
    Matei 6:9-13,  Betel,27.Nov.2014 
           Rugăciunea ucenicului = Tatăl Nostru ! 
 Când o navă spaţială intră în atmosfera Pământului, ea trebuie să oprească 
toate aparatele de comunicare timp de 40 de secunde.Acele secunde sunt cele mai 
lungi. Nimeni nu ştie ce se întâmplă cu nava în acest timp. 
Nici noi nu ar trebui să avem vreodată 40 de sec.de întrerupere în relaţia noastră cu 
Dumnezeu Tatăl. Un singur lucru întrerupe relaţia noastră cu Tatăl şi anume, 
păcatul. De aceea dacă păcătuim să nu lăsăm nici 40 de sec. până se ne mărturism 
păcatul, şi să căutăm iertarea şi reabilitarea noastră. 
 Domnul Isus se ruga foarte des şi foarte mult timp. Exemple: 
-înainte de a-şi alege pe cei 12 ucenici. Luca 6 :12 
-pentru evanghelizare: Marcu 1:35-37 
-Ioan 17 – Rugăciunea de Mare Preot a Domnului 
-înainte de prinderea Sa în grădina Gheţimani (toată noaptea) 
-Ioan 11:41 la mormântul lui Lazar 
 Ce este rugăciunea: 
-Capitulare. Acesta este un termen din război, mă predau necondiţionat, nu mai 
am nici o soluţie. 
-Conformare. Nu vreau să-L schimb pe Dumnezeu în deciziile Lui, în planurile 
Lui, că să mă conformez eu.Romani 12:2. Eu îL rog să mă transforme în sfânt 
chipul Lui. 
-Colaborare. El îmi dă această onoare, această încurajare de a fi lucrător împreună 
cu El. Nu lucrăm singuri. El vrea să lucreze în mine, prin mine. Luca 10.2 ’’Rugaţi 
pe Domnul secerişului să scoată lucrători’’. 
-Cerere. El ştie de ce avem nevoie mai dinainte să-i cerem noi...şi totuşi vrea să 
depindem de El, să vorbim cu El. Această rugăciune nu este o invitaţie la a învăţa o 
rugăciune magică.Această rugă este un model, nu un substitut. Această rugăciune 
începe cu interesul Lui Dumnezeu – nu al nostru, numele Lui Dumnezeu – nu al 
nostru, Împ.Lui – nu a noastră, voia Lui – nu a noastră. 
 
’’Tatăl nostru care eşti în ceruri !’’. Musulmanii au vreo 650 de nume frumoase 
pentru Allah, dar nici unul dintre ele nu este :’’Tată’’! 
Cine este Dumnezeu pentru noi? –Tată !  
De relaţia pe care o avem cu Dumnezeu depinde veşnicia noastră. 
Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori=Rom.8:14-17 
 
Păreri despre Dumnezeu: 
-Voltaire spunea că viaţa este o glumă sinistră, este o farsă; trageţi cortina, gluma 
s-a sfârşit. 



-Mişcarea New Age spune că există o Conştiinţă Universală Impersonală şi scopul 
oricărei fiinţe este să se identifice cu această fiinţă univ.impersonală. 
-Un poliţist care te urmăreşte pas cu pas; cum greşeşti te taxează, îţi ia bucuria. 
- În Capela Sixtină, Michelangelo îl pictează pe Dumnezeu ca pe un bătrân rece, 
distant ce stă pe tron; este prea ocupat ca să mai aibe timp de mine.  
-Sfinţii din icoane nu sunt veseli, ci trişti, supăraţi, mânioşi. Toate religiile lumii au 
zei mânioşi pe care-i îmbunează cu tot felul de ofrande. 
 
Tată – o relaţie de familie este intimă, de apropiere, dar şi de respect (sfinţească-se 
Numele Tău). 
 
  Consecinţele faptului că El este Tatăl: 
*Intimitatea. Galateni 4:6, Romani 8:15. 
*Ne-a eliberat de frică. În dragoste nu este frică=1 Ioan 4:18 
*Speranţă, încredere. Marcu 11:24, Ioan 14:18 (nu suntem orfani) 
 
’’Tatăl nostru’’=pluralul apare de fiecare dată. Nu mă rog la adunare mai mult 
pentru mine ci mai mult pentru noi. Acasă în cămăruţă mă rog mult pentru mine, 
pentru familia mea, dar aici este diferit. El este Tatăl nostru. Ce bine era când eram 
fraţi şi surori acasă la Tata. Când venim aici la rugăciune să nu uităm că suntem cu 
toţii; de aceea nu este o rugăciune individuală, ci comună, în adevăratul sens al 
cuvântului. Noi ascultăm ce zic ceilalţi şi răspundem la ceea ce se roagă ei. 
 
’’Care eşti’’ – El este, nu era, sau va fi, ci El este. În grădină a spus:’’Eu Sunt’’! 
 El este neschimbat-Evrei 13.8.  
La început Dumnezeu – la sfârşit Dumnezeu. Comparaţi primele 3 cap. din Geneza 
cu ultimele 3 din Apocalipsa şi veţi vedea că El este Alfa şi Omega, Începutul şi 
Sfârşitul. 
 
’’În ceruri’’- poziţia Lui de Dumnezeu Înălţat. El este Tatăl nostru care este în 
ceruri, iar noi suntem copiii Lui aici pe Pământ. 
 De aceea avem o mare responsabilitate – 1 Ioan 2:6’’cine zice că rămâne în El, 
trebuie să trăiască şi el cu a trăit Hristos Isus’’.  
Suntem trimişi ai Lui Dumnezeu într-o lume ostilă.  
El ne-a dat Duhul Său – o natură nouă – o naştere nouă – o destinaţie nouă ! 
 
Lasă-te atras spre El, malul, tu corabia, nu invers. Trage-te mai lângă El cu 
motoarele rugăciunii. Prin rugăciune ne apropiem de El, şi rămânem acolo. 
 
 



’’Sfinţească-se Numele Tău’’ .  
-Numeri 20:12,13. A-i sfinţi Numele înseamnă supunere, ascultare. Când El spune 
ceva, noi trebuie să facem întocmai. Nu trebuie să avem o atitudine de superioritate 
faţă de fraţi, nu trebuie să luăm noi slava Lui.  
-Isaia 42:8 şi 48:11 
Sfânt=pus de-o parte, consacrat pentru o lucrare specială! 
-Exod 19:10 – pune-i să-şi spele hainele; v.15 în 3 zile să fiţi gata; v.22 preoţii să 
se sfinţească. NT=interiorul, 1 Petru 3:15 
-Ioan 17:19’’Eu Însumi mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţi prin adevăr’’. 
Să ne apropiem cu reverenţă de Domnul, mai ales în public. Acasă nu este nevoie 
de o formulă de adresare pompoasă, pentru că suntem în intimitate, doar eu cu El, 
Tata cu fiul. Nu ne permitem orice totuşi. 
 
’’Vie Împărăţia Ta’’. Trăim într-o lume murdară. Noi suntem conştenţi de asta, de 
aceea ne dorim Împărăţia eternă în care nu va fi păcat, ci neprihănire pace şi 
bucurie. Apoc.22:17. Ne gândim şi la Împ. De 1000 de ani. 
’’Facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe Pământ’’. El ştie ce e cel mai bine 
pentru noi. 
Sunt eu gata să capitulez şi să spun nu cum vreau eu ci, cum vrei Tu Doamne? 
1 Ioan 5:19 ‚’’lumea zace în cel rău’’.Modelul ei nu este ceresc, ci lumesc. După 
ce model ne ghidăm viaţa? Ne-ar plăcea să fim ‚’’ca lumea’’? 
Ştim că voia Lui va fi odată făcută pe tot Pământul. 
 
’’Pâinea nostră(pl.) cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi’’.  
După ce am pus interesele Lui mai întâi, acum venim cu ale noastre. 
Ioan 6:11’’Isus a mulţumit înainte de masă’’ . Câţi nu spun astăzi că ei au pentru că 
muncesc, nu se gândesc să-i mulţumească Lui Dumnezeu. 1 Timpotei 4:4,5 
Când spui cuvântul ‚’’pâine’’-asta înseamnă hrana de orice fel.  
Muncesc astăzi ca să am ce să mănânc mâine. Dumnezeu a purtat de grijă 
întotdeauna. ‘’Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit 
părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea’’. Psalm 37:25 
 
’’Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştrii’’ 
 
’’şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău’’- condu-ne în aşa fel încât să nu 
ieşim din voia Ta, şi astfel să fim ispitiţi de Satan.1 Ioan 5:18, sau să îl ispitim pe 
Dumnezeu cu diferite păcate după care să-I cerem să ne salveze.Matei 4:5-7 
Păziţi de păcat prin puterea Lui Dumezeu. Totuşi Dumnezeu îngăduie încercarea, 
testarea în viaţa nostră. 
’’Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci, Amin!’’ 


