
1 

 

Rugăciunea Sfântului Rozariu 

Misterele de mărire 

 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. 

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotținătorul, făcătorul Cerului şi 

al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Isus 

Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai 

înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din 

Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin 

carele toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră 

mântuire s-a coborât din Ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din 

Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui 

Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. 

Și s-a suit la Ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu 

mărire, să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și 

întru Spiritul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, 

cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin 

prooroci. Într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică. Mărturisesc un 

Botez, întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului 

ce va să fie. Amin. 

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină 

împărăția Ta, fie voia Ta, precum în Cer așa și pe pământ. Pâinea noastră 

cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă păcatele noastre, 

precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne 

mântuiește de cel rău. 

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea-ce eşti plină 

de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei, şi 

binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos 

Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, 

roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre. Amin. (de 3 

ori) 

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit și acum și pururi și în 

vecii vecilor. Amin. 

 

Primul mister de mărire: Învierea lui Isus. „Eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârșitul lumii”. În acest mister, medităm cum Isus, a treia 

zi după patima și moartea sa, a înviat glorios din morți. 
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Atunci ne-am apropiat de tine, Doamne, și ți-am spus: 

„Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte” (Mc 10,35). Ne-ai 

privit ca acum din taina altarului și ne-ai spus: „Ce ați vrea să fac pentru 

voi?” (Mc 10,36). Atunci am îndrăznit și ți-am spus: „Doamne, am vrea 

ca acest mister de mărire să fie înaintea ta ca o rugăciune plăcută pe care 

o înălțăm pentru cei morți sufletește: rude sau prieteni, cunoscuți sau 

străini, ori poate chiar pentru noi înșine. Ne amintim Isuse și-ți mulțumim 

pentru fiecare ocazie în care ne-ai întins mâna ta salvatoare și ne-ai înviat 

din moartea sufletului. Vrem să reverși din nou forța ta peste sufletul 

nostru ca niciodată să nu ne mai lăsăm ademeniți de păcat. Am vrea să 

ne faci să murim păcatului și să trăim numai pentru tine. Iartă, Isuse, 

păcatele noastre și dă-ne harul să facem o spovadă bună. Rămâi viu și 

prezent în viața noastră în toate zilele, până la sfârșitul lumii și nu îngădui 

să te alungăm prin păcatele noastre”. 

Tatăl nostru…, Născătoare de Dumnezeu…(de 10 ori), Mărire 

Tatălui… 

 

Al doilea mister de mărire: Înălțarea lui Isus. „Părinte, preamărește-l 

pe Fiul tău!” În acest mister, medităm cum Isus, la patruzeci de zile după 

înviere, s-a înălțat la cer, în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. 

În locul fiilor lui Zebedeu suntem noi cei care ne apropiem de tine 

și-ți spunem: „Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte”. Cine 

ar putea uita ochii cu care ne-ai privit sau blândețea cu care ne-ai vorbit 

și ne-ai spus: „Ce ați vrea să fac pentru voi?”. De n-ar fi fost îndemnul 

tău n-am fi îndrăznit să-ți spunem că „am vrea să se vadă mai mult în 

faptele noastre că te preamărim pe tine, Domnul și Dumnezeul nostru. 

Uneori, așa cum știi, nu avem cuvinte de laudă sau nu îndrăznim să 

vorbim în numele tău. Atunci am vrea ca măcar faptele noastre să 

vorbească despre prezența și mărirea ta. Nu lăsa să ne ascundem 

identitatea de tineri creștini. Fă să se vadă în noi că dorința noastră este 

cerul de unde tu Domnești. Prin sfânta înălțare a ta ridică-ne și pe noi din 

pământul preocupărilor noastre lumești. Dă-ne curajul de a privi mai des 

cerul și de a le arăta tuturor că vrem să ajungem alături de tine în mărirea 

veșniciei”. 

Tatăl nostru…, Născătoare de Dumnezeu…(de 10 ori), Mărire 

Tatălui… 

 

Al treilea mister de mărire: Coborârea Spiritului Sfânt. „Mergeți, 

învățați toate neamurile!” În acest mister, medităm cum Isus, șezând la 
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dreapta Tatălui, l-a trimis pe Spiritul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde 

erau adunați apostolii cu preasfânta Fecioară Maria. 

Spiritul Sfânt este cel care în aceste minute de rugăciune ne dă 

curajul să ne apropiem de tine și să-ți spunem: „Învățătorule, am vrea să 

ne împlinești o rugăminte”. Abia îndrăznim să rostim aceste cuvinte de 

cerere și plini de emoții așteptăm cuvintele gurii tale și reacția chipului 

tău. Glasul tău ne mângâie căci te auzim spunându-ne „Ce ați vrea să fac 

pentru voi?”. Doamne, ne grăbim să-ți spunem, „am vrea să mergem și 

să învățăm toate neamurile, toți oamenii despre iubirea și prezența ta. 

Vrem să fim pentru cei din viața noastră adevărați mesageri ai împărăției 

tale, să fim misionari. Vrem să facem această slujire prin cuvinte și 

gesturi simple, dar pline de credință și iubire. Doamne, nu îngădui să 

tăcem în fața nedreptății, a păcatului, a necredinței, a răului. Dă-ne 

întotdeauna curajul să luăm atitudine. Chiar dacă toți vor tăcea, noi vrem 

să îndrăznim mereu să strigăm: împărăția lui Dumnezeu este aproape. 

Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Spiritul tău cel sfânt și dătător de 

viață să vegheze asupra tuturor tinerilor și să deschidă inimile oamenilor 

care ascultă învățăturile slujitorilor tăi”. 

Tatăl nostru…, Născătoare de Dumnezeu…(de 10 ori), Mărire 

Tatălui… 

 

Al patrulea mister de mărire: Primirea preasfintei Fecioare Maria în 

cer. „Binecuvântată ești tu între femei”. În acest mister, medităm cum 

preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și 

cu sufletul în cer. 

Doamne, atunci când ne-au murit cei dragi am rămas tăcuți. Poate 

unii chiar am plâns, dar de spus, atunci, nu aveam puterea să-ți spunem 

nimic. Ba chiar eram un pic revoltați: ne simțeam nedreptățiți, rămași 

orfani, fără rude sau fără prieteni. Acum însă s-a așternut peste noi 

trecerea vindecătoare a timpului și ne apropiem de tine. Am vrea să ne 

împlinești o rugăminte. De data aceasta, când te rugăm vorbind despre 

cei morți, și reacția ta e alta. Acum nu ne mai spui imediat „ce ați vrea 

să fac pentru voi” pentru că știi că tăcerea este prietena durerilor noastre 

în fața morții. Dar taci și pentru că tu știi dorul inimii noastre înainte ca 

el să fie rostit: tu știi că vrem să-i duci pe cei dragi ai noștri în ceruri, să-

i înalți și pe ei alături de buna și ocrotitoarea noastră Mamă, sfânta 

Fecioară Maria. Doamne primește acest mister pentru cei pe care tu i-ai 

îndrăgit și i-ai luat la tine din această lume. 



4 

 

Tatăl nostru…, Născătoare de Dumnezeu…(de 10 ori), Mărire 

Tatălui… 

 

Al cincilea mister de mărire: Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în 

cer. „Căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale”. În acest mister, 

medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către 

Fiul ei Isus ca regină a cerului și a pământului. 

De mult timp, Doamne, tot venim în fața ta și tu ne umpli de 

favoruri. Iar modul în care ne manifestăm recunoștința față de 

generozitatea ta lasă de multe ori de dorit. Nu mai îndrăznim să ne 

înfățișăm înaintea maiestății tale și de aceea o implorăm pe Regina 

Cerului și a pământului, regina inimii noastre să intervină pentru noi și 

să-ți spună: „Iată, cei ce te adoră acum vor să-ți ceară ceva”. Iar tu ne 

vorbești blând și răbdător, ca un stăpân al timpului și al bunătății: „Ce ați 

vrea să fac pentru voi?”. Doamne, îndrăznim noi să-ți vorbim încurajați 

de chipul binevoitor cu care ne privești „am vrea să ne întărești pe drumul 

vocației noastre. Vrem să fim buni creștini, tineri cu inima bună. Vrem 

să ne mântuim! Dar știm că fără tine e greu și riscăm să ne abatem de pe 

calea chemării tale. Ține departe de viața noastră tot ce ne pune în pericol 

vocația. Netezește calea sufletului nostru îndepărtând dezordinea și 

lenea, plictiseala și tristețea, teama și păcatul. Doamne, atunci când ne 

este cel mai greu, atunci când ne poticnim, fă să te simțim alături. Fă vie 

prezența ta în viața noastră ca să ajungem la mărirea la care ai dus-o pe 

sfânta fecioară Maria, Regina universului”. 

 

Rugăciune de încheiere: 

Învățătorule, am vrea să ne împlinești nu doar o rugăminte, ci tot ce inima 

noastră simte, dar nu îndrăznim să-ți cerem. Am vrea să împlinești tot 

ceea ce nu reușim să glăsuim în aceste mici momente de rugăciune, 

aspirațiile care zac în inima noastră și sunt după planul tău purtător de 

grijă. În tine ne încredem, în tine sperăm și de la tine așteptăm împlinirea 

rugăciunilor noastre prin mijlocirea benefică a mamei noastre, Regina 

universului, căreia îi aducem mulțumirea și recunoștința noastră 

spunând: 

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru-

rea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești 

mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât 

serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, 

cea întru adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim. 


