RUGACIUNEA COPIILOR PENTRU PARINTI

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care imputernicesti florile si verdeata de pe tot
pamantul cu caldura soarelui Tau, si sufletul omenesc cu caldura iubirii Tale,-Tu,
Cel ce pe toate le-ai zidit de bunavoia Ta in cer si pe pamant si pe toate le
pastrezi prin dragoste si mila, revarsa, mult-indurate Doamne, peste sufletul
meu cel slab si umilit care se inchina Tie, bunatatea si darul Tau, si iubire si mila
peste parintii mei, peste mai-marii mei si peste toti aceia care se ostenesc pentru
mine si care m-au ajutat vreodata cu sfatul si bunatatea lor. Fa din sufletul meu
un soare calduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei sa simta din indestulare
mangaierile si ajutorul cel venit de la Tine si revarsat asupra lor prin rugaciunile
si prin dragostea mea fiasca. Iti vorbeste, Parinte, inima mea de fiu (fiica), si stiu
ca Tu cunosti launtrul nostru si ca nu Te vei intoarce de la inima mea, atat de
daruita tuturor acelora pentru care Te rog,-daruieste-mi, Doamne, intelepciune,
ca sa nu uit niciodata, nici in suparari, nici in necazuri si nici in bucurie,
invatatura Ta, cum ca "binecuvantarile parintilor intaresc casele fiilor", si iarasi:
"cununa batranilor sunt fiii lor si fala fiilor sunt parintii lor". Pentru aceasta, roguTe, Doamne, slavite imparate si bunule Parinte, intareste-ma sa cresc inaintea
fetei lor cu temerea de Tine si cu rusinea de oameni, pentru ca, prin curatirea de
orice rau, prin implinirea oricarui bine, prin fuga de orice pacat si prin setea de
orice virtute, viata mea sa fie spre mantuirea mea si a lor. Ca Tu esti, Doamne,
Cel ce odinioara ai zis: "Lasati copiii sa vina la Mine, ca a unora ca acestora este
imparatia cerurilor", si Ti-ai pus dumnezeiestile Tale maini peste capetelelor si iai binecuvantat. Insuti Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tau cel
preainalt binecuvantarea Ta peste mine, robul Tau, si ajuta-mi sa fac bucurie
parintilor mei si sa umblu intru cararile Tale cele sfinte, savarsind numai ce este
bun si placut Tie, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.

