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CUM NE RUGĂM
Matei 6:5-13, 1 Tesaloniceni 5:17

Ideea centrală: Rugăciunea este una dintre marile binecuvântări și îndatoriri ale credinciosului individual, 
precum și a bisericii. 

În versetele 7 și 8 Domnul îi avertizează pe ucenici să nu imite pe păgânii care se bazau pe rugăciuni lungi crezând 
că așa vor obţine ce își doresc de la zeii cărora se rugau. Cuvântul battalogeo, tradus cu ‘să nu bolborosiţi’ apare 
doar în acest loc pe întreg cuprinsul Noului Testament și provine din ‘a bâlbâi’ referindu-se la a vorbi mult fără a 
avea noimă, doar a repeta la nesfârșit același lucru. Păgânii repetau numele zeităţilor la nesfârșit crezând că așa 
vor controla respectiva zeitate. Avem exemple și în Scriptură: proeţii lui Baal au strigat ‘e dimineaţă până seara’ 
(1 Împ 18:26), cei din Efes au strigat 2 ore despre Artemis ‘Mare este Diana Efesenilor!’ (Fapte 19:34).   

În următoarea parte a pasajului, Domnul ne învaţă rugăciunea ‘Tatăl nostru’, care are trei petiţii ce privesc pe 
Dumnezeu și Împărăţia Lui și patru legate viaţa credincioșilor pe pământ. Rugăciunea începe cu expresia ‘Tatăl 
nostru’, care setează rugăciunea în contextual unei relaţii noi pe care oamenii o pot avea cu Dumnezeu: una 
personală, vie și caldă, așa după cum o au copilașii cu tatăl lor – pe care îl numesc abba (în aramaică); vezi Rom. 
8:15; Gal. 4:6. 

Scop: Să ne încurajeze să avem o viaţă de rugaciune bogată, practicând disciplina aceasta la nivel personal, dar și 
ca adunare de credincioși. 

Explicaţii contextuale și exegetice:  

Mântuitorul le spune în schimb să meargă în ‘cămăruţă’ – cuvântul folosit aici este ”tameion” care desemna 
cămara unde erau depozitate diverse lucruri, singura camera cu ușa dintr-o casă a secolului I; unii comentatori 
sugerează că în depozitul Acela erau și lucrurile de preţ ale familiei. Imaginea de aici este extraordinară: când ne 
rugăm, exista deja comori care ne așteaptă! 

În rugăciune noi înălţăm Numele lui Dumezeu, lucru care în cultura antică însemna o raportare faţă de Persoana 
și caracterul Domnului; ‘sfinţească-Se…’ are sensul de a Îl recunoaște ca fiind sfânt, adică unic, separat de tot ce 
există, desăvârșit, infinit în perfecţiunea Sa. Noi nu putem să-I adăugăm, dar nici să Îi luăm din sfinţenie (Iov 
35:55-8), astfel că cererea aceasta se referă dorinţa ca și alţii să recunoască toate aceste lucruri.  

Una dintre cele mai importante îndatoriri religioase ale evreilor era rugăciunea; dimineaţa și după-amiaza evreii 
pioși reciteau Shema (trei pasaje scurte din Deut. 6 și 7 și Numeri 15), iar la ora 9.00 dimineaţa și la ora 3.00 după-
amiaza) se rugau folosind ceea ce se numea Shemoneh Esreh (Cele 18 benedicţii). Potrivit tradiţiei evreiești, 
dacă la orele menţionate evreul pios era pe stradă, era potrivit ca să se întoarcă cu faţa către templu, să-și ridice 
mâinile și să se roage. Domnul Isus spune că oamenii aceștia ‘și-au luat deja răsplata’ pentru că au fost văzuţi de 
ceilalţi, lucru pe care probabil că și-l doriseră (v. 5). Pe aceștia Domnul îi numește ”făţarnici” (hypokrites), adică 
cei care poartă o mască atât de mult încât vor să îi identificăm cu rolul pe care îl joacă până la a ne face să credem 
că ei chiar așa sunt. 

1) Domnul Isus zice ‚când vă rugaţi…’; de ce nu ne prea rugăm?  

2) Cum arăta o viaţă bogată de rugăciune?   

Aplicaţii:  

4) Rugăciunea ‚Tatăl nostru’ este lăsată de Domnul Isus pentru a fi repetată de ucenicii Lui (pluralul ‚nostru’), dar și 
ca model; rugăciunea poate fi de laudă, mulţumire, mărturisire, mijlocire și cerere. Fiind un dialog între credincios 
și Tatăl său, rugăciunea este ‚liberă’, în sensul că ea izvorăște din inima fiecărei persoane; în timpul ei, nu numai noi 
îi vorbim lui Dumnezeu, ci și El ne vorbește nouă (unii propun și un timp de rugăciune a tăcerii, în care ne desfătăm 
în prezenţa Domnului fără să spunem nimic).  

3) Ce putem face pentru a avea o viaţă bogată de rugăciune?

1) Roagă-te lui Dumnezeu, nu pentru ‚spectatori’. Ce-ar însemna asta? Să nu ne mai rugăm când ne întâlnim ca 
biserică la închinare, în familie, la întâlnirile de rugăciune? Nicidecum! Asta ar fi o altă diversiune a lui Satan! 
Biserica primară se ruga cu zel ca Domnul să lucreze cu putere (Fapte 12:5, 12). Mare este impactul unei biserici 
care se adună să strige înaintea lui Dumnezeu pentru ceva (uitaţi-vă la starea bisericilor creștine din Coreea de 
Sud). Versetul 6 nu înseamnă că trebuie să fim preocupaţi de secretoșenia rugăciunii, pentru că, de fapt, Domnul 
Isus vrea purificarea motivaţiei noastre. Cand te rogi doar lui Dumnezeu, nu contează câţi sunt in jurul tău, ci ceea 
ce contează este motivaţia inimii tale! 

Întrebări pentru discuţii: 

1) Citește articolul pe tema aceasta din Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creștin Baptist. 

3) Rugăciunea este o convorbire pe care noi o avem cu Tatăl nostru din ceruri, așadar trebuie să avem încredere că 
El ne ascultă și dorește să ne facem timp să fim în prezenţa Lui. Îi putem cere orice: lucruri spirituale, care au de-a 
face cu înaintarea noastră pe calea credinţei (iertare, protecţie în faţa ispitelor) cu progresul Împărăţiei lui 
Dumnezeu în lumea aceasta, dar și lucruri care ţin de nevoile noastre materiale – dorinţele noastre nu 
întotdeauna sunt totuna cu nevoile noastre!  

Sugestii practice: 

2) Hotărăște un timp minim de rugăciune zilnică pentru următoarele 6 luni; spune-i unui alt credincios despre 
hotărârea luată și cere-i să te întrebe în mod regulat dacă îţi ţii promisiunea înaintea Domnului. 

Petiţia pentru pâine recunoaște că noi depindem de Dumnezeu pentru nevoile noastre, începând cu cele de bază; 
cererea aceasta este un ecou al experienţei israeliţilor care, în pustie fiind, primeau mana de la Dumnezeu în 
fiecare zi (Exod 16). Dumnezeu răspunde nevoilor noastre în fiecare zi. 

‘Vie Împărăţia Ta…’ (v. 10) se referă nu la stabilirea unei împărăţii într-un teritoriu anume; Împărăţia lui Dumnezeu 
este sfera în care Dumnezeu este recunoscut ca Domn și voia Sa este împlinită întru totul. Împărăţia a venit prin 
viaţa și lucrarea lui Cristos, care a întruchipat-o, însă va fi o desfășurare completă escatologică, la ‘împlinirea 
vremurilor’ (1 Cor. 15:28). Împărăţia este actualizată așadar acolo unde voia lui Dumnezeu este făcută. Unii 
comentatori sugerează că ‘precum în cer, așa și pe pământ’ s-ar aplica celor trei cereri, nu doar ultimei. 

Pentru că Îi datorăm lui Dumnezeu ascultare totală, orice eșec în privinţa aceasta ne face datori faţă de El; Domnul 
așteaptă de la noi să iertăm pe alţii (v. 12) – aceasta pentru că așa este drept, ar fi un semn al schimbării celui iertat 
(iertarea aduce restabilirea relaţiei cu Creatorul și, implicit, transformarea celui iertat). ‘Și nu ne duce pe noi în 
ispită’ (v. 13) înseamnă ‘nu ne lăsa să intrăm într-o încercare așa de grea încât să cădem’. Dumnezeu nu ne 
ispitește, ci cel rău prin poftele noastre (Iacov 1:13, 14). Ajutorul nostru în încercare si ispite este Dumnezeu, care îl 
limitează pe cel rău în ceea ce privește măsura atacului împotriva noastră (vezi Iov 2). Doxologia din v. 13b nu 
apare in cele mai vechi si mai bune manuscrise, însa este foarte probabil ca acesta era modul în care se încheiau 
rugaciunile la evrei: Cu benedictia ‘Binecuvântat să fie Numele gloriei împărăţiei Sale pentru totdeauna!’ Această 
preamărire a Domnului este bazată probabil pe alte texte biblice cum ar fi 1 Cron 29:10-13.   

2) Noi trebuie să avem o viaţă de rugăciune mai mare decât ce ne rugăm la biserica; așadar, rugăciune nu nu mai la 
timpul special în cadrul serviciilor unei biserici, dar și acasă, în odăiţa noastră. Unii își fac rugăciunea ce ar trebui să 
fie acasă la biserică: nu-i mai poti opri. Când ne întâlnim la rugăciune, dacă ne rugăm prea mult o singură persoană, 
demotivăm pe ceilalţi. Cineva spunea că cine se roagă prea lung în public, se roagă prea puţin acasă. 



2018 

Biserica Creștină Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara
Str. Ady Endre nr. 20 | Tel. 0256 491 918 | e-mail: betelbaptist@gmail.com | web: www.betel.ro

Creaţionism știinţific & apologetică creștină 
(pentru elevi, studenţi) - 20 februarie, ora 19:00.

Cor & program copii - duminică, 24 februarie, ora 
18:00.

Redirecţionare 2% din impozitul pe venit. Dacă 
doriţi să donaţi cei 2% din impozitul pe venit bisericii 
noastre, vă rugăm să completaţi formularul 230 și 
împuternicirea atașată pe care le puteţi găsi la 
standul de cărţi din hol, și să le predaţi la biserică 
până cel tîrziu 15 martie. Vă mulţumim.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi -  luni, 28 
ianuarie, ora 19:00.

Tabără Betel la Brădăţel. În perioada 15-20 iulie, 
biserica noastră va organiza o tabără specială a 
bisericii pentru copii, tineri și familii tinere. Pentru a 
ști câte locuri să rezervăm,  vă rugăm să vă înscrieţi 
pe tabelul din hol sau la betelbaptist@gmail.com. 
Preţul total - 360 lei pentru 5 zile (cazare + masă). 
Copiii vor putea beneficia de o subvenţie parţială 
din partea bisericii.

Adunare generală anuală. Duminică, 17 februarie, 
ora 11:00, va avea loc adunarea generală anuală a 
bisericii, în cadrul căreia vor fi aleși membrii 
comitetului bisericii pentru următorul mandat de 4 
ani. În cazul (probabil) în care pe 17 februarie nu se 
va întruni cvorumul necesar, adunarea generală se 
va ţine duminică, 24 februarie, la aceeași oră.

Repetiţii tineri - 16 februarie, ora 15:00. Ora 17:00 - 
agapa tinerilor.

Sfat frăţesc. Joi, 14 februarie, ora 19:00, va avea loc 
un sfat frăţesc, în cadrul căruia se vor face 
propuneri de membri pentru comitetul bisericii, în 
vederea adunării generale din 24 februarie.

Anunturi Motive de
RUGACIUNE

Berbec Lidia, Marius

Bengulescu Radmila
Benko Iosif
Berariu Olimpia

Berce Gabriel, Loredana

Bereneanţ Nicolae

Bereneanţ Cristina

Bercean Marcela

Beșeleu Cristina, Darius

Birtea Petrică

Bidinei Maria

Bleotu Rareș

Bogdan VeronicaBirovescu Georgeta, Doru

Bodnaru Augustin, Viorica
Bogdan Ciprian, Gabriela

Bodale Nina

Boiţiu Lidia

Bodea Ciprian, Luminiţa

Bilav Amalia

Besenzky Eugenia

3. să ne implicăm într-o slujire specifică a bisericii

În fiecare lună, să ne asumăm ca zi de post și 
rugăciune, ziua ce corespunde zilei de naștere. 
(detalii , în materialul RUGĂCIUNE ȘI ACŢIUNE) 

2. să-i chemăm pe oameni la Biserică și la Hristos

1. să avem în fiecare zi un timp personal de părtășie 
cu Dumnezeu de cel puţin 15 minute

5. să ne unim în fiecare zi la rugăciune în casele 
noastre la ora 21:00

4. să practicăm vorbirea de bine, nu de rău

Pentru alegerea noului comitet al bisericii.

Pentru toate persoanele care se confruntă cu 
probleme de sănătate.

Pentru familia Pobega Andrei și Giorgiana și pentru 
lucrarea din Republica Africa Centrală.

În 2019, vrem să nu unim în rugăciune și acţiune 
pentru a primi har să ne deprindem:

RUGĂCIUNE ȘI ACŢIUNE
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10:00-11:00  Studiu biblic - pastor Alex Neagoe

   Cor, Quintet       

   

  

Duminica   

9:00  -  9:50  Rugăciune 

   Predică - pastor Petru Bulica

11:10-12:30   Serviciu divin:

18:00 - 20:00  Serviciu divin:

   Cor, cor clopoţei

Marti  

   Predică - pastor Alex Neagoe

   Fanfara 

19:00 - 21:00  Seară de tineret: 

   Predică - pastor Petru Bulica

19:00 - 20:30  Rugăciune 

   Închinare

Joi  

   Decizii în zona gri (III)

   Rugăciune pentru familii

   Serviciu divin:

   Predică - pastor Ioan Bugnărug

RUGACIUNE PENTRU FAMILII 

RUGĂCIUNE &
AGAPĂ BĂRBAŢI

2 februarie
ora 9

BINECUVÂNTĂRI
COPII

10 februarie 
ora 11

Aspazia Afodorcei, Ion Aragian-Brăescu, Alina 
Bădiţoiu, Ana Bejinar, Maria Cirin, Eleonora 

Ciucuriţă, Mădălina Coman, Dana Damșe, Puișoru 
Dida, Ionuţ Dumitru, Elvira Enășel, Ioan Hadti-Pop, 

Carmen Herţeg, Iuliana Lazăr, Didina Meilă, Adriana 
Mocuţa, Mirela Mornăilă, Maria Moţec, Cristina 

Olariu, Simona Oprea, Estera Petruș, Cristina Pop, 
Tiberius Schifirneţ, Bianca Sfârcoci, Colly Tîrziu, 

Daniela Todor, Adriana Varga, Aurel Varga. 

La multi ani!

SFAT
FRĂŢESC

14 februarie 
ora 19
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