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RUGĂCIUNEA
”TATĂL NOSTRU” 

Această rugăciune este adesea recitată în biserici sau la evenimente religioase, dar ea este 
mult mai profundă decât pare la prima vedere. Isus ne-a dat acest model ca un tipar din 
care să învățăm cum să ne rugăm într-un mod care ne conectează la Dumnezeu și care ne 
împuternicește să facem lucruri mari pentru El. Acest model ne duce prin fiecare parte a 
rugăciunii ”Tatăl nostru” și ne arată cum să ne rugăm așa cum ne-a învățat Isus. 

”Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui!” 

LUCA 11:1

”Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţeas-

că-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe 

pământ! Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi! Şi ne iartă 
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nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne greşesc! Şi nu ne lăsa să 

cădem în ispită ci izbăveşte-ne de cel rău! (Căci a Ta este Împărăţia şi puterea 

şi slava, în veci. Amin!)” 

MATEI 6:9-13

01.	RAPORTEAZĂ-TE	LA	DUMNEZEU																									 	 			
ÎN	MOD	PERSONAL	

 ”Tatăl nostru care ești în ceruri” 

Pe Dumnezeu nu Îl interesează religia; El își dorește să aibă o relație personală cu noi. 
El ne-a adoptat ca și copii ai Lui și Îi place foarte mult să îi spunem ”Tată”. Când ne 
începem timpul de rugăciune recunoscând ce fel de relație avem cu El, asta este ceva 
puternic pentru noi și Îi face și Lui multă plăcere. 

”Fiindcă voi n-aţi primit un duh de sclavie, ca să vă f ie din nou teamă, ci aţi 

primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abba!“, adică „Tată!“” 

ROMANI 8:15 

Declară-ți apropierea de Dumnezeu, numindu-L Tată și mulțumindu-I că te-a făcut 
copilul Lui. 

RUGĂCIUNE:		

”Tată, vin azi înaintea Ta în rugăciune și îți mulțumesc că mă numești copilul Tău. 
Știu că sunt un păcătos, însă Tu m-ai iertat și m-ai adoptat; sunt așa de recunoscător 
că te pot numi Tatăl meu. Îți mulțumesc că mă iubești. Și eu te iubesc.”
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02.	ÎNCHINĂ-TE	NUMELUI	SĂU	

”Sfințească-se Numele Tău” 

Lui Dumnezeu Îi place când noi ne închinăm și este putere în Numele Lui. Iată o listă cu 
Numele Lui pe care o putem folosi ca să I ne închinăm în mod specific și personal: 

Dumnezeu este Neprihănire – El ne curăță 

Dumnezeu este Cel care ne sfințește – El ne-a chemat și ne-a pus deoparte 

Dumnezeu este Cel care ne vindecă – El ne vindecă toate bolile 

Dumnezeu este standardul victoriei noastre – El ne-a învins dușmanii 

Dumnezeu este Păstorul nostru – El ne vorbește și ne conduce 

Dumnezeu este Pacea noastră – El este pacea noastră în mijlocul oricărei furtuni 

Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă – El Se îngrijește de toate nevoile noastre 

”Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat.” 

PROVERBE 18:10 

Spune-I Numele cu voce tare. Când declarăm cine este Dumnezeu, nu doar că I ne 
închinăm, ci ne și aducem aminte cât de mare și puternic este. 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, sunt uimit de Tine. Numele Tău este un turn tare, un loc sigur și un 
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refugiu pentru mine. Te laud că Tu ești Vindecătorul meu, Păstorul meu și Stindardul 
victoriei mele. Tu ești Pacea mea, Cel care îmi poartă de grijă, Neprihănirea mea, și 
Cel care mă sfințește. Numele Tău e măreț, și mă închin Ție”. 

03.	NE	RUGĂM	AGENDA	LUI	MAI	ÎNTÂI

”Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!” 

Ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să îți pese de lucrurile de care Îi pasă Lui. Știm că 
voia Lui este perfectă, și Îi recunoaștem înțelepciunea și suveranitatea când ne rugăm mai 
întâi agenda Lui. 

”Căutaţi în schimb Împărăţia Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” 

LUCA 12:31 

Petrece timp concentrându-te pe lucrurile pe care se concentrează Dumnezeu. Prioritățile 
Sale includ: 

• Salvarea celor pierduți 
• Înțelepciune și călăuzire pentru cei aflați în poziții de autoritate – părinți, autorități 
spirituale, guvern, șefi 

• Împlinirea scopului Lui pentru viețile noastre 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, recunosc că nu există vreun plan mai bun decât planul Tău, și mă rog ca 
voia Ta să se facă în viața mea (numește domeniile din viața ta în care ai cel mai 
mult nevoie de prezența lui Dumnezeu azi) și în lume. Lumea e pierdută și are 
nevoie de Tine cu disperare, și mă rog ca orice persoană să ajungă să te cunoască 
ca Domn și Salvator personal. Mă rog pentru liderii din viața mea (roagă-te în mod 
specific pentru părinți, lideri spirituali, membri ai guvernului, angajatori, sau orice 
alt lider din viața ta) ca să primească o înțelepciune și un discernământ supranatural 
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pe măsură ce ne conduc. Dă-le o revelație a voii Tale și a planului Tău pentru ei. Îți 
dau din nou viața mea azi; facă-se voia Ta! Voi face tot ce vrei Tu; lucrează în mine 
și prin mine. Mă rog azi pentru înțelepciune și claritate pentru următorii mei pași”. 

04.	DEPINDE	DE	EL	ÎN	TOATE	LUCRURILE	

”Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” 

Dumnezeu ne promite să aibă grijă de toate nevoile noastre; vrea să venim la El cu toate 
problemele, nevoile și dorințele noastre și să ne încredem în El că ne va purta de grijă. 

”Îmi voi ridica ochii spre munţi: de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine 

de la Domnul, Care a făcut cerurile și pământul.” 

PSALMI 121:1-2 

Cere-I lui Dumnezeu ce ai nevoie azi. Poți scrie ce te apasă sau dorințele inimii tale. Le 
poți aduce înaintea lui Dumnezeu și I le poți preda în întregime. Îți poți deschide mâinile 
înaintea lui Dumnezeu în semn de predare. Problemele pot fi, fie ale noastre, fie ale lui 
Dumnezeu. Nu pot fi ale amândurora. 

RUGĂCIUNE:	

”Tată, recunosc azi că tot ce am nevoie vine de la Tine. Tu ai creat cerurile și pământul, 
și ești mai mult decât capabil să rezolvi orice problemă cu care mă confrunt azi, așa 
că Ți-o dau în întregime (vorbește cu Dumnezeu despre ce e în inima și în mintea 
ta și dă-I Lui toate grijile tale). Îmi ridic ochii către Tine după ajutor, susține-mă și 
dă-mi pacea Ta. Adu-mi aminte de speranța și de puterea Ta azi. Îți mulțumesc în 
avans pentru purtarea Ta de grijă”. 
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05.	IARTĂ	ȘI	FII	IERTAT	

”Și iartă-ne datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri!” 

Dumnezeu ne-a oferit iertare completă, și noi putem primi această iertare oricând. Când 
ne pocăim de păcatele noastre și primim iertarea Lui, inimile noastre sunt mai pregătite 
să îi ierte pe alții. 

”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 

şi să ne curăţească de orice nedreptate”. 

1 IOAN 1:9 

Cere-I lui Dumnezeu să îți cerceteze inima și să îți arate domeniile în care ai nevoie să fii 
iertat de El. Apoi este rândul tău să îi ierți pe cei care te-au supărat. Putem alege chiar să 
iertăm oamenii în avans. Cere-i lui Dumnezeu să te ierte și să te ajute să îi ierți pe oameni. 

RUGĂCIUNE:		

Doamne, Îți mulțumesc așa de mult ca mi-ai oferit darul iertării. Arată-mi orice 
domeniu din viața mea pe care trebuie să îl aduc înaintea Ta pentru a primi iertare 
și vindecare. Mărturisesc că m-am luptat cu păcatul (vorbește cu Dumnezeu despre 
orice păcat din viața ta), și știu că Tu Îți dorești ca eu să fiu din nou curat. Îți mulțu-
mesc că mi-ai arătat un har nemeritat. Vreau să îi iert pe alții la fel de ușor cum mă 
ierți Tu pe mine. Ajută-mă să renunț la orice drept de a fi supărat. Îi eliberez pe toți 
cei care m-au rănit, și cred că Tu vei rezolva toate aceste situații conform voii Tale 
perfecte”. 
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06.	IMPLICĂ-TE	ÎN	LUPTA	SPIRITUALĂ	

”Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne scapă de cel rău!” 

Lupta spirituală poate fi ceva greu de înțeles, însă Biblia ne spune foarte clar că avem un 
dușman care încearcă să ne fure, să ne ucidă și să ne distrugă. Când ne rugăm putem să 
ne ridicăm împotriva dușmanului nostru și să luptăm dintr-un loc al victoriei prin Isus și 
prin împuternicirea Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, și noi putem 
înlocui orice minciună a dușmanului cu adevărul Domnului. 

”Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a 

autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din 

locurile cereşti”.  

EFESENI 6:12

Prin faptul că recunoști că diavolul vrea să te distrugă, expui minciunile lui la lumină 
și revendici adevărul lui Dumnezeu peste viața ta. Cere-i lui Dumnezeu să îți arate ce 
minciuni ai crezut și ce fel de lupte spirituale se dau acum în viața ta. Simpla rostire a 
numelui lui Isus are o mare putere în plan spiritual. Biblia ne spune în Iacov 4:7 că dacă 
ne împotrivim diavolului, el va fugi de la noi. Noi ne putem împotrivi lui prin rugăciune, 
astfel devenind liberi. 

RUGĂCIUNE:	

”Doamne, recunosc că luptele mele nu sunt despre oamenii din jurul meu sau despre 
circumstanțele cu care mă confrunt, ci sunt împotriva dușmanului. Te rog ajută-mă 
să identific minciunile diavolului. Ajută-mă să îi recunosc minciunile, să le iau 
captive, și să fac toate gândurile mele roabe ascultării de adevărul Cuvântului Tău 
(enumeră specific domeniile în care îți arată Dumnezeu că trebuie să înlocuiești 
minciuna cu adevărul Lui). Chiar dacă dușmanul vrea să mă distrugă, știu că Tu 
ai venit ca să îmi dai viața din belșug. Proclam Numele lui Isus peste viața mea și 
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declar că nicio armă făurită împotriva mea nu va izbândi. Nu mă tem de dușman 
pentru că Cel care este în mine este mai mare decât cel care e în lume”. 

07.	EXPRIMĂ-ȚI	CREDINȚA	ÎN	PUTEREA	LUI		 	 				
DUMNEZEU	

”Căci a Ta este Împărăția, și puterea, și slava, în veci. Amin” 

Dumnezeu poate schimba orice situație, și atunci când ne încheiem timpul de rugăciune 
declarând puterea și autoritatea Lui, asta ne ajută să ne concentrăm asupra adevărului și 
speranței a Cine este El și a ce poate El să facă. 

„Ah, Stăpâne Doamne, Tu ai făcut cerurile şi pământul prin puterea Ta cea mare 

şi cu braţul Tău întins. Nimic nu este prea greu pentru Tine!” 

IEREMIA 32:17 

Adu-ți aminte de puterea nelimitată a lui Dumnezeu și apoi începe să îl lauzi și să îți 
declari credința în El: 

• ”A Ta este împărăția” – toată autoritatea îți aparține Ție 
• ”A Ta este puterea” – toată puterea curge din Tine 
• ”A Ta este slava ” – Tu ai victoria completă 

RUGĂCIUNE:	

Doamne Tată, nu este nimic prea greu pentru Tine! Știu că toate lucrurile sunt 
posibile prin puterea Ta. Toată autoritatea e a Ta, toată puterea e a Ta, și știu că 
victoria Ta va fi completă. Ești extraordinar, și mă închin Ție. Te laud pentru puterea 
și prezența Ta în viața mea. Tu ești Domnul meu, și ești vrednic de laudă”. 


