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Rugăciunea ,,Tatăl nostru” 

Domnul Iisus Hristos S-a rugat deseori Tatălui Ceresc, pentru 
întreaga lume. În predicile Sale, El a întărit importanța rugăciunii 
către Dumnezeu Tatăl: „Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veți cere 
de la Tatăl în numele Meu El vă va da” (Ioan 16, 23).  

Când apostolii I-au cerut să-i învețe cum să se roage, 
Mântuitorul a oferit modelul desăvârșit de rugăciune: Tatăl nostru 
sau Rugăciunea Domnească. Alcătuită de Însuși Domnul Hristos, 
aceasta este cea mai puternică și mai cuprinzătoare dintre rugăciuni, 
deoarece este cuvânt dumnezeiesc, prescurtare a întregii Evanghelii.  

Prin invocarea ,,Tatăl nostru Care ești în ceruri”, Hristos 
îndeamnă oamenii să se adreseze lui Dumnezeu ca unui Părinte 
iubitor, asemenea copiilor care solicită cu încredere părinților cele de 
trebuință. 

În cele șapte cereri ale rugăciunii se cuprind toate cele 
necesare sufletului și trupului pentru mântuire: 

1. Sfințească-Se numele Tău. Aceasta este prima cerere, în care 
se mărturisește din adâncul inimii preamărirea Numelui cel Sfânt al 
lui Dumnezeu.  

2. Vie împărăția Ta. Venirea împărăției lui Dumnezeu se 
petrece în sufletele celor botezați și se materializează prin roadele 
Duhului Sfânt: blândețea, smerenia, răbdarea, înțelepciunea, pacea, 
buna-cuviință și dragostea. 

3. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Voința 
Tatălui este iubitoare și corespunde binelui suprem, de aceea 

          
Împlinirea profeției 

 
„Acesta Mă va chema: 

Tatăl meu ești Tu, 
Dumnezeul meu și spri-
jinitorul mântuirii mele. Și 
Îl voi face pe El întâi-
născut, mai înalt decât 
împărații pământului.”  

 
Psalmul 88, 26-27 

Dicționar 
 
 doxologie = cuvânt sau 

cuvântare de slăvire; 
 ispită = tentație, atragere spre 

greșeli, amăgire; 
 a izbăvi = a salva, a mântui; 
 năzuință = aspirație, râvnă. 

 

Iisus Hristos, Învățătorul lumii 
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Cererile din Rugăciunea Domnească 

ascultarea de Dumnezeu înseamnă adevărata libertate a omului. În 
ceruri, îngerii se bucură neîntrerupt, împlinind voia divină.  

4. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Primirea 
pâinii la care se referă Domnul înseamnă binecuvântarea celor 
necesare traiului zilnic. Ea semnifică și năzuința spre primirea Sfintei 
Împărtășanii, hrana mântuirii, după cuvintele Lui: „Eu sunt Pâinea cea 
vie, Care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva din pâinea aceasta, 
viu va fi în veci” (Ioan 6, 51).  

5. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri. Mântuitorul arată că iertarea celor care ne-au greșit 
este o condiție de bază pentru a primi, la rândul nostru, iertarea divină. 

6. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cererea semnifică necesitatea 
ajutorului divin pentru a rezista în fața tentațiilor sau amăgirilor.  

7. Ci ne izbăvește de cel rău. Prin ultima cerere, ne rugăm să 
fim feriți de tot ceea ce înseamnă rău: păcat, calamități, îngeri răi. 

Încheierea rugăciunii sau doxologia este o laudă a Preasfintei 
Treimi: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului 
și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. 

Rugăciunea Domnească se poate spune în orice împrejurare a 
vieții. Sfânta Biserică o întrebuințează la toate slujbele religioase și în 
mod special la Sfânta Liturghie, când se rostește sau se intonează cu 
evlavie, de către întreaga comunitate a credincioșilor. 

 
            

Rezumăm!  
 

Pornind de la textul lecției, completează schema de mai jos după 
exemplul dat.  

 

Cererea Semnificația 
1) Sfințească-se numele Tău Preamărirea Numelui Sfânt 
2) Vie împărăția Ta … 
3) Facă-se voia Ta, precum în cer, 
așa și pe pământ 

… 

4) Pâinea noastră cea spre ființă   
dă-ne-o nouă astăzi 

… 

5) Și ne iartă nouă greșelile noastre, 
precum și noi iertăm greșiților noștri 

… 

6) Și nu ne duce pe noi în ispită … 
7) Ci ne izbăvește de cel rău … 

Știați că...  
 
 Biserica Pater noster (Tatăl 
nostru), aflată pe Muntele 
Măslinilor, a fost ridicată pe 
ruinele unei vechi basilici 
bizantine, din secolul al IV-lea. 
În interiorul bisericii și pe toți 
pereții laterali ai curții, se află 
plăci albe inscripționate cu 
rugăciunea „Tatăl nostru” în 
68 limbi și în alfabetul Braille. 
 
 Românii au avut dinto-
tdeauna un respect deosebit 
față de pâine. Gospodinele 
frământau aluatul, făcând 
semnul crucii deasupra și 
rostind Rugăciunea Domnească, 
iar bărbații tăiau sau rupeau 
pâinea la masă, după închi-
narea ei. 

Placă din biserica Pater noster 
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Exersăm!  
1. Indică valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri: 
a) Rugăciunea Domnească a fost rostită de Domnul Iisus Hristos, la 
solicitarea ucenicilor. A/F 
b) Numai Iisus poate să Se adreseze Părintelui Ceresc cu apelativul 
Tată. A/F 
c) Dumnezeu iartă greșelile oamenilor, fără a le cere iertarea 
semenilor. A/F 
d) Bunătatea divină se revarsă asupra oamenilor precum cea a unui 
tată iubitor. A/F 
e) Ajutorul lui Dumnezeu ne poate izbăvi din orice ispită. A/F 
 
2. Găsește sinonime pentru cuvintele: ispită, doxologie, izbăvire, 
greșeală și alcătuiește câte un enunț cu termenii aflați. 
 
3. Realizează o paralelă între însușirile Părintelui Ceresc și cele ale 
unui tată obișnuit, întocmind un tabel după exemplul: 
 
               Tatăl Ceresc                                 tatăl pământesc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Caută textul rugăciunii Tatăl nostru într-o limbă de circulație 
internațională, pe baza cunoștințelor însușite la orele de limbă 
străină. Transcrie-l pe caiet și lecturează-l la clasă. 
 
5. Găsește legătura dintre cererile a doua și a treia din Rugăciunea 
Domnească și conținutul textului de mai jos: 

„Atunci când inima omului se deschide către Creatorul său, 
pământul întreg își găsește și el eliberarea, este și el împăcat. Omul 
este, astfel, un punct de sprijin, o pârghie pentru ca lucrarea Duhului 
să se săvârșească pe pământ.”  

(Viu este Dumnezeu – catehism orthodox) 

Activitate practică 
Microcercetare 

 
 Informează-te în școală, în 
comunitate sau pe Internet 
despre asemănări și diferențe în 
rostirea rugăciunii Tatăl nostru  
la nivelul diferitelor confesiuni. 
 
 Alcătuiește un tabel compa-
rativ în care completezi datele 
obținute. 
 
 Prezintă în clasă des-
coperirile făcute în urma 
microcercetării. 

 
 Completează în tabelul per-
sonal informațiile suplimentare 
obținute din prezentările cole-
gilor. 
 
 Extrage concluziile cerce-
tării cu ajutorul profesorului; 
adaugă fișa la portofoliu. 
 

 Bun 
 Atotputernic 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 bun 
 puternic 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
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Aprofundăm!  
Izvoarele credinței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Explică semnificația cuvintelor „cămară” și „ușă” din textele prezentate. 

 
Model biblic 
Sfântul Apostol Pavel 
Sfântul Apostol Pavel a fost un om al rugăciunii neîncetate. Deși 

o vreme i-a prigonit pe creștini, în drum spre Damasc L-a văzut pe 
Mântuitorul înviat și s-a botezat în numele Sfintei Treimi.  

El a devenit un neobosit apostol al Domnului, după cum singur 
mărturisește: „Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci 
prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din 
morți” (Galateni 1, 1). 

Plin de credință, înțelepciune și râvnă spre toate faptele bune, 
Sfântul Pavel a propovăduit Evanghelia și a lăsat Bisericii 14 epistole, 
cuprinse în Noul Testament. Ele conțin îndemnuri și învățături pentru 
toți creștinii, printre care se regăsesc adesea cele despre rugăciune: 
„…îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos” 
(Efeseni 3, 14). 

  Pe baza textului prezentat și a informațiilor on-line despre 
viața Sfântului Apostol Pavel, alcătuiește în scris o caracterizare a 
acestuia, de minimum zece rânduri. 

 
 Reținem!  

„Tu însă, când te rogi, intră în cămara 
ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, 
Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care 
vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” 

Matei 6, 6 

,,Trei uși ai de încuiat când te rogi: ușa 
cea de lemn, pentru oameni; ușa buzelor, 
pentru cuvinte, ca să nu grăiești cu nimeni 
decât cu Dumnezeu; și ușa inimii, ca să te 
pogori cu mintea în cămara inimii.”   

Părintele Ilie Cleopa 
 

 Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe oameni Tatăl nostru, model desăvârșit de rugăciune. 
 Rugăciunea Domnească are în cuprins o invocare, șapte cereri și o doxologie finală. 
 Această rugăciune se rostește în orice împrejurare a vieții, în particular sau la slujbele 

Bisericii. 
 

Sfântul Apostol Pavel 




