
Rugaciunea Brâul Maicii Domnului 

 

 In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. 

 Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe 

noi (de trei ori). 

 Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii 

vecilor. Amin. 

Preasfanta Treime miluieste-ne pe noi. Doamne curateste pacatele noastre; 

Stapane iarta faradelegile noastre. Sfinte cerceteaza si vindeca neputintele 

noastre pentru numele Tau. 

 Doamne miluieste(de trei ori). 

  Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh 

 Tatal nostru care esti in ceruri, sfinteasca- se numele Tau, vie 

imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer, asa si pe pamant. Painea 

noastra, cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi si ne iarta noua pacatele 

noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita ci 

ne izbaveste de cel rau. 

 Si  acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

 Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucura-te ceea ce esti plina de 

dar, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat 

este rodul pantecelui Tau, ca ai nascut pe Hristos, Mantuitorul sufletelor 

noastre. 

Prea Sfanta Marie, roaga-te pentru noi pacatosii acum si in ceasul mortii 

noastre. 

 Sub indurarile tale scapam si noi. Rugaciunile nostre nu le trece cu 

vederea si de primejdii ne scapa, una Curata si Binecuvantata. 

 Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, apara, mantuieste si pazeste 

pe robul tau(numele) de tot raul si necazul, de toate bolile si durerile, de 



toate farmecele, vrajitoriile si blestemele ca intreg si sanatos sa fie robul 

Tau. Amin. 

 Bucura-te, usa mantuirii. 

 Bucura-te, datatoarea darului celui Dumnezeiesc. 

 Bucura-te, camara nuntii celei fara de samanta. 

Bucura-te, lauda cea de cinste a preotilor celor cuviosi. 

 Bucura-te, prin care cad vrajmasii. 

 Bucura-te mantuirea sufletului meu. 

 Bucura-te Mireasa pururea Fecioara . 

 Data-i robului tau Preamarita, tare ingradire, aceasta scapandu-l de 

toate primejdiile, cu dumnezeiestile lucrari si nebiruit de vrajmasi pazindu-l si 

care striga catre tine cu credinta. Taria, puterea si cuvioasa mea bucurie 

este Fiul Tau si Domnul ca un bun si milostiv. 

 Ca si cu o cinstita coroana cu braul tau, robul tau cu buna credinta 

luminat fiind, incununat cu dumnezeiasca ta marire, sa-l mantuiesti ca pe un 

milostiv. Incinge pe robul tau intarindu-l asupra vrajmasilor, ca sa lupte 

nebiruit contra patimilor celor ce-l muncesc si nepatimire biruitoare 

daruindu-i ca pururea sa te mareasca pe tine si pe Fiul tau si sa strige: 

Iisuse, mantuieste-ma pe mine pacatosul ca un milostiv. 

 Nasterea fara stricaciune si feciorie, numai tu ai avut 

preabinecuvantata si incingerea de mantuire ai daruit oamenilor, braul tau 

cel sfant, care pana acum a ramas nestricat dumnezeiasca Mireasa, prin 

care robul tau ia de la Dumnezeul nostru mare mila.  Cei intre sfinti 

parintii nostri mari dascali si ierarhi ai lumii: Vasile cel mare, Grigore 

Teologul si Ioan Gura de Aur, Atanasie si Chiril si toti Sfintii Apostoli si intaiul 

mucenic Stefan; Sfintilor mucenici Gheorghe, Teodor Tiron, teodor Stratilat, 

Dumitru si toti sfintii mucenici si mucenice; Sfinte Ioane, proorocule si 

Inaintemergatorule, botezatorul lui Iisus Hristos; sfintii prooroci: Moise, 

Avraam, Ilie, Elisei, si toti sfintii apostoli si mucenici rugati-va Domnului, 



pentru viata, pacea, sanatatea, buna norocire si iertarea pacatelor robului lui 

Dumnezeu, pentru apararea si mantuirea lui si sa-l pazeasca de tot raul si 

necazul, de toate bolile si durerile, de toate farmecele si vrajitoriile. Inima se 

indoieste, atingandu-se cu calduroasa credinta de braul Fecioarei, 

incingandu-se cu putere nebiruita impotriva patimilor necurate si a 

vrajmasilor fara trupuri, nevatamat ramanand in veci. Braul tau, intru bucuria 

inimii cu cinste toti sa-l purtam, care este spre ajutor tuturor credinciosilor de 

Dumnezeu Nascatoare. Celor bolnavi da vindecare, celor ce aluneca 

intarire, celor lenesi, imbarbatare, carmuire celor ce inoata, celor rataciti 

intoarcere. 

 Curata Fecioara, Dumnezeiescul dar al prea cinstitului tau brau, da-l 

tuturor celor ce cu credinta il purtam si-l sarutam cu dragoste in veci. 

 Sfintilor, tamaduitori fara de arginti si de minuni facatori, Cosma si 

damian, Chir si Ioan, Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid, Mochie, 

Anichit, Talaleu, Trifon si Ana, tu cuvioase parinte Nicolae, impreuna cu 

arhiereul Ioan Gura de Aur, rugati-va Domnului pentru viata, sanatatea, 

buna norocire si iertarea pacatelor robului lui Dumnezeu si pentru ca Bunul 

Dumnezeu sa-l pazeasca de tot raul ca intreg si sanatos sa petreaca in veci. 

 Sfintii Evanghelisti: Matei, Marcu, Luca, Ioan, arhanghelii Mihail si 

Gavriil, Serafimii si heruvimii cu 318 sfinti parinti de la Niceea si toti sfintii 

pomeniti in Sfanta noastra Biserica, rugati-va Domnului pentru sanatatea, 

viata, pacea, buna norocire si iertarea pacatelor robului lui Dumnezeu si 

pentru ca Bunul Dumnezeu sa-l apere si mantuiasca de tot raul, necazurile, 

de toate bolile si durerile, de tot blestemul si de toata vrajitoria si cu totul 

sanatos si intreg sa fie in veci. Amin. Te blestem pe tine diavole cu puterea 

Sfintei Cruci, cu Fecioara Maria si Sfanta Treime, cu toate fecioarele martire 

si cu toti sfintii ingeri sezatori pe cele noua tronuri in jurul Tronului Tatalui 

ceresc si cu toti sfintii pomeniti in caest brau, ca sa nu ai nici o putere asupra 

robului lui Dumnezeu, cu nici un fel din vicleniile tale. In numele Tatalui si al 

Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

De inselatoria dragostei, a patimilor si de vrajmasul ce-l ispiteste cu 

greutatea pacatelor si de cumplita lene de robire degraba sa izbavesti pe 



robul Tau mult milostiva Fecioara Maria, care cu credinta alearga la Tine, ca 

singura aparatoare si mangaietoare in veci. Amin. 

 Doamne miluiese(de trei ori). 

 Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh 

 Aparatoare Doamna, multumiri pentru biruinta, aducem Tie, noi robii 

Tai, ca ceea ce ai stapanire nebiruita slobozeste-ne din toate nevoile, ca sa 

strigam Tie: Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara. 

 Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

 Prea cinstitul Tau brau ce a cuprins pantecele tau, cel de Dumnezeu 

primitor, este cetatii tale, tarie nebiruita si vestire de bunatati neimputinata. 

 Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul si acoperamantul 

meu este Sfantul Duh, Treime Sfanta, Marire Tie. 

 Stapana, primeste rugaciunile noastre si ne miluieste de toata nevoia 

si intristarea. 

 Preasfanta Treime, marire Tie. Amin. 

 


