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LECȚIA 3: 

Rugăciunea ca expresie a dependenței de Dumnezeu 
 

„«Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,  
sfinţească-se Numele Tău, 

vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! 
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi! 

Și ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne greşesc! 
Și nu ne lăsa să cădem în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău! 

(Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, în veci. Amin!)» 
Dacă le iertaţi oamenilor greşelile şi Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta vouă, 

dar dacă nu-i iertaţi pe oameni, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile.»” 
(Matei 6:9-15) 

 
 
SCOP: Ca ucenicul lui Cristos să cultive o viață de rugăciune eficientă, ca expresie 
a dependenței sale de Dumnezeu și să devină un om al rugăciunii. 
 
OBIECTIVE: 
 
I. PRESUPOZIȚII FUNDAMENTALE (CUNOȘTINȚE) 
 
I.1.1. Rugăciunea este o ____________ cu Dumnezeu 
 
I.1.1. Ce este rugăciunea conform următoarelor pasaje? 
 
„Regele David a intrat şi s-a aşezat înaintea DOMNULUI, spunând: «Cine sunt eu, 
Stăpâne DOAMNE şi cine este Casa mea, de m-ai adus până aici? Şi ca şi cum ar fi 
prea puţin pentru Tine, Stăpâne DOAMNE, ai vorbit pe deasupra şi despre viitorul 
Casei robului Tău, privindu-mă ca pe un om de rang înalt, DOAMNE Dumnezeule! Ce 
ar putea să-Ţi mai răspundă David la toată cinstea arătată robului Tău?»“ (1 Cronici 
17:16-18; vezi 2 Samuel 7:17-19) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
I.1.2. Rugăciunea este la fel de  ____________ creștinismului autentic ca și 
învățătura, părtășia și împărtășirea la Cina Domnului 
 
I.1.2. Ce asociază următorul verset cu viața de rugăciune? 
 
„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” 
(Faptele Apostolilor 2:42) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.3. Rugăciunea este atât o disciplină spirituală ____________ cât și 
____________. 
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I.1.3. Ce adresează în comun următoarele texte când vorbesc despre rugăciune? 
 
„Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a dus la Casa 
DOMNULUI şi a întins-o înaintea DOMNULUI.” (2 Împărați 19:14) 
 
„pe aceştia îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi îi voi face să fie plini de bucurie 
în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi acceptate pe altarul 
Meu, căci Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” 
(Isaia 56:7) 
 
„Ci tu, când te rogi, intră în camera ta, încuie uşa după tine şi roagă-te Tatălui tău, 
Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6) 
 
„Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo 
erau: Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui 
Alfeus –, Simon zelotul şi Iuda – fiul lui Iacov. Toţi aceştia stăruiau în rugăciune în 
acelaşi gând, împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus – şi cu fraţii Lui.” 
(Faptele Aposolilor 1:13-14) 
 
„Ei stăruiau… în rugăciuni.” (Faptele Apostolilor 2:42) 
  
„Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni.” (Faptele Apostolilor 12:5) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.4. În funcție de starea ____________ a credinciosului, rugăciunea poate fi 
de laudă, multumire, cerere sau mijlocire. 
 
I.1.4. Ce fel de tipuri de rugăciune găsim în următoarele versete? 
 
„David a binecuvântat pe DOMNUL înaintea întregii adunări, zicând astfel: 
«Binecuvântat să fii Tu, DOAMNE, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru, pentru veci 
de veci!»” (1 Cronici 29:10) 
 
„După aceea, Solomon s-a aşezat înaintea altarului DOMNULUI şi, stând în prezenţa 
întregii adunări a lui Israel, şi-a întins mâinile spre cer și a zis: «DOAMNE, 
Dumnezeul lui Israel, nu este nici un dumnezeu asemenea Ţie, nici sus în ceruri, 
nici jos pe pământ: Tu păstrezi legământul şi îndurarea faţă de slujitorii Tăi, care 
umblă înaintea Ta din toată inima lor! Tu Ţi-ai ţinut promisiunea faţă de robul Tău, 
tatăl meu, David; ce ai spus cu gura Ta, ai împlinit cu mâna Ta, cum se vede 
astăzi.»” (1 Regi 8:22-24) 
 
„Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care începea lauda prin 
rugăciune, Bakbuchia, al doilea din rudele lui, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, 
fiul lui Iedutun.” (Neemia 11:17) 
 
„Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se 
Numele Tău” (Matei 6:9) 
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„În vremea aceea, Isus a zis: «Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, 
pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit 
copilaşilor!»” (Matei 11:25) 
 
„…să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri…” (1 Timotei 2:1) 
 
„mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.” (Efeseni 5:20) 
 
„…și-L rog…să vă facă să vă întăriți în putere.” (Efeseni 3:16) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.5. Rugăciunea este un ____________ divin sau o trăsătură de ___________ 
a crediciosului 
 
I.1.5. Ce înțelegem despre despre rugăciune din următoarele versete? 
 
„Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se 
lase.” (Luca 18:1) 
 
„Fiţi bucuroşi în nădejdea voastră! Fiţi răbdători în necaz! Dedicaţi-vă rugăciunii!” 
„…in the hope rejoicing; in the tribulation enduring; in the prayer persevering.” 
(Romani 12:12) 
 
„Rugați-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5:17) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.6. Rugăciunea este răspunsul credinciosului la ___________ lui Dumnezeu 
 
„Tu, DOAMNE al Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi 
o Casă. De aceea a avut îndrăzneală robul Tău să-Ţi facă această rugăciune.”  
(2 Samuel 7:27) 
 
În noaptea aceea însă Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Natan şi i-a zis: „Du-te şi 
spune-i robului Meu David, astfel: «Aşa vorbeşte DOMNUL: ‘Nu tu Îmi vei zidi o Casă 
de locuit…’» „Natan l-a înştiinţat pe David întocmai despre toate aceste cuvinte, 
despre toată această vedenie. Regele David a intrat şi s-a aşezat înaintea 
DOMNULUI, spunând: «Cine sunt eu, Stăpâne DOAMNE şi cine este Casa mea, de m-
ai adus până aici? Şi ca şi cum ar fi prea puţin pentru Tine, Stăpâne DOAMNE, ai 
vorbit pe deasupra şi despre viitorul Casei robului Tău, privindu-mă ca pe un om de 
rang înalt, DOAMNE Dumnezeule!»“ (1 Cronici 17:3-4, 16-17) 
 
„Ziua, DOMNUL îmi face parte de îndurarea Sa, iar noaptea am cu mine cântarea Lui 
şi rugăciunea către Dumnezeul vieţii mele.” (Psalmii 42:8) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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I.1.7. Rugăciunea este răspunsul credinciosului la __________ înconjurătoare 
 
„Când am auzit aceste lucruri, m-am aşezat jos, am plâns şi am bocit câteva zile. 
Am postit şi m-am rugat Dumnezeului cerurilor, zicând astfel…” (Neemia 1:4) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.8. Rugăciunea este expresia nevoilor sau ____________ credinciosului 
 
„DOAMNE, ascultă-mi rugăciunea şi ia aminte la strigătul meu de ajutor! Nu rămâne 
surd la plânsetul meu, căci, faţă de Tine, sunt doar un pribeag, un peregrin ca toţi 
strămoşii mei!” (Psalmii 39:12) 
 
„…vărsați-vă inimile înaintea Lui!” (Psalm 62:8) 
 
„mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui, și-mi povestesc strâmtorarea 
înaintea Lui.” (Psalm 142:2) 
 
„DOAMNE, ascultă-mi rugăciunea! Pleacă-Ţi urechea la ruga mea! În credincioşia şi 
dreptatea Ta, răspunde-mi!” (Psalmul 143:1) 
 
„cerând întotdeauna în rugăciunile mele ca, cel puţin acum, prin voia lui Dumnezeu, 
să reuşesc să vin la voi.” (Romani 1:10) 
 
„Fraţilor, dorinţa inimii mele, rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi, este 
ca ei să fie mântuiţi.” (Romani 10:1) 
 
„…în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștinta lui Dumnezeu prin rugăciuni și 
cereri cu mulțumiri.” (Filipeni 4:6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.9. Rugăciunea este o ___________ specifică adresată lui Dumnezeu 
 
„Isaac s-a rugat DOMNULUI pentru soţia sa, pentru că ea era stearpă. DOMNUL i-a 
ascultat rugăciunea, iar Rebeca, soţia lui, a rămas însărcinată.” (Genesa 25:21) 
 
„Dar regele Ezechia şi profetul Isaia, fiul lui Amoţ, s-au rugat cu privire la aceasta şi 
au strigat către ceruri.” (2 Cronici 32:20) 
 
„Răspunde-mi când strig, Dumnezeul dreptăţii mele! Deşi sunt în strâmtorare, Tu 
mă vei scoate la loc larg! Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!” (Psalmul 4:1) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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I.1.10. Ingredientele de principale ale rugăciunii de cerere sunt: ___________ 
și apelul la ___________ Lui,  
 
I.1.10.1 Care sunt ingrediente esențiale ale rugăciunii de cerere? 
 
I.1.11. Rugăciunea de cerere implică ___________ 
 
Când am auzit aceste lucruri, m-am aşezat jos, am plâns şi am bocit câteva zile. 
Am postit şi m-am rugat Dumnezeului cerurilor, zicând astfel: 
 
„DOAMNE, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule cel Mare şi Înfricoşător, Cel Care Îşi 
păstrează legământul şi îndurarea faţă de cei ce Îl iubesc şi-I păzesc poruncile, 
pleacă-Ţi, Te rog, urechea şi deschide-Ţi ochii, ca să iei aminte la rugăciunea 
slujitorului Tău, rugăciune cu care mă înfăţişez înaintea Ta zi şi noapte, rugăciune 
cu privire la israeliţi, slujitorii Tăi, mărturisind păcatele israeliţilor, pe care noi le-am 
săvârşit faţă de Tine. Atât eu, cât şi familia mea am păcătuit. Te-am jignit şi nu am 
păzit poruncile, legile şi hotărârile pe care Tu le-ai poruncit lui Moise, robul Tău. 
Adu-Ţi aminte de cuvântul pe care i l-ai poruncit lui Moise, robul Tău, când ai zis: 
«Dacă veţi fi necredincioşi, vă voi împrăştia printre popoare, dar, dacă vă veţi 
întoarce la Mine, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, chiar dacă veţi fi 
alungaţi până la marginea îndepărtată a cerului şi de acolo vă voi aduna şi vă voi 
aduce în locul unde am ales să locuiască Numele Meu.» Ei sunt slujitorii Tăi şi 
poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău cel 
puternic. Stăpâne, Te rog, pleacă-Ţi urechea la rugăciunea slujitorului Tău şi la 
rugăciunea slujitorilor Tăi care-şi găsesc plăcerea în a se teme de Numele Tău. Te 
rog, dă izbândă slujitorului Tău astăzi! Fă să capăt trecere înaintea acestui om!“ 
(Neemia 1:4-11) 
 
„După ce s-au isprăvit toate acestea, căpeteniile s-au apropiat de mine, zicându-mi: 
«Poporul lui Israel, inclusiv preoţii şi leviţii, nu s-au separat de popoarele ţărilor 
dimprejur, ci s-au dedat la necurăţiile canaaniţilor, hitiţilor, periziţilor, iebusiţilor, 
amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor şi amoriţilor. Ei şi-au luat soţii dintre fetele 
acestora, atât pentru ei, cât şi pentru fiii lor. Neamul cel sfânt s-a amestecat astfel 
cu popoarele ţărilor dimprejur, iar cei dintâi care au fost necredincioşi au fost chiar 
căpeteniile şi dregătorii.» Când am auzit vestea aceasta, mi-am sfâşiat hainele şi 
mantaua. Mi-am smuls păr din cap şi din barbă şi m-am lăsat jos înmărmurit. S-au 
strâns la mine toţi aceia care tremurau de frică la auzul cuvintelor Dumnezeului lui 
Israel cu privire la necredincioşia celor ce fuseseră în captivitate. Am rămas aşa 
îngrozit până la jertfa de seară. Apoi, la jertfa de seară, m-am ridicat din starea mea 
smerită, cu hainele şi cu mantaua sfâşiate, m-am plecat pe genunchi şi, întinzând 
mâinile spre DOMNUL, Dumnezeul meu, am zis: 
 
«Dumnezeul meu, sunt umilit şi mi-e ruşine, Dumnezeul meu, să-mi ridic faţa spre 
Tine! Căci fărădelegile noastre au ajuns deasupra capetelor noastre şi vina noastră 
a crescut până la ceruri. Din vremea strămoşilor noştri şi până în ziua de astăzi am 
fost foarte vinovaţi şi, din cauza fărădelegilor noastre, noi, regii noştri şi preoţii noştri 
am fost daţi pe mâna împăraţilor străini, a sabiei, a sclaviei, a jafului şi a ruşinii, aşa 
cum se vede şi astăzi. Acum, pentru puţină vreme, am avut iarăşi parte de 
bunăvoinţa DOMNULUI, Dumnezeul nostru, Care ne-a lăsat o rămăşiţă şi ne-a dat un 
adăpost în Locul Său cel Sfânt, pentru ca Dumnezeul nostru să reaprindă lumina 
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ochilor noştri şi să ne aducă puţină înviorare în sclavia noastră. Deşi suntem sclavi, 
Dumnezeul nostru nu ne-a părăsit în sclavia noastră, ci Şi-a arătat îndurarea faţă de 
noi înaintea împăraţilor Persiei şi astfel ei ne-au dat putere de viaţă ca să putem 
înălţa Casa Dumnezeului nostru, să o ridicăm din ruine şi să avem astfel un zid de 
apărare în Iuda şi în Ierusalim. Dumnezeul nostru, ce să mai zicem acum, după 
toate cele întâmplate? Căci am părăsit poruncile Tale, pe care le-ai poruncit prin 
robii Tăi, profeţii, spunând: ‘Ţara în care veţi intra ca să o luaţi în stăpânire este o 
ţară stricată din cauza tuturor practicilor hidoase ale popoarelor străine. Au umplut 
ţara de practicile lor hidoase şi de necurăţiile lor de la un capăt la celălalt! Să nu vă 
daţi fetele fiilor lor şi nici să nu le luaţi fetele pentru fiii voştri! Să nu umblaţi niciodată 
după fericirea sau bunăstarea lor, ca astfel să vă întăriţi şi să ajungeţi să mâncaţi 
bunătăţile ţării şi să le lăsaţi de moştenire pentru totdeauna fiilor voştri!’ După toate 
câte au venit asupra noastră din cauza faptelor noastre rele şi a vinii noastre cea 
mare, cu toate că Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai pedepsit mai puţin decât am fi 
meritat în urma fărădelegilor noastre şi ne-ai lăsat rămăşiţa aceasta»” (Ezra 9:1-13)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
I.1.11. Rugăciunea este o cerere cu ___________ și încredere în promisiuile lui 
Dumnezeu  
 
I.1.11. Ce alte condiții esențiale caracterizează rugăciunea de cerere? 
 
Apoi Iacov s-a rugat: „DOAMNE, Dumnezeul tatălui meu, Avraam, şi Dumnezeul 
tatălui meu, Isaac, Cel Care mi-ai spus: «Întoarce-te în ţara ta, la rudele tale, pentru 
ca să te fac să prosperi», nu sunt vrednic de toată îndurarea şi credincioşia pe care 
le-ai arătat faţă de slujitorul Tău, pentru că am trecut Iordanul doar cu toiagul meu, 
iar acum am ajuns două tabere. Scapă-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, Esau, 
deoarece mă tem că va veni şi ne va omorî pe mine, pe mame şi pe copii. Totuşi Tu 
ai promis: «Te voi face să prosperi şi-ţi voi face urmaşii la fel de numeroşi precum 
nisipul mării care nu poate fi numărat.»“ (Genesa 32:9-12) 
 
„DOAMNE, Dumnezeul lui Israel, împlineşte ce ai promis robului Tău, tatăl meu, 
David, când ai zis: «Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş care să stea înaintea Mea 
pe tronul lui Israel, dacă fiii tăi vor veghea la calea lor şi vor umbla înaintea Mea tot 
aşa cum ai umblat şi tu.» Acum, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se promisiunea 
pe care ai făcut-o robului Tău David, tatăl meu.” (1 Împărați 8:25-27) 
 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, 
faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.” (Filipeni 4:6) 
 
„…orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da.” (Ioan 16:23) 
 
„Israeliţii au primit ajutor în lupta împotriva lor şi li s-a dat biruinţa împotriva hagriţilor 
şi a tuturor aliaţilor lor, pentru că, în luptă, ei au strigat către Dumnezeu. El le-a 
răspuns fiindcă s-au încrezut în El.” (1 Cronici 5:20) 
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„Toate lucrurile pe care le cereţi cu credinţă în rugăciune, le veţi primi.” (Matei 
21:22) 
 
„Şi fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi, pentru că oricine se apropie de El 
trebuie să creadă că El există şi că îi răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
I.2. Rugăciunea trebuie adresată _______ în Numele ______________ și prin 
______ ______ 
 
„Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se 
Numele Tău…” (Matei 6:9) 
 
„…este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.” 
(1 Timotei 2:5) 
 
„Noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie: cei care ne închinăm prin 
Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus şi care nu ne punem 
încrederea în lucruri pământeşti…” 
 
„Însă voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă pe credinţa voastră cea sfântă şi rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt.” (Iuda 1:20) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.3. Rugăciunea este esențială vieții creștine normale având ca efect ________, 
întărirea, păzirea de ispite și __________ asupra dușmanului. 
 
„Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se 
lase.” (Luca 18:1) 
 
„…și-L rog…să vă facă să vă întăriți în putere.” (Efeseni 3:16) 
 
„Şi acum, Doamne, uită-te la ameninţările lor şi dă-le robilor Tăi toată îndrăzneala 
ca să vestească Cuvântul Tău!” (Faptele Apostolilor 4:29) 
 
„…să vă rugați ca să nu cădeți în ispită.” (Matei 26:41) 
 
„Şi nu ne lăsa să cădem în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău!” (Matei 6:13)	  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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I.3.1. Ce alte efecte are rugăciunea? 
 
I.3.1. Rugăciunea împlinește nevoile și aspirațiile ființei umane, facilitează 
___________ cu Dumnezeu și ___________ 
 
„Ea a început să se roage DOMNULUI cu sufletul amărât şi plângând cu amar. A făcut 
următorul jurământ, spunând: «DOAMNE al Oştirilor, dacă, într-adevăr, vei privi la 
suferinţa slujitoarei Tale, dacă Îţi vei aduce aminte de mine şi n-o vei uita pe 
slujitoarea Ta şi dacă-i vei da slujitoarei Tale un fiu, atunci îl voi dărui DOMNULUI 
pentru toate zilele vieţii lui, iar briciul nu va trece peste capul lui.»” 
 
Fiindcă ea stătea mult în rugăciune înaintea DOMNULUI, Eli se uita cu atenţie la gura 
ei. Ana vorbea în inima ei şi numai buzele i se mişcau, fără să i se audă vocea. 
Atunci Eli, crezând că este beată, i-a vorbit astfel: «Femeie, cât timp vei mai fi 
beată? Lasă-te de vin!» Ana i-a răspuns: «Stăpânul meu, nu sunt beată, ci sunt o 
femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin şi nici băutură tare, ci îmi vărsam 
sufletul înaintea DOMNULUI. Să nu o consideri pe slujitoarea ta drept o femeie 
stricată, căci din prea multa mea durere şi supărare am vorbit până acum.» Atunci 
Eli i-a zis: «Mergi în pace şi Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe care I-ai 
făcut-o.» Ana i-a răspuns: «Fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoinţă la tine!» 
Spunând acestea, femeia a plecat. A început să mănânce şi faţa ei n-a mai 
fost mâhnită.” (1 Samuel 1:10-18) 
 
„În aceeaşi noapte, Iacov s-a sculat, şi-a luat cele două soţii, cele două sclave şi cei 
unsprezece copii şi a trecut vadul Iabok. I-a luat, i-a trecut vadul, apoi şi-a trecut şi 
toată averea. Iacov a fost lăsat singur şi un bărbat s-a luptat cu el până în revărsatul 
zorilor. Când bărbatul acela a văzut că nu-l poate învinge, l-a lovit la încheietura 
coapsei, astfel încât încheietura coapsei lui Iacov a sărit de la loc, în timp ce se 
lupta cu El. Apoi a zis: «Lasă-Mă să plec pentru că se ivesc zorile.» Dar Iacov I-a 
răspuns: «Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.» Și El l-a întrebat: 
«Cum te cheamă?» «Iacov», a răspuns el. Atunci bărbatul acela i-a zis: «Nu te vei 
mai numi Iacov, ci Israei, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai 
învins.» «Te rog, spune-mi care este Numele Tău?» L-a întrebat Iacov. El i-a 
răspuns: «De ce Îmi ceri Numele?» Şi l-a binecuvântat acolo. Iacov a numit acel loc 
Peniel, zicând: «L-am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi viaţa mi-a fost 
cruţată.» Răsărea soarele atunci când Iacov a plecat din Peniel șchiopătând din 
coapsă. Până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă tendonul de la încheietura 
coapsei animalelor, tocmai pentru că Iacov a fost lovit în tendonul de la încheietura 
coapsei.” (Genesa 3:22-32) 
 
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide! Căci oricine 
cere primeşte; cel ce caută găseşte, iar celui ce bate i se va deschide.” (Matei 7:7-
8) 
 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, 
faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.” (Filipeni 4:6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini” 
 “Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,  

ci credincioși Domnului să creșteți…”  
(Efeseni 4:15) 

 

Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință 
Lecția 3: Rugăciunea ca expresie a dependenței de Dumnezeu (Gelu Paul) 

9	  

 
I.4. Dumnezeu tratează în mod diferit rugăciunilor copiilor Lui 
 
I.4.1. Dumnezeu __________ întotdeauna rugăciunile noastre 
 
I.4.1. Ce ne învață următoarele versete despre modul în care se raportează 
Dumnezeu la rugăciunile adresate Lui? 
 
„Eu Te chem, căci îmi răspunzi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi 
ascultă-mi cuvântul!” (Psalmii 17:6) 
 
„DOMNUL i-a zis: «Ţi-am ascultat rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o; am 
sfinţit această Casă pe care ai zidit-o, punându-Mi Numele acolo pentru totdeauna. 
Ochii şi inima Mea vor fi acolo în toate zilele.»” (1 Împărați 9:3) 
 
„Întoarce-te şi spune-i lui Ezechia, conducătorul poporului Meu, că aşa vorbeşte 
DOMNUL, Dumnezeul strămoşului său David: «Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut 
lacrimile. Iată că te voi vindeca. În a treia zi te vei duce la Casa DOMNULUI.»” (2 
Împărați 20:5) 
 
„Aşadar, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să le daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât 
mai mult Tatăl vostru, Care este în ceruri, le va da lucruri bune celor ce I le 
cer!” (Matei 7:11) 
 
„Dar îngerul i-a zis: «Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. 
Soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi îi vei pune numele Ioan.»” (Luca 1:13) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.4.2. Uneori, însă, Dumnezeu ________ să răspundă rugăciunilor copiilor Lui 
 
„Până când, DOAMNE, voi striga după ajutor şi Tu nu vei asculta? Până când voi 
striga către Tine: «Violenţă!» şi Tu nu vei izbăvi? De ce mă faci să privesc 
nedreptatea? De ce trebuie să mă uit la necaz? Distrugerea şi violenţa sunt înaintea 
mea; peste tot sunt dezbinări şi se stârnesc certuri. De aceea Legea este fără 
putere şi dreptatea nu se vede niciodată. Căci cel rău îl împresoară pe cel drept şi 
astfel dreptatea este pervertită.” (Habacuc 1:2-4) 
 
„Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac şi îmi smeream sufletul prin 
post; iar când rugăciunile îmi rămâneau fără răspuns, ca un prieten, ba mai mult, ca 
un frate, umblam bocind, ca unul care-şi boceşte mama, cu capul plecat, cuprins de 
întristare.” (Psalmii 35:13-14) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Departamentul de edificare a Bisericii creștine Baptiste “Vox Domini” 
 “Ca să nu mai fiți copii, purtați încoace și încolo de orice vând și val de învățătură,  

ci credincioși Domnului să creșteți…”  
(Efeseni 4:15) 

 

Curs de ucenicie: Stabilizarea în credință 
Lecția 3: Rugăciunea ca expresie a dependenței de Dumnezeu (Gelu Paul) 

10	  

I.4.3. Întotdeauna, Dumnezeu răspunde ___________ rugăciunilor noastre 
 
I.4.3. Care sunt caracteristicile rugăciunii ascultate de Dumnezeu conform pasajelor 
de mai jos? 
 
„Au înmormântat osemintele lui Saul şi ale fiului său Ionatan în teritoriul lui 
Beniamin, la Ţela, în mormântul tatălui său, Chiş. Şi au făcut tot ce poruncise 
regele. În urma acestor fapte, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute pentru ţară.” 
(2 Samuel 21:14) 
 
„Apoi David a zidit acolo un altar DOMNULUI şi I-a adus arderi de tot şi jertfe de 
pace. DOMNUL a răspuns astfel rugăciunilor făcute pentru ţară, iar urgia care era 
peste Israel a fost oprită.” (2 Samuel 24:25)  
 
„deşi în mâinile mele nu este răutate şi rugăciunea mea este curată.” (Iov 16:17) 
 
„dacă poporul peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va 
căuta faţa Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din 
ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara.” (2 Cronici 7:14) 
 
„Ascultă-mi, DOAMNE, cauza dreaptă, ia aminte la strigătul meu! Pleacă-Ţi urechea 
la rugăciunea mea nerostită de buze înşelătoare!” (Psalmul 17:1) 
 
„De aceea, ia acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi 
o ardere de tot pentru voi; robul Meu Iov să se roage pentru voi şi Eu voi primi 
rugăciunea lui şi nu vă voi face după nebunia voastră. Căci nu aţi vorbit drept 
despre Mine ca robul Meu Iov. Astfel Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din 
Naamat au făcut ceea ce le-a zis DOMNUL. Şi DOMNUL a primit rugăciunea lui Iov.” 
(Iov 42:8-9) 
 
„DOMNUL este departe de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor drepţi.” (Proverbe 
15:29) 
 
„Dacă cineva refuză să mai asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este privită ca 
fiind o urâciune.” (Proverbe 28:9) 
 
„Când vă veţi ridica mâinile, Îmi voi ascunde ochii de voi. Chiar dacă veţi face multe 
rugăciuni, nu le voi asculta. Mâinile vă sunt pline de sânge…” (Isaia 1:15) 
 
„Dacă aş fi văzut răutate în inima mea, nu m-ar fi ascultat Stăpânul.” (Psalm 66:18) 
 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, 
faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.” (Filipeni 4:6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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I.5. ___________ și rugăciunea par a fi nedespărțite 
 
I.5. Ce disciplină spirituală este esențială rugăciunii, conform următoarelor pasaje? 
 
„Am postit şi ne-am rugat Dumnezeului nostru cu privire la aceasta, iar El ne-a 
ascultat.” (Ezra 8:23) 
 
„Când am auzit aceste lucruri, m-am aşezat jos, am plâns şi am bocit câteva zile. 
Am postit şi m-am rugat Dumnezeului cerurilor, zicând astfel” (Neemia 1:4):  
 
„Mi-am îndreptat faţa către Stăpânul, către Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune, 
cu cereri şi cu post în sac şi cenuşă.” (Daniel 9:3) 
 
„El le-a răspuns: Pe acest soi de demoni nimeni nu-i poate scoate afară, decât prin 
rugăciune (şi post).” (Marcu 9:29) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
I.6. Rugăciunea implică ___________ 
 
I.6.1. Ce este esențial în rugăciune conform următorului pasaj?  
 
„Când va păcătui cineva împotriva semenului său şi va fi obligat apoi să facă un 
jurământ, când va veni să jure înaintea altarului din Casa aceasta, ascultă din 
ceruri, lucrează şi judecă-i pe slujitorii Tăi, condamnându-l pe cel nelegiuit, 
aruncând asupra capului lui faptele lui, şi îndreptăţindu-l pe cel drept, răsplătindu-i 
potrivit cu dreptatea lui! Când poporul Tău, Israel, fiind biruit de duşman pentru că a 
păcătuit împotriva Ta, se va întoarce la Tine, va da slavă Numelui Tău, Ţi se va 
ruga şi va căuta bunăvoinţa Ta în Casa aceasta, ascultă din ceruri, iartă păcatul 
poporului Tău, Israel, şi adu-l înapoi în ţara pe care le-ai dat-o strămoşilor lui!” (1 
Regi 8:31-34) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
I.7. Rugăciunea facilitează __________ credinciosului la planul lui Dumnezeu 
 
I.7. Care este scopul final al rugăciunii credincioslui? 
 
I.7.1. În rugăciune, creștinul urmărește alinierea __________ și la planul lui 
Dumnezeu 
 
„Căci într-adevăr, împotriva Slujitorului Tău cel sfânt, Isus, pe Care L-ai uns Tu, s-
au adunat în această cetate Irod, Ponţiu Pilat, neamurile şi poporul, lui Israel, ca să 
facă, de fapt, tot ceea ce ai hotărât mai dinainte să se întâmple prin mâna Ta şi 
planul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la ameninţările lor şi dă-le robilor Tăi toată 
îndrăzneala ca să vestească Cuvântul Tău! Întinde-Ţi mâna ca să se facă vindecări, 
semne şi minuni prin Numele Slujitorului Tău cel sfânt, Isus!” (Fapte 4:27-31) 
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„Au desemnat bătrâni în fiecare biserică şi, cu rugăciune şi post, i-au încredinţat 
Domnului în Care crezuseră.” (Faptele Apostolilor 14:23) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
D. DEPRINDERI CURCIALE (ABILITĂȚI) 
 
Având în vedere faptul că rugăciunea este la fel de importantă creștinismului 
autentic ca și învățătura, părtășia și împărtășirea la Cina Domnului, pe lângă 
dezvoltarea unei relații zilnicie progresive cu Dumnezeu prin citirea zilnică a Bibliei, 
creștinul evanghelic autentic se întâlnește regulat în privat, în mod în mod 
intenționat cu Dumnezeul Scripturii. 
 
D.1. Cultivarea unei vieți de rugăciune privată __________ 
 
„În viața sa pământească,” Isus, fiul Lui Dumnezeu „singura întrupare a perfecțiunii 
umane” petrecea timp individual regulat cu Dumnezeu în rugăciune. 
 
D.1.1. Ce deprinderi de rugăciune învățăm să cultivăm din următoare versete? 
 
„Ci tu, când te rogi, intră în camera ta, încuie uşa după tine şi roagă-te Tatălui tău, 
Care este în ascuns, iar Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6)  
 
„După ce le-a dat drumul mulţimilor, Isus S-a urcat pe munte, doar El singur, ca să 
se roage. Se înserase, iar El era singur acolo.” (Matei 14:23) 
 
„Dis-de-dimineaţă, când încă era întuneric, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un 
loc pustiu. Şi se ruga acolo.” (Marcu 1:35) 
 
„Într-o zi, în timp ce se ruga singur deoparte, cu El fiind doar ucenicii, Isus i-a 
întrebat: Cine zic mulţimile că sunt Eu?” (Luca 9:18) 
 
„Într-una din zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să se roage şi a petrecut toată 
noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut zi, i-a chemat pe ucenicii Săi 
şi a ales doisprezece dintre ei, pe care i-a numit apostoli.” (Luca 6:12) 
 
„Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire!” (Coloseni 4:2) 
 
„Rugaţi-vă neîncetat!” (2 Tesaloniceni 5:17) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
D.1.2. Pentru ce ar trebui să ne rugăm? 
 
„În clipa în care se aducea jertfa de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis: 
«DOAMNE, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu 
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eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt robul Tău şi că am făcut toate aceste lucruri 
după porunca Ta.»” (1 Împărați 18:36) 
 
„Ei toţi voiau să ne înfricoşeze şi îşi ziceau: «Vor lăsa lucrarea din mâini şi ea nu se 
va mai face!» «Întăreşte-mi braţele!», m-am rugat.” (Neemia 6:9) 
 
„Dar Eu vă spun: iubiţi-vă duşmanii și rugaţi-vă pentru cei ce vă persecută” (Matei 
5:44) 
 
„Atunci au fost aduşi la El nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să se 
roage pentru ei, dar ucenicii i-au mustrat pe cei care i-au adus.” (Matei 19:13) 
 
„S-a depărtat puţin, a căzut cu faţa la pământ şi s-a rugat: «Tată, dacă este posibil, 
să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei 
Tu!»” (Matei 26:39) 
 
„Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar 
carnea este neputincioasă!” (Matei 26:41) 
 
„S-a îndepărtat a doua oară şi s-a rugat din nou, zicând: «Tată, dacă nu se poate să 
fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta!»” (Matei 
26:42) 
 
„…dar Eu m-am rugat pentru tine, ca să nu ţi se piardă credinţa. Iar când te vei 
întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi!” (Luca 22:32) 
 
„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.” (Ioan 17:15) 
 
„Și mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin 
cuvântul lor…” (Ioan 17:20) 
 
„Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, suferind de friguri şi dizenterie. Pavel s-a dus 
la el, s-a rugat punându-şi mâinile peste el şi l-a vindecat.” (Faptele Apostolilor 28:8) 
 
„De aceea, ca să nu mă îngâmf, mi-a fost dat un ţepuş în carne, un mesager al lui 
Satan, ca să-mi facă rău şi astfel să nu mă îngâmf. De trei ori I-am cerut Domnului 
să mi-l ia.” (2 Corintieni 12:7-8) 
 
„Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la 
aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:18) 
 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, 
faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.” (Filipeni 4:6) 
 
„Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 
vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Rugăciunea 
făcută cu credinţă îl va face bine pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi, iar dacă 
a săvârşit păcat, va fi iertat.” (Iacov 5:15-16)  
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„Ilie era un om de aceeaşi natură cu noi; el s-a rugat cu ardoare să nu plouă şi n-a 
plouat peste ţară timp de trei ani şi şase luni.” (Iacov 5:17) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
D.1.3. Subliniază motivele din lista de mai jos pentru care te rogi și mai adaugă și 
altele: 
 
Mă rog regulat pentru nevoi fizice, materiale, emoționale, sociale și spirituale 
ale mele, ale familiei, prietenilor, bisericii și ţării mele, ale lumii întregi 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.1.4. Ce alte motive ar trebui să includă lista ta de rugăciune? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
D.2. __________ susținută pentru alții 
 
Mă rog regulat împlinirea voii lui Dumnezeu pentru mine, familia mea, prietenii 
mei, biserica mea, pentru dușmanii mei, pentru ţara mea și pentru lumea 
întreagă 
 
D.2.1. Pentru cine ar trebui să mijlocim? 
 
„Uniţi-vă să ne ajutaţi prin rugăciunile voastre şi mulţi vor mulţumi pentru noi datorită 
darului dat nouă ca răspuns la rugăciunile multora.” (2 Corintieni 1:11) 
 
„Ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteţi puternici. Şi ne rugăm pentru 
desăvârşirea voastră.” (2 Corintieni 13:9) 
 
„De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea 
voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în 
rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl 
slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire în cunoaşterea Lui, lumi-
nând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la 
care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi și care este 
nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii 
tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a 
aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, deasupra tuturor conducătorilor, autorităţi-
lor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel 
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viitor. El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru 
Biserică, care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.” (Efeseni 
1:15-23) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui, din Care îşi primeşte numele întreaga 
familie, din cer şi de pe pământ, și mă rog ca, potrivit cu bogăţiile Sale slăvite, să fiţi 
întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, astfel încât Cristos să locuiască, 
prin credinţă, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinaţi şi statorniciţi în 
dragoste, să puteţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, 
înălţimea şi adâncimea dragostei lui Cristos, să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, 
care întrece orice cunoaştere, ca astfel să fiţi umpluţi de toată plinătatea lui 
Dumnezeu.” (Efeseni 3:14-20) 
 
„Îi mulţumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate 
rugăciunile mele pentru voi toţi, mă rog cu bucurie pentru părtăşia voastră la 
Evanghelie, din prima zi şi până acum, și sunt sigur că Acela Care Şi-a început în 
voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Cristos Isus.” (Filipeni 1:3-6) 
 
„Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaştere şi 
orice pricepere, ca să puteţi deosebi lucrurile de valoare şi să fiţi curaţi şi fără pată 
în ziua lui Isus Cristos, plini de rodul dreptăţii, care vine prin Isus Cristos, spre slava 
şi lauda lui Dumnezeu.” (Filipeni 1:9-11) 
 
„Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, când 
ne rugăm pentru voi, fiindcă am auzit despre credinţa voastră în Cristos Isus şi 
despre dragostea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii, datorită nădejdii care există 
pentru voi în ceruri, nădejde despre care voi aţi auzit mai înainte, prin Cuvântul 
adevărului – Evanghelia, care a ajuns până la voi. Ea creşte în toată lumea şi aduce 
roade; la fel se întâmplă şi între voi din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut cu 
adevărat harul lui Dumnezeu, aşa cum aţi învăţat de la Epafras, preaiubitul nostru 
slujitor împreună cu noi şi slujitor credincios al lui Cristos pentru noi. El ne-a făcut 
cunoscută dragostea voastră în Duhul De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu 
încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să fiţi umpluţi de cunoaşterea voii Lui, 
cu toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, pentru a trăi într-un mod 
vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în toate, rodind tot felul de fapte bune şi 
crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, fiind întăriţi cu toată puterea, potrivit cu 
tăria Lui slăvită, ca să fiţi pregătiţi să înduraţi totul cu răbdare, mulţumindu-I cu 
bucurie Tatălui, Care ne-a îndreptăţit să avem parte de moştenirea sfinţilor în 
Împărăţia luminii.” (Coloseni 1:3-12) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
„Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se 
luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârşiţi şi pe deplin 
încredinţaţi, să puteţi rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu.” (Coloseni 4:12)  
 
„Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi şi vă pomenim mereu în 
rugăciunile noastre, amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea 
credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de răbdarea voastră motivată 
de nădejdea în Domnul nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 1:2-10)  
 
„Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se 
şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea voastră unii faţă 
de alţii sporeşte în fiecare dintre voi.” (2 Tesaloniceni 1:3) 
 
„În cele din urmă, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească repede 
Cuvântul Domnului şi să fie onorat, aşa cum este între voi…” (2 Tesaloniceni 3:1) 
 
„Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi 
oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce 
o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi 
bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru…” (1 Timotei 2:1-2) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
D.3. Implicarea cu regularitate intr-un __________ de rugăciune 
 
D.3.1. Ce alt context de rugăciune este esențial cultivării vieții de rugăciune a 
creștinului autentic? 
 
„Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi 
pe Ioan şi au urcat pe munte ca să se roage.” (Luca 9:28) 
 
 
D.3.1. Mijlocire continuă pentru oameni în împlinirea planurilor lui Dumnezeu 
 
Marchează fiecare afirmaţie de mai jos care ți se potriveşte: 
 
Multumesc regulat pentru bunătatea lui Dumnezeu faţă de mine   [   ]  
Mă rog regulat pentru nevoile familiei, prietenilor, bisericii, ţării mele  [   ] 
Mijlocesc regulat pentru lucrarea misionară     [   ] 
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D.3.2. Participarea într-un grup de rugăciune 
 
Bifează propozițiile care iti caracterizează rugaciunea comunitara: 
 
Particip regulat la un grup de rugăciune      [   ] 
Mă rog în cadrul serviciilor de plen ale bisericii     [   ] 
Doresc să particip la un grup de rugăciune     [   ] 
 
 
D.3.3. Rugăcunea intenționată, sistematică și planificată 
 
3.3.1. Folosind elementele descoperite despre rugăciune în această secțiune, te rog 
să concepi un plan de rugăciune zilnică și/sau săptămânală care te ajute să cultivi o 
viată de dependență sistematică de Dumnezeu. 
 
 
C. EFECT REMARCABIL (SCHIMBAREA CARACTERULUI)  
 
Conform DEX-ului, caracterul este „ansamblul însușirilor fundamentale psihice-
morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile și în 
acțiunile sale.” 
 
 
C.1. Creștinul autentic este un om al rugăciunii 
 
C.1.1. Ce ne învață versetul următor despre caracteristica esențială a unui 
credincios autentic? 
 
„La prietenia mea ei răspund cu duşmănie, dar eu sunt un om al rugăciunii.” 
(Psalmii 109:4 NIV) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
C.2. Viața de rugăciune a creștinului autentic este marcată de _____________, 
bucurie și încredere în intervenția lui Dumnezeu în viața Lui 
 
C.2.1. Ce trăsături de caracter definesc viața ta de rugăciune? 
 
Mă rog de ani de zile pentru probleme nerezolvate    [   ] 
Accept bucuros modul în care Dumnezeu îmi răspunde rugăciunilor  [   ] 
Accept încrezător modul în care Dumnezeu îmi răspunde rugăciunilor [   ] 
Mă bazez pe intervenţiile lui Dumnezeu în viaţa mea    [   ] 
___________________________________________________________ [   ] 
___________________________________________________________ [   ] 
___________________________________________________________ [   ] 
 
 
C.3. Viața de rugăciune a creștinului autentic este caracterizată de câteva 
valori fundamentale de viață 
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C.3.1. Ce valori de viață caracterizează viața ta de rugăciune? 
 
Mă rog constant pentru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu  [   ] 
Mă rog pentru binele celor cu care am avut conflicte sau care  

mi-au făcut rău        [   ] 
Mă rog des pentru cei bolnavi       [   ] 
___________________________________________________________ [   ] 
___________________________________________________________ [   ] 
 
 
C.4. Viața de rugăciune a creștinului autentic este marcată de anumite acțiuni 
care evidențiază caracterul Lui 
 
C.4.1. Ce acțiuni definesc viața ta de rugăciune? 
 
Mă rog sistematic pentru 

mine    [   ] 
cei dragi mie   [   ] 
rudele mele   [   ] 
vecinii mei   [   ] 
colegii mei   [   ] 
criticii mei   [   ] 

 
Mă rog zilnic între  

   5 -10 minute  [   ] 
 15 - 30 minute  [   ] 
 35 - 60 de minute  [   ] 

  65 - 90 de minute  [   ] 
          100 - 120 de minute  [   ] 
 mai mult de două ore  [   ] 
 
C.4.2. Inspirându-te din pasajele de mai jos, ce trăsături de caracter ai dezvolat în 
urma rugăciunii? 
 
„Atunci Eli i-a zis: «Mergi în pace şi Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe 
care I-ai făcut-o.» Ana i-a răspuns: «Fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoinţă la 
tine!» Spunând acestea, femeia a plecat. A început să mănânce şi faţa ei n-a mai 
fost mâhnită.” (1 Samuel 1:10-18) 
 
„Atunci bărbatul acela i-a zis: «Nu te vei mai numi Iacov, ci Israei, pentru că te-ai 
luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai învins.» «Te rog, spune-mi care este 
Numele Tău?» L-a întrebat Iacov. El i-a răspuns: «De ce Îmi ceri Numele?» Şi l-a 
binecuvântat acolo. Iacov a numit acel loc Peniel, zicând: «L-am văzut pe 
Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi viaţa mi-a fost cruţată.» Răsărea soarele atunci când 
Iacov a plecat din Peniel șchiopătând din coapsă.” 
 
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, 
faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, 
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care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus.” 
(Filipeni 4:6-7) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 


