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Rugăciunea: Cum? Cine? Ce? 
Textul de bază: Coloseni 4: 1 - 5 

 

Întroducere: 
 

Ucenicii lui Isus au avut o întrebare concretă: 
Luca 11: 1 
„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.“ 

 
Isus Le dă un răspuns concret: 

Luca 11: 2 - 4 
„El le-a zis: „Când vă rugați, să ziceți: 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 în 
fiecare zi; și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui 
ne este dator; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.“ 

 
Astăzi avem trei întrebări 
 

• Cine are voie să spună această rugăciune? 
• Cum să ne rugăm noi astăzi? 
• Ce putere are rugăciunea în zilele noastre? 

 

Cine are voie să spună această rugăciune? 
 
Cine are voie să se roage? 

2 Cronici7: 14 
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu  se va smeri, se 
va ruga, și va căuta Fața Mea, și se va abate dela căile lui rele, - îl voi 
asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui țara.“ 

Condiția în Vechiul Testament era: „poporul meu“ 
• Poporul trebuie să poarte Numelele Lui Dumnezeu 
• Popoarele înconjurătoare trebuie să știe: acest popor este condus de un 

Dumnezeu viu 



2 

a4ro07r2                                                                                               © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

 
În Noul Testament e vorba de „ucenicii Lui“ 

Matei 9: 9 
„De acolo, Isus a mers mai departe, și a văzut pe un om, numit Matei, 
șezînd la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine“. Omul acela s-a sculat, și a 
mers după El.“ 

 
„Ucenic“ înseamnă, a urma pe Isus 

• Fără „a urma pe Isus“ nu există „ucenicie“ 
• Ucenicii Lui Isus adunați pe plan local formează Biserica nou-

testamentală 
• Aici primește „ucenicul“ indicațiile necesare pentru viața lui de toate 

zilele 
• Aici ucenicul primește indicațiile, cum să se roage 

Matei 6: 5 - 7 
„Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând 
în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentruca să fie văzuți de 
oameni. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, 
intră în odăița ta, încuie-ți ușa, și roagă-te Tatălui tău, care este în 
ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, 
să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă 
spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați.“ 

 
Isus prin viața Sa, a arătat ucenicilor și „locul, unde să se roage“ 

Luca 6: 12 
„În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage, și a petrecut toată 
noaptea în rugăciune către Dumnezeu.“ 
 
Matei 14: 23 
„După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur 
la o parte. Se înoptase și era singur acolo.“ 
 

Convorbirea cu Dumnezeu este o întălnire sfântă 
• Conturbarea prin alte persoane să fie evitată 
• Pentru convorbirea cu Dumnezeu caută-ți un loc liniștit 
• Pentru convorbirea cu Dumnezeu rezervă-ți timp 
• Isus a petrecut nu numai o dată o noapte întreagă în rugăciune 
 

Cum să ne rugăm? 
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Să fim mulțumiți cu rostirea cuvintelor, pe care Le-a învățat Isus 
ucenicilor? 

• Sub cuvântul „Rugăciune“ se înțelege „convorbire cu Dumnezeu“ 
• Dar cum putem „convorbi“ cu un Dumnezeu Sfânt, Atotputernic? 

Făcătorul cerurilor și al pământului? 
• Chiar și Moise, conducătorul poporului Israel, ales de Dumnezeu, nu a 
știut cum? 
Exodul 3: 5 - 6 
„Dumnezeu a zis (lui Moise): „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți 
încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ 
sfânt.“ Și a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui 
Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.“ Moise și-a ascuns 
fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu.“ 
 

• Dar Noul Testament ne învață: 
Romani 8: 26 - 27 
„Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum 
trebuie să ne rugăm. Dar însuș Duhul mijlocește pentru noi cu suspine 
negrăite. Și Cel ce cercetează inimile, știe, care este năzuința Duhului; 
pentrucă El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.“ 
 

Și noi avem problemele noastre cu rugăciunea 
• În special cei, care nu sunt obișnuiți să vorbească cu Dumnezeul lor 
• Și ucenicii au avut aceste probleme 
• Și lucrul acesta l-au observat și cei din jurul lor 

1 Corinteni 14: 13 - 17 
De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul s-a 
tălmăcească. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, 
dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu 
Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta și 
cu mintea. Altmintrelea, dacă aduci mulțămiri cu duhul, cum va răspunde 
„Amin“  la mulțămirile, pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el 
nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțămești lui Dumnezeu foarte frumos, dar 
celuilalt nu rămâne zidit sufletește. 
 

Atenție: lumea ne privește și ne judecă după înțelesul lor 
 

Faptele Apostolilor 17: 18 
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„Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el (Pavel). Și 
ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acela?“ Alții, când  l-au auzit că 
vestește pe Isus și învierea ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei 
străini.“ 

 
• Și de data aceasta era vorba de rugăciunea, care era admisă numai 

preoților 
 

Puterea rugăciunii  
 
Atunci, când este sinceră și plină de Duh 
 

Jacov 5: 14 - 16 
„Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; și să 
se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele 
Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și 
Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 
Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți 
vindecați. Mare putere are rugăcuinea fierbinte a celui neprihănit. 

 
Rugăciunea este fundamentul tuturor propovăduirilor 
 

Coloseni 4: 3a 
„Rugați-vă tot odată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă 
pentru Cuvânt. Ca să putem vesti taina lui Hristos . . .“ 

 
Biserica deschide prin rugăciunile ei inimile ascultătorilor 

 
Biserica întărește prin rugăciunile ei puterea celor care vestesc 

cuvântul 
 

Biserica cere prin rugăciunile ei Binecuvântarea celor, 
ce aud chemarea lui Dumnezeu 

 
A m i n 


