
  -  Suntem toți copiii lui Dumnezeu, ne 

iubește pe toți necondiționat. El este 

în ceruri, dar îl simțim peste tot.

  -  Trebuie să nu Îi luăm numele în 

deșert.

  -  Iisus ne-a adus mesajul despre 

împărăția lui Dumnezeu. Îi cerem lui 

Dumnezeu să ne ajute să ascultăm 

de El, pentru ca împărăția Sa să fie 

în inimile noastre.

  -  Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute 

să muncim pentru a ne putea satis-

face nevoile. Avem încredere în El 

atunci când decide ce este cel mai 

bine pentru noi.

  -  Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte 

greșelile și să ne ajute să îi iertăm 

pe cei care, la rândul lor, au făcut 

greșeli.

  -  Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute 

să luăm decizii corecte atunci când 

ne confruntăm cu situații dificile.

Tatăl Nostru
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Iisus ne învață Tatăl Nostru în 
Biblie

“Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a 
isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: «Do-
amne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan 

pe ucenicii lui». El le-a zis: «Când vă rugați, să ziceți: 
Tatăl nostru…»”  Luca 11:1-2

Tatăl nostru, Carele ești în 

ceruri,

Sfințească-se numele Tău, 

Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, 

precum în cer așa și pe pământ.

Pâinea noastră cea spre ființă 

dă-ne-o nouă astăzi. 

Și ne iartă nouă 

greșalele noastre, 

precum și noi iertăm 

greșiților noștri. 

Și nu ne duce pe noi în ispită, 

ci ne izbăvește de cel viclean.

Amin

Iisus se ruga și i-a învățat pe ucenicii săi cum să se roage pentru că nu știau cum. 
I-a învățat Tatăl Nostru. El ne-a arătat că Domnul este Tatăl tuturor și că trebuie să-L 

respectăm, să-L onorăm și să-L iubim la fel ca și pe părinții noștri. Atunci când ne rugăm, 
îi arătăm lui Dumnezeu ce simțim față de El. Acesta ne ascultă atunci când ne rugăm și ne 

ajută în toate momentele grele din viața noastră. Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu.



Trasați o linie 
între puncte și 
apoi colorați 

desenul.

RUGĂCIUNE
Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, 

facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă 
dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. 

Amin.
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Introducere:

Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Explicația 
rugăciunii:

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă semnificația rugăciunii 
Tatăl Nostru și apoi să o învețe.

Iisus se ruga și i-a învățat pe ucenicii săi cum să se roage pentru că nu știau 
cum. I-a învățat Tatăl Nostru. El ne-a arătat că Domnul este Tatăl tuturor și 
că trebuie să-L respectăm, să-L onorăm și să-L iubim la fel ca și pe părinții 
noștri. Atunci când ne rugăm, îi arătăm lui Dumnezeu ce simțim față de El. 
Acesta ne ascultă atunci când ne rugăm și ne ajută în toate momentele grele 
din viața noastră. Rugăciunea ne apropie de Dumnezeu.

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, 
facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă 
dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm 
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. 
Amin.

Iisus ne învață Tatăl Nostru în Biblie
“Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din 
ucenicii Lui I-a zis: «Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe 
ucenicii lui». El le-a zis: «Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru…»” Luca 11:1-2

Cereți copiilor să traseze o linie între puncte și apoi să coloreze desenul.

1  Tatăl nostru, Carele ești în ceruri. 
-   Suntem toți copiii lui Dumnezeu, ne iubește pe toți necondițonat.              
 El este în ceruri, dar îl simțim peste tot.

2 Sfințească-se numele Tău. 
 -   Trebuie să nu Îi luăm numele în deșert.

3 Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
 -   Iisus ne-a adus mesajul despre împărăția lui Dumnezeu. Îi cerem lui  

 Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El, pentru ca împărăția Sa să fie în  
 inimile noastre.

4. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. 
 -   Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să muncim pentru a ne putea satisface  

 nevoile. Avem încredere în El atunci când decide ce este cel mai   
 bine pentru noi.

5. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. 
 -   Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte greșelile și să ne ajute să îi iertăm pe  

 cei care, la rândul lor, au făcut greșeli.

6 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. 
 -   Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii corecte atunci când ne  

 confruntăm cu situații dificile. 

Tatăl Nostru
{Ediția profesorului}
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