[a, pentru a-L cunoa[te
pe Dumnezeu, e bine s\ ̀ ncep s\ ̀ nv\] de la
sfin]i, de la cei ce pân\ la mine L-au c\utat
cu toat\ inima pe Dumnezeu [i L-au g\sit.

Cartea pe care o ai acum `n mân\ este
un abecedar al rug\ciunii. Ea te `nva]\ cum
s\ vorbe[ti cu Dumnezeu, cum s\ ~i mul]u -
me[ti, cum s\ ~i ceri iertare, cum s\ ~l chemi
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`n via]a ta. Pe m\sur\ ce te vei ruga `n fie-
care zi, `]i va fi drag s\ te rogi, ~l vei sim]i tot
mai aproape pe Dumnezeu. {i poate tu
`nsu]i vei `ncepe s\ pricepi limba rug\ciunii
[i s\ vorbe[ti `n ea, cum au priceput-o cei ce
s-au rugat cu rug\ciunile acestea frumoase
[i minunate pe care le g\se[ti acum `n c\rti-
cica ta de rug\ciuni. 

La `nceput vei descoperi rug\ciunile pe
care le spuneai când erai mai mic. Po]i s\ le
spui `n continuare, s\ `ncepi cu ele:
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Rug\ciune `nainte de 
`nceperea lucrului

Doamne Iisuse Hristoase, am `nv\]at din
Evanghelia Ta c\, atunci când erai tân\r, lu-
crai smerit [i cinstit. D\-ne s\ pre]uim [i noi
`ndatorirea pe care o avem. Scap\-ne de ne -
p\sare [i trând\vie. D\-ne nou\ bun\voin]\
[i sârguin]\ ̀ n efortul nostru. Înt\re[te-ne s\
lucr\m cu respect, sinceritate, dreptate [i iu-
bire. {i Te rug\m s\ binecuvintezi mereu
eforturile [i lucr\rile noastre. Te rug\m s\ ne
dai nou\ s\ `naint\m cu bucurie `n lucr\rile
noastre, ca s\ câ[tig\m cele de trebuin]\ [i
s\-i ajut\m [i pe al]ii.

Acestea }i le cerem, Doamne, având
n\dejde [i `ncredere c\ vor fi `ntotdeauna
cu noi ajutorul [i iubirea Ta. Amin.
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Rug\ciuni pentru p\rin]i

Tat\l nostru cel din ceruri, ~]i mul]umim
c\ ne-ai d\ruit p\rin]i care ne iubesc atât de
mult, se ostenesc [i au grij\ de noi pentru
bi nele nostru. Te rug\m, Doamne, s\-i p\ze[ti
`ntotdeauna [i s\ fii milostiv cu ei, s\ le d\ -
ruie[ti s\n\tate, mul]umire [i toate bun\ -
t\]ile iubirii Tale. Lumineaz\-ne s\-i putem
cinsti, s\-i ascult\m, s\ nu-i `ntrist\m, s\-i
ajut\m cât putem, s\ nu facem nimic `n as-
cuns. Ajut\-ne s\ fim cumin]i `n familie [i
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s\ Te iubim pe Tine, pentru a pream\ri `n -
tot  deauna sfânt numele T\u. Amin.

Doamne Sfinte, ~mp\rate al cerului [i al
p\mântului, caut\ din `n\l]imea sfântului
T\u loca[ cu mil\ [i cu `ndur\ri asupra casei
noastre. D\ s\n\tate [i toate cele bune ta t\lui
[i mamei, ca s\ poat\ `ngriji de noi [i de to]i
ai casei noastre, [i ne ajut\ [i nou\, tuturor,
s\ facem cele bune [i pl\cute }ie. Amin.

Rug\ciuni pentru fra]i [i surori

Doamne, }ie m\ rog, ]ine pe fra]ii mei
(fratele meu) [i surorile mele (sora mea),
dându-le lor s\n\tate, via]\ lung\ [i darul
T\u cel sfânt, ca s\ umble `n c\ile Tale [i s\
fac\ cele ce sunt dup\ voia Ta cea sfânt\.
D\-ne, Doamne, de acum pân\ la cap\tul
vie]ii, s\ ne iubim [i s\ ne cinstim unii pe
al]ii; c\ci ce este mai bun [i mai frumos
decât a vie]ui fra]ii ̀ mpreun\! A[a, Doamne,
ascult\ rug\ciunea noastr\ [i milostiv fii nou\,
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c\ bun [i iubitor de oameni e[ti [i }ie m\rire
`n\l]\m: Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh,
acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin.

Rug\ciune pentru prieteni

P\ze[te-ne, Doamne, de prietenii r\i [i
pref\cu]i, care nu urmeaz\ binele. Fere[te-ne
de orice `mprejurare v\t\m\toare sufletului
[i de orice `ndemn la r\u.

Lumineaz\-ne s\ alegem `ntotdeauna
prieteni buni, credincio[i, care s\ fie copiii
T\i, s\ iubeasc\ Biserica Ta [i s\ aib\ pur-
tare bun\. Te rog, Doamne, s\-i p\ze[ti pe to]i
bunii mei prieteni, s\-i luminezi spre bine,
s\ le d\ruie[ti spor [i bun\stare. Amin.

Rug\ciune 
pentru binef\c\torul t\u

Dumnezeule al dragostei, }ie ~]i sunt
dator a-}i mul]umi pentru dulcele sim]\ -
mânt al dragostei [i ocrotirii de care m\

43



bucur. O, Cel ce e[ti izvorul tuturor bun\ -
t\]ilor, revars\ binecuvântarea [i bineface-
rile Tale peste acela pe care inima mea `l
cinste[te [i `l iube[te, peste robul T\u (nu-
mele). Ap\r\-l de toate primejdiile ce bân-
tuie via]a muritorilor pe p\mânt. F\ s\ r\ sar\
asupra lui `ntotdeauna un soare str\lucitor,
ca s\ risipeasc\ norii grijilor din via]a lui.
Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale,
pov\]uie[te-i pa[ii pe c\i drepte, `n scopul
mântuirii [i al fericirii. Nu l\sa ca ap\s\toa-
rele suferin]e s\-i `nnoureze fruntea [i s\-i
am\rasc\ inima. Nenorocirile s\ nu fac\ a
se cobor` lacrimi `n ochii lui, inima lui s\ nu
fie jertfa `ntrist\rilor. F\ ca fiecare din zilele
lui s\ fie o frumoas\ zi de prim\var\, via]a
lui s\ se asemene unui râu limpede [i lin, ce
curge prin gr\dini `nverzite [i pline de flori.
Iar dac\ va fi amenin]at de nenorocire, fii
ap\r\torul [i ocrotitorul lui, precum el este
ap\r\torul meu. Ori ̀ n ce parte va merge sau
se va afla, umbre[te-l cu bun\tatea [i ap\ -
rarea Ta. D\-i, Dumnezeul meu, toate pl\ -
cerile [i toate bucuriile iertate muritorilor
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care p\zesc poruncile Tale [i fac bine aproa  -
pelui lor. ~ngerul T\u cel bun s\-l `nso]easc\
[i s\-l p\zeasc\ `n toate zilele vie]ii lui [i,
dup\ o via]\ lung\, plin\ de binefaceri [i
fapte bune, s\ se `nvredniceasc\ a dobândi
bun\t\]ile Tale cele f\r\ de sfâr[it, g\tite tu-
turor celor ce lucreaz\ virtutea. Amin.
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