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1. Ce este rugăciunea? 

 
Se spune că, rugăciunea este respiratia sufletului.  

 

Cum vine aceasta? 

Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om în grădina 

Edenului, l-a facut după chipul şi asemanarea Lui. 

Ştim că Dumnezeu e UNUL singur, dar e format din trei 

părţi:  

         * Dumnezeu Tatăl              

         * Dumnezeu Fiul                       =  Dumnezeu   
         * Dumnezeu Duhul Sfânt 

            

 
La fel şi omul - e unul, dar e format din trei părţi: 

         * Trupul  (care moare)              

         * Duhul de viaţă de la Dumnezeu             Omul 
         * Sufletul (care nu moare) 
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Trupul: 

 
Ca să trăiască are nevoie de: 

       - mancare  

       - apă  

       - aer 

             

 
                              

Sufletul: 

 
Ca să trăiască are nevoie de: 

         - mancare (adică citirea 

Bibliei în fiecare zi)        

         - apa vieţii (pe care o 

primim de la Domnul Isus prin 

Duhul  Sfânt)  

         - rugăciune  
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2. Cum înţelegem noi, cei mici, rugăciunea? 

 
Rugăciunea - înseamnă să stai de vorba cu Dumnezeu! 

Să vorbeşti cu Dumnezeu (adică atunci când te rogi) e ca 

şi când ai vorbi la telefon cu cineva. 

                      
Atunci când vrem să vorbim la telefon cu Dumnezeu 

(adică atunci când ne rugăm) o putem face oricând (fie zi, 

fie noapte). Nu trebuie să formăm nici un număr, nu 

trebuie să aşteptăm, ci trebuie doar să ne plecăm pe 

genunchi şi să închidem ochii.  

 

 

Dumnezeu te ascultă când te rogi! 
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Mai putem înţelege rugăciunea ca fiind o scară către cer!  

 

Fiecare rugăciune reprezintă o treaptă a scării.  

Cu cât te rogi mai mult, cu atât ai scara mai mare şi esti 

mai aproape  de cer, de Dumnezeu.  

 

                                   

                              

                          
 

 

                      

 

 

 

 

Rugăciunea e scara către cer! 
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Există însă două feluri de scări, de rugăciuni: 

 

 

a) Rugăciunea fără mulţumire:  

 

 

Nu este placută Domnului Isus! 

 

Adică să nu fim mulţumitori de 

ceea ce primim. 

 

 

 

 

 

b) Rugăciunea făcută cu mulţumire:  

 

E plăcută Domnului Isus! 

E însoţită de binecuvântări! 
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Exemplu: pentru că Îi mulţumim Domnului Isus pentru 

pâinea pe care o primim de la El în fiecare zi.  

Dumnezeu ne mai dă în plus: carne, legume, fructe, suc, 

îngheţată, ciocolată şi multe altele.  

 

Acestea sunt binecuvântări! 

                    

 

 

 

 

 

 

3. Cine trebuie să se roage şi de ce? 

 
Toată creaţiunea trebuie să se roage, să-L laude pe 

Dumnezeu, dar noi, copiii lui Dumnezeu avem onoarea şi 

posibilitatea să ne adresăm lui Dumnezeu prin rugăciune.  

 

 

 

 

Nu uita să-I mulţumeşti! 
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4. Unde şi când trebuie să ne rugăm? 
Trebuie să ne rugăm oricând (adică în orice moment) şi 

oriunde (adică în orice loc).  

Exemple: 

 

  

 

             acasă, cu familia    
 

 

 

 

              

 

            singur, în camera ta 

 

 

 

 

                

 

               în biserică, împreună cu fraţii şi 

surorile în Domnul Isus 
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                 la masă, mulţumind pentru 

mancare 

 

 

 

 

 

 

                   în parc, să nu ne lovim  

 

 

 

 

 

                  la şcoală, ca să înţelegem ce 

ni se explică  

 

 

 

 

                 în mijloacele de transport, ca 

să fim păziţi de accidente  
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5. Cum trebuie să ne rugăm? 

 
Ori de cate ori putem e bine să îngenunchem, să ţinem 

ochii închişi şi să ne rugăm cu voce tare. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Altădată ne rugăm în picioare şi cu voce înceată sau chiar 

în gând. 

De exemplu acasă şi la biserică ne rugam cu voce tare. 

La școală, în parc, în avion sau în mașină ne putem ruga în 

gând. 

  

 

 

 

 

 

 

Atenţie! 

Atunci când suntem în biserică şi ne rugăm, NU 

deschidem ochii să vedem cine a intrat în 

biserică sau să vedem cine plânge sau ce mai 

fac ceilalţi copii. 

 

Atenţie! 

Atunci când ne rugăm trebuie să fim îmbrăcați 

decent (nu putem să ne rugăm dezbrăcați, în 

pielea goală sau în chiloți). 

 

E lipsă de respect față de Dumnezeu! 
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Domnul Isus ne-a învățat cum să ne rugăm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

"Tatăl nostru care ești în ceruri!  

Sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, 

facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe 

pământ. 

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o 

nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, 

precum și noi iertăm greșiților nostrii, și nu ne 

duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. 

Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în 

veci." 

Amin ! 
 

- Rugăciunea trebuie să o facem în Numele 

Domnului Isus. 

- Îl avem ca ajutor pe Duhul Sfânt care ne 

învață cum să ne rugăm. 

- Rugăciunea trebuie facută cu credință. 

 

" Rugați-vă neîncetat! " 1 Tesaloniceni 5:17 
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RUGĂCIUNEA 

ESTE 

CHEIA 

BIRUINȚEI 
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6. Știi să vorbești cu Dumnezeu? 

 
Dacă ai crezut în Domnul Isus ca Mântuitorul tău 

(Salvator), atunci să știi că Dumnezeu Tatăl ceresc dorește 

să vorbești cu El, adică să te rogi. 

 

 

 

 

 

Ți-a fost greu vreodată să vorbești cu cineva important, 

pentru că nu știai cum să vorbești? 

Poate nu știi ce să vorbești cu Dumnezeu. 

 

Uite, poți folosi mâna ta ca să înveți chiar acum cum să te 

rogi. 

 

Palma     

 
 

Este cea mai mare parte a mâinii. Iti aduce aminte că 

Dumnezeu e mare și puternic și ține Universul în Mâna 

Lui.  

Fă-ți timp să vorbești cu Dumnezeu! 
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Așa că vei începe rugăciunea lăudându-L pe Dumnezeu 

pentru ceea ce este și Îi vei mulțumi pentru ceea ce a 

facut pentru tine. 

 

 

 

 

"Voi lauda pe Domnul din toata inima, voi istorisi toate 

minunile Lui." Psalmul 9:1   

 

 

Pumnul 

 

 

 

 

Te poate duce la necaz mai ales dacă te enervezi. 

Iți aduce aminte de lucrurile păcătoase sau rele pe care le 

faci, așa că următorul pas e să Îi spui lui Dumnezeu ca iți 

pare rău pentru lucrurile rele pe care le-ai făcut. 

 

Dumnezeu dorește ca tu să-ți mărturisești (spui) păcatele 

și El te va ierta. Trebuie însă să Îi ceri ajutorul ca să nu mai 

greșești. 

 

 

Lauda este începutul rugăciunii! 
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Apoi, poți folosi cele 5 degete ca să te rogi pentru alții: 

Degetul mare  

                                                  

                                                    
Este degetul cel mai aproape de inimă și astfel îți aduce 

aminte să te rogi pentru tine și pentru familia ta. 

Poți spune: "Doamne, ajută-mă", "Doamne, iartă-mă", 

"Doamne, păzește-mi părinții" sau "Doamne, dăruiește-le 

lucruri frumoase fratilor mei", etc. 

 

 

 

 

 
Degetul arătător 

                                                

                                                         
Îți spune că trebuie să te rogi pentru acei oameni care te-

au ajutat să-L descoperi pe Domnul Isus: pentru păstor, 

predicatori, învățătorul de la școala duminicală, etc. 

Toți au nevoie de rugăciunea ta! 
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Degetul mijlociu 

 

                                                           
Îți arată că trebuie să te rogi pentru cei mari, adică pentru 

conducătorii țării: pentru președinte, pentru guvern, 

pentru judecatori, pentru poliție, pentru învățători, 

pentru profesori, etc. 

 

 

 

 

 

 

"Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, 

cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru 

Împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca 

să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată 

evlavia și cu toată cinstea."  

1 Timotei 2:1-2 

 

 

 

 

Biblia ne învață că trebuie să ne rugăm 

pentru acești oameni importanți. 
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Degetul inelar  

 

                     
Acest deget dacă încercăm să închidem pumnul și să 

ținem drept acest deget, vom vedea că nu putem. Nu 

poate sta "drept" ca și celelalte degete. E un deget slab. 

De aceea, acest deget ne învață să ne rugăm pentru cei 

slabi, pentru cei bolnavi, pentru cei care nu-L cunosc pe 

Dumnezeu. 

 

 

Degetul mic  

 

                                                
Te învață să te rogi pentru cei mici, ca acest deget.  

Te rogi pentru prietenii de la școală, pentru vecinii tăi, 

pentru misionari și nu în ultimul rând pentru colegii tăi de 

la școala duminicală. 
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7. Tipuri de rugăciune  

 
     7.1  Rugăciunea de laudă 

7.2  Rugăciunea de binecuvântare  

7.3  Rugăciunea de pocăință (de iertare) 

7.4  Rugăciunea de mulțumire 

7.5  Rugăciunea de cerere 

7.6  Rugăciunea de mijlocire 

7.7  Rugăciuni speciale: 

7.7.1  Rugăciunea pentru părinți 

7.7.2  Rugăciunea pentru pricepere și 

înțelepciune  
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7.1  Rugăciunea de laudă  
 

E rugăciunea prin care Îl lăudăm pe Dumnezeu, Îl înălțăm, 

ne închinăm, Îl adorăm. 

 

Ce înseamnă a lăuda pe cineva? 

A lăuda pe cineva înseamnă să spui lucruri frumoase și 

bune despre el, a-l admira, a-l cinsti, a fi mândru de el. 

De exemplu: atunci când la școală luați note bune și 

sunteți cuminți, iar învățătoarea le spune părinților că 

sunteți cuminți și că învățați bine. Aceasta e o laudă la 

adresa voastră! 

La rândul lor, părinții voștrii se laudă cu voi și la alți 

oameni. Le vor spune bunicilor ce bine învățați și ce 

ascultători sunteți. Ei se laudă cu voi, se mândresc cu voi.  

Tot așa trebuie să facem și noi, să ne lăudăm cu 

Dumnezeul nostru mare și puternic în fața celorlalți 

oameni. 

                                        
 

 

 

 

Laudă-te cu Dumnezeu în fața celorlați 

copii! 
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7.2  Rugăciunea de binecuvântare  

 
Prin această rugăciune, noi, în primul rând Îl 

binecuvântăm pe Dumnezeu, Îl onorăm pe Dumnezeu.  

A binecuvânta înseamnă a lăuda, a slăvi pe Dumnezeu. 

Mai înseamnă de asemenea și a dori prosperitate (belșug) 

și fericire cuiva (chemând Numele Domnului Isus).  

A chema favorurile cerești asupra cuiva înseamnă tot a 

binecuvânta. 

Această rugăciune, până aici, seamănă cu rugăciunea de 

laudă. 

Apoi îi binecuvântăm pe cei din jurul nostru: pe părinți, pe 

frați și surori, pe bunici, pe cei din familia noastră. 

Îi binecuvântăm în Numele Domnului Isus cerând peste ei 

sănătate, bucurie și pace (sau tot ce mai dorim noi). 

Exemplu: 

Te voi lăuda Dumnezeule  și voi binecuvânta 

Numele Tău.  

În fiecare zi Te voi lăuda și-Ți voi cânta, căci 

Tu ești mare și puternic.  

Voi spune oamenilor despre minunile Tale. 

Doamne, Tu ești bun cu noi și ne iubești 

mult. 

Te voi lăuda cât voi trăi!  

 Amin 
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Iar la sfârșit, Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și 

pe noi. 

                                
"Binecuvintează, suflete, pe Domnul și tot ce este în mine 

să binecuvinteze Numele Lui cel Sfânt!" 

Psalmul 103 :1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

Exemplu: 

Mai întâi de toate, Te binecuvintează 

sufletul meu, Doamne, și tot ce este în mine 

binecuvintează Numele Tău cel Sfânt. 

Binecuvântat să fii în veci de veci, căci Tu 

ești ajutorul meu, ești Domnul meu și Ție mă 

închin.  

Te laud și Te slăvesc căci ești bun, ești mare, 

ești Sfânt, ești drept, ești minunat  și nimeni 

nu-i ca Tine.  

Apoi binecuvintez în Numele Tău pe tati și 

pe mami, pe frățiorii și surioarele mele, pe 

bunicii mei, pe verișori, etc. Bucuria, pacea, 

sănătatea și bunătatea Ta să fie peste ei 

pentru totdeauna. 

Iar acum, la sfârșit, lasă să vină și peste mine 

îndurările Tale ca să trăiesc și 

binecuvintează-mă în fiecare zi cu prezența 

Ta.  Amin 
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7.3  Rugăciunea de pocăință sau de iertare  

 

 E rugăciunea prin care ne cerem iertare pentru ceea ce 

ce am greșit: că am mințit, că am spart o minge, că l-am 

bătut pe vreun copil, etc. 

Dumnezeu ne spune că, dacă ne mărturisim păcatele, 

adică dacă recunoaștem că am fost răi și am greșit, atunci 

El ne iartă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Când te rogi, Domnul Isus e chiar lângă tine (chiar dacă 

nu-L vezi) și te îmbrățișează cu dragostea Sa.  

 

 

 

Atenţie! 

După ce I-ai cerut iertare, trebuie să-I ceri 

ajutorul ca să nu mai faci iarăși aceleași prostii.  
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7.4  Rugăciunea de mulțumire 

                                                           

E rugăciunea în care doar îi mulțumim lui Dumnezeu 

pentru tot ce ne-a dat și pentru tot ce a facut pentru noi. 

Nu Îi cerem nimic! 

 

 

 

 

 

 

Exemplu: 

Doamne Isuse, te rog să mă ierți atunci 

când îi supăr pe părinți sau îi rănesc cu 

vorba sau cu pumnul pe copii. 

Iartă-mă, atunci când mă cert, atunci când 

nu vreau să imi fac temele sau nu vreau să-i 

ascult pe părinți. 

Te mai rog să mă ierți, că de multe ori uit de 

Tine și nu ar trebui. Uit să Te ascult. 

Doamne, iartă-mă și ajută-mă să nu mai 

greșesc. 

Spală-mă în Sângele Tău cel Sfânt, ca să fiu 

curat și sa pot intra în cerul Tau. Amin 

Dumnezeu binecuvintează mulțumirea! 
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7.5  Rugăciunea de cerere  

                      
E rugăciunea în care dorim să Îi cerem ceva lui Dumnezeu. 

Ceva pentru noi. De exemplu: ai nevoie de o bicicletă 

nouă, iar mami și tati ți-au spus că nu au bani ca să o 

cumpere. Atunci, tu, poți să te rogi lui Dumnezeu, 

cerându-I Lui o bicicletă, că doar e Tatăl Tău ceresc.  

 

 

 

 

Exemplu: 

Doamne Dumnezeul meu, îți mulțumesc că 

m-ai creat așa de minunat . Îți mulțumesc că 

mi-ai dat frați, surori, părinți și bunici. Îți 

mulțumesc și pentru mâncare, pentru apă, 

pentru sănătate, jucării, hăinuțe, etc. 

Știu că Tu ești cu mine în fiecare zi și îmi 

porți de grijă. 

Îți mulțumesc că m-ai ales să fiu copilul Tău, 

dar în mod special îți mulțumesc pentru 

Domnul Isus care a murit pentru mine ca eu 

să pot ajunge în cer. 

Îți mulțumesc pentru iubirea Ta și, să știi, 

Doamne Isuse, că și eu Te iubesc.  Amin 

Dumnezeu e mare și puternic. 

Nimic nu e prea greu pentru El! 
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Dumnezeu ascultă toate rugăciunile, dar ca să 

primești ceea ce ceri, trebuie să crezi. 

Încearcă și ai să vezi! 

Exemplu: 

Doamne Isuse , te rog ajuta-ma sa fiu sincer 

si smerit , sa nu-mi doresc sa fiu altceva 

decat sunt. 

Invata-ma sa spun intodeauna adevarul si sa 

nu mint.  

Da-mi o inima curata ca sa Te pot sluji , da-

mi o crestere frumoasa si o minte sanatoasa 

. Ajuta-ma sa fiu cinstit (corect) si sa nu 

insel pe nimeni. 

Vreau sa fiu mai bun in fiecare zi si sa-i 

iubesc pe cei de langa mine . 

Invata-ma cum sa arat mila si dragoste 

pentru cei ce au nevoie de ajutor . 

Vreau sa invat mai multe despre Tine si sa 

traiesc asa cum Tie iti place, de aceea, te 

rog , fii cu mine si ajuta-ma sa raman pe 

calea ce duce in cer. Amin  

 



Rugăciunea pentru cei mici   Autor: Dalia-Teodora ANA 

27 
 

7.6  Rugăciunea de mijlocire  

                                         
E o rugăciune de cerere, dar o cerere specială. Ne rugăm 

pentru alții, nu pentru noi. 

Ne rugăm pentru cineva bolnav ca Dumnezeu să-l vindece 

sau pentru cei care nu au casă sau părinți; pentru cei care 

nu-L cunosc pe Dumnezeu.                                     

                          
                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

Exemplu: 

Doamne  Isuse, te rog pentru toți copiii din 

lume și în special pentru cei ce sunt singuri  

și nu au părinți sau care nu au casă și 

mâncare, te rog ai grijă de ei, iar pâinea cea 

de toate zilele, pe care ne-ai promis-o 

tuturor, dă-le-o și lor. 

Te mai rog, ajută-i să simtă că Îi iubești și Îi 

păzești și pe ei. 

Pentru copilașii bolnavi care sunt în spitale 

sau acasă, te rog Doamne Isuse, așa cum  

m-ai vindecat și pe mine de atâtea ori, te 

rog, vindecă-i și pe ei.  

Iar pentru copiii care nu Te cunosc, care nu 

au auzit de Tine, te rog fă să ajungă 

Cuvântul Tău și la ei ca să Te primească pe 

Tine ca Mântuitor în inima lor și așa să 

poată ajunge și ei în cer. 

Îi încredintez în Mâna Ta. Amin 
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 7.7  Rugăciuni speciale  

 
            7.7.1  Rugăciunea pentru părinți  

E o rugăciune pe care trebuie să o facem în fiecare zi, 

dimineața înainte de a pleca la școală. 

Îi cerem lui Dumnezeu să le poarte de grijă. 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

 

              

           7.7.2  Rugăciunea pentru pricepere și înțelepciune 

                                      
Prin această rugăciune Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea o 

minte sănătoasă, să putem învăta la școală, dar și să 

înțelegem ce citim în Biblie. Îi cerem să ne învețe cum să 

vorbim, cum să ne comportăm și cum să-i iubim pe alții.  

Exemplu: 

Doamne Dumnezeul meu , iti multumesc 

pentru parintii pe care mi I-ai dat. 

Te rog sa-i binecuvintezi si sa-i tii pe calea 

Ta.Asculta-i cand Te cheama  si trimite-le 

ajutor din cerul Tau. 

Te mai rog sa-i pazesti de cel rau . 

Acum ii incredintez in mana Ta . 

In Numele lui Isus m-am rugat.Amin 
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"Frica de Domnul este începutul înțelepciunii; 

toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă..." 

Psalmul 111:10 

Exemplu: 

Doamne Isuse, eu sunt mic și nu știu multe, 

de aceea, te rog învață-mă Tu cum să 

vorbesc, cum să mă port și cum să trăiesc. 

Dă-mi, te rog, înțelepciune de Sus ca să 

înțeleg ce citesc în Biblie și să știu ce să 

răspund atunci când sunt întrebat. 

Dă-mi și pricepere, ca să înțeleg ce învaț la 

școală și să știu să-mi fac bine lecțiile, ca să 

pot fii cap și nu coadă, așa cum ne-ai spus. 

Fă-mi inima să se teamă de Tine, pentru că 

știu că frica de Domnul e începutul 

înțelepciunii.  Amin 

Când te rogi, diavolul tremură și fuge pentru că 

știe ca vine Dumnezeu la tine. 

Dacă vrei să ajungi în cer nu uita să te rogi! 
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8. Câteva sfaturi practice pentru viață   

 

 Iubește-ți aproapele  

Asta înseamnă să-l ajuti pe cel care are nevoie de ajutor, 

să ierți atunci când îți greșește cineva, să nu te cerți ci pur 

și simplu să iubești! 

"Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu"  

Ioan 15:12 

 

 Fii darnic  

Poți să dăruiești un zâmbet, o vorbă bună, un sandwich, o 

jucărie, o hăinuță și Dumnezeu îți va răsplăti!               

"Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui 

Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac"  

Evrei 13:16 

 

 Lauda-L pe Dumnezeu 

Laudă-L pe Dumnezeu și nu uita să te lauzi cu El în fața 

celorlalți copii! 

"Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim Numele 

Tau, Preaînalte."  

Psalmul 92 :1 

 

 Sădește Cuvântul! 

Mai întâi trebuie să sădești Cuvântul în inima ta, de aceea 

citește Biblia, ca să afli cum Îi place lui Dumnezeu să 

trăiești.  
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"Strâng  Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc 

împotriva Ta."   

Psalmul 119:11 

 

Mai apoi trebuie să sădești Cuvântul și în inima altora, așa 

cum ne învață Domnul Isus: 

"Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la 

orice făptură."  

Marcu 16:15 

 

Vorbește copiilor despre Domnul Isus. Spune-le că El e 

singura cale care duce în cer.  

 

 Zambeste mereu ! 

Viața e frumoasă cu Isus, ai nenumărate motive să te 

bucuri și să zâmbești mereu. 

"Bucurati-va intotdeauna ."  
1 Tesaloniceni 5:16  

 

 Roagă-te mereu 

Dacă vrei sa ajungi in cer, nu uita sa te rogi! 

"Rugați-vă neîncetat"  

1 Tesaloniceni 5:17                                                                
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