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Introducere

„Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 
11, 1). Acest cuvânt rostit de unul dintre 
ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos constituie 
preambulul darului dumnezeiesc al rugăciunii 
Tatăl nostru. Aceasta va rămâne, de altfel, și 
singura rugăciune pe care Mântuitorul o va 
„preda” sfinților Săi ucenici și apostoli. Cu 
siguranță că, în multe rânduri și în multe chipuri, 
El le va fi vorbit despre „împărăteasa” virtuților, 
le va fi arătat prin pilde și cuvinte de taină, dar 
și prin exemplul Său personal, cum se cuvine să 
se adreseze lui Dumnezeu. Însă, prin Tatăl nostru 
se deschide întregului univers o poartă către 
ceruri, o cale spre adâncirea a ceea ce înseamnă 
lucrarea dumnezeiască în veșnicie și în lume și, 
fără îndoială, avem de-a face aici cu o revelare nu 
doar a ceea ce ar trebui să cerem de la Dumnezeu, 
ci și în privința a ceea ce Dumnezeu își dorește 
de la fiecare dintre noi. Și nu ar fi adecvat să 
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pornim la drumul înțelegerii acestei rugăciuni 
dumnezeiești, dacă nu am cugeta la ceea ce ne 
învață Sfântul Ciprian al Cartaginei:

„Înainte de toate, învățătorul păcii și propo-
văduitorul unității n-a voit să se facă rugăciu-
nea de fiecare în mod particular, numai pentru 
sine. Nu zicem «Tatăl meu, Care ești în ceruri» 
și nici «dă-mi pâinea mea astăzi», și nu se 
roagă fiecare să i se ierte numai lui greșelile, nu 
spune numai pentru sine singur să nu fie dus 
în ispită și să fie mântuit de cel rău. Rugăciu-
nea este publică și comună și, când ne rugăm, 
nu ne rugăm numai pentru unul, ci pentru 
tot poporul, fiindcă tot poporul formează o 
unitate. Iar Dumnezeul păcii și Învățătorul 
înțelegerii, Care a propovăduit unitatea, a voit 
ca, așa cum El a purtat în Sine pe toți, unul să 
se roage pentru toți”1.

Așadar, rugăciunea Tatăl nostru nu este ros-
tită niciodată doar pentru sine, ci întotdeauna 
ea îmbrățișează întreaga Biserică, tot popo-
rul lui Dumnezeu. Acest plural, folosit în chip 

1 Sf. Ciprian al Cartaginei, „Despre rugăciunea dom-
nească”, VII, în: Apologeți de limbă latină, (Părinți și Scrii-
tori Bisericești, 3), trad. de Prof. Nicolae Chițescu, Eliodor 
Constantinescu, Paul Papadopol și Prof. David Popescu, 
București, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, 1981, p. 467.
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pedagogic de Mântuitorul Iisus Hristos, ne învață 
că rugăciunea nu este niciodată un act individual, 
ci, chiar și atunci când este săvârșită acasă, ea tre-
buie, în chip desăvârșit, să încorporeze și durerile, 
și suferințele întregii Biserici.

Textele cuprinse în acest volum se adresează, 
așadar, tuturor celor care doresc să înțeleagă tai-
nele adânci ale Rugăciunii Domnești, așa cum a 
mai fost aceasta numită. În paginile următoare, 
vom putea să înțelegem de ce relația noastră cu 
Dumnezeu este una de filiație; vom reuși să ne 
dăm seama că nu doar Dumnezeu a coborât la 
noi, ci ne-a învățat și pe noi cum să ne ostenim 
în căutarea cerului; vom privi mai atenți la ini-
mile noastre în care trebuie să crească slăvirea 
numelui Său; vom aștepta cu mai multă înfri-
gurare venirea împărăției Sale; vom veghea mai 
aprig la împlinirea voii Sale atât în cer, cât și pe 
pământ; vom căuta mai des să ne împărtășim cu 
Pâinea cea făcătoare de viață; ne vom cere ierta-
re cu adevărat din inimă știind că de aceasta de-
pinde însăși iertarea noastră și vom cugeta mai 
des la căderile noastre în ispite și nejudecarea 
celor care se încurcă în aceleași păcate, simțind 
războiul nostru nevăzut cu cel rău, iar, în cele din 
urmă, vom slăvi pe Dumnezeu din toată inima, 
așa cum ne îndeamnă și Scriptura, parcă într-o 
prefigurare a acestei slăvite rugăciuni:
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„Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul 
lui Israel, Tatăl nostru, din veac și până în 
veac. A Ta este, Doamne, măreția, și puterea, 
și slava, și biruința, și strălucirea; toate câte 
sunt în cer și pe pământ sunt ale Tale; a Ta 
este, Doamne, împărăția și Tu ești mai presus 
de toate, ca Unul ce împărățești peste toate”  
(1 Paralipomena 29, 10-11).
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