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Rugăciunea, temei și putere a vieții 

creștine 
Omul, făptura lui Dumnezeu, are posibilitatea de a fi în 

legătură cu Creatorul său, prin rugăciune. Astfel, rugăciunea este 
cea mai înaltă lucrare a minții omenești și poate fi realizată în orice 
loc și timp, cu rolul de sfințire a credincioșilor. Creștinul rugător 
primește har divin, care îi aduce în suflet pace, bucurie, iertare, 
iubire curată față de semeni și întărirea voinței spre alegerea binelui.  

Mântuitorul Hristos i-a îndemnat pe oameni să se roage 
stăruitor, făgăduindu-le un răspuns dumnezeiesc plin de iubire 
părintească: „Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se 
va deschide” (Matei 7, 7). Biserica îi îndrumă la rândul ei pe 
credincioși spre adresarea de cereri, mulțumiri și laude lui  
Dumnezeu. 

În familiile creștine, locul de rugăciune este înfrumusețat de 
prezența icoanelor, a candelei și a altor însemne religioase. Membrii 
familiei se roagă împreună și în particular, în diferite momente: 
dimineața, seara, la vremea mesei, la începerea lucrului, înainte de 
a lua o decizie importantă, la plecarea în călătorie și în situații 
dificile. Ruga lor are în vedere propria persoană, întreaga familie și 
pe ceilalți semeni. Spre exemplu, copiii se roagă pentru luminarea 
minții și ajutor la învățătură, pentru înțelegerea și sănătatea întregii 
familii, cât și pentru binele persoanelor aflate în dificultate. 

Domnul Hristos subliniază puterea rugăciunii de a transforma 
viețile celor ce se pocăiesc cu adevărat, prin numeroase învățături și 
parabole.  

       
 

Împlinirea profeției 
 
„Aproape este Domnul 

de toți cei ce-L cheamă pe 
El, de toți cei ce-L cheamă 
pe El întru adevăr. Voia lor 
(...) o va face și rugăciunea 
lor o va auzi și-i va mântui 
pe dânșii.”  

Psalmul 144, 18-19 
 
 
 

 
 
 

Dicționar 
 a invoca = (aici) a chema în 

ajutor pe Dumnezeu; 
 însemn = semn, simbol, 

marcă; 
 smerit = (aici) cucernic, 

evlavios, pios. 

Loc de rugăciune 
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În Pilda vameșului și a fariseului, Mântuitorul prezintă un 
model de rugăciune smerită, bineplăcută lui Dumnezeu, în opoziție cu 
o atitudine arogantă. Un fariseu și un vameș au mers la templu să se 
roage. Fariseul s-a lăudat cu faptele sale, mândrindu-se că nu este 
asemenea oamenilor păcatoși. Vameșul, stând departe, s-a rugat cu 
umilință: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca 18, 13). 
Domnul a ascultat rugăciunea plină de căință a vameșului care s-a 
întors îndreptat la casa lui.   

La rugăciunile celor aflați în suferință, Domnul Iisus a răspuns 
prin săvârșirea multor minuni, precum vindecarea fiicei femeii din 
Canaan. Altă minune este Învierea fiicei lui Iair, conducătorul 
sinagogii din Capernaum. Acesta a căzut la picioarele lui Iisus și L-a 
rugat să intre în casa lui, să-i vindece fiica grav bolnavă. Domnul a 
mers îndată la patul copilei de 12 ani, care se stinsese din viață. El a 
luat-o de mână și i-a zis: „Copilă, scoală-te!” (Luca 8, 54), iar fetița a 
înviat, spre bucuria familiei.  

Nevoia de hrană spirituală autentică în lumea de astăzi este 
împlinită de  rugăciunea izvorâtă din credință. Rugăciunea personală 
face posibil ajutorul divin și îi susține pe credincioși în urcușul lor 
duhovnicesc. Ea este completată de rugăciunea publică, prin 
participarea la sfintele slujbe, unde sunt înălțate cântări în cinstea 
Sfintei Treimi: „Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ție 
Îți mulțumim, Doamne și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru” (din 
cântările Sfintei Liturghii).   

 
  

Rezumăm!  
Transcrie în caiet schema de mai jos, completând roluri și 

momente/motive ale rugăciunii, conform exemplului: 
 

Știați că...  
 
 Sfântul Serafim de Sarov a 
rostit neîncetat rugăciunea 
vameșului, vreme de o mie de 
zile, la sfârșitul cărora a simțit în 
suflet pacea lui Hristos. 
 
 Rugăciunea vameșului stă la 
baza alcătuirii Rugăciunii lui 
Iisus, numită și Rugăciunea 
inimii: „Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pe mine 
păcătosul!”. 
 
 În casele tradiționale 
românești, colțul de rugăciune 
cuprindea: icoana/icoanele, 
candela mereu aprinsă, ștergarul 
ornamental deasupra icoanei, 
mănunchiul de busuioc. 

Rugăciunea - roluri
- înălțarea minții către Dumnezeu
- ...
- ...

pentru sine:
- de dimineață;
- ...
- ...

pentru familie:
- de sănătate;
- ...
- ...

pentru semeni:
- în caz de boală;
- ...
- ...
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Exersăm!  
 
1. Completează spațiile libere cu termenii corespunzători din 
paranteză, după model: 

Rugăciunea este legătura omului cu Creatorul său, prin care 
acesta primește … … . Ea poate fi de …, de … sau de …, iar 
Dumnezeu oferă întotdeauna un răspuns plin de … .  

Familia creștină are un colț de ... amenajat, iar membrii ei se 
roagă pentru înțelegere, ... și pentru semeni . 

Mântuitorul Hristos ascultă rugăciunea ... , așa cum a procedat 
și în cazul învierii fiicei lui … . 
(laudă, sănătate, legătura, rugăciune, Iair, cerere, harul divin, 
iubire, mulțumire, stăruitoare) 
 
2. Utilizează Biblia în format tipărit sau on-line pentru a lectura 
Pilda vameșului și a fariseului de la Luca 18, 10-14. Analizează 
mesajul moral-religios al acesteia. 
 
3. Audiază și învață cu ajutorul profesorului cântarea liturgică de 
mai jos, alcătuită pe baza Psalmului 140, 2:  

 
4. Citește poezia următoare și precizează cererile adresate lui 
Dumnezeu, ce reies din versurile acesteia:  
 

Rugăciune (fragment) 
de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul 

 
După cum pe vameș, Doamne, 
L-ai făcut luminător, 
Fă-mă și pe mine astăzi 
Decât ieri mai râvnitor. 

Luminează-mi, Doamne, calea, 
Înnoindu-mi sfântul dar 
Și dulceața Ta cerească 
Să mă veselească iar. 

Pomenirea Ta cea sfântă 
Dă s-o am neîncetat 
Și din inima înfrântă 
Fă locaș prea luminat. 

 
5. Scrie un text de minimum zece rânduri cu titlul „Puterea 
rugăciunii”, bazat pe experiența proprie. 

Activitate practică 
Blazonul personal 

 

 Decupează o foaie A4, 
dându-i o formă de blazon, 
după unul din modelele: 
 
 
 
 
 
 
 Pe fiecare latură a blazonului 
notează răspunsul la urmă-
toarele întrebări, sub formă de 
cuvinte semnificative, propo-
ziții sau desene: 

1. Cât de importantă este 
rugăciunea în viața ta? 

2. Ce rugăciune rostești 
cel mai frecvent? 

3. Pentru ce persoane te 
rogi adesea? 

4. În ce momente te-ai 
rugat cu stăruință? 
 Votează în clasă blazonul cu 
designul cel mai reușit. 
 Adaugă blazonul la porto-
foliu. 

Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia 
înaintea Ta; ridicarea mâinilor mele, jertfa de 
seară.

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 

Învierea fiicei lui Iair 
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Aprofundăm!  
Izvoarele credinței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Menționează tipurile de rugăciune identificate în cele două texte și discută despre rolul acestora. 
 
Model biblic 
Femeia canaaneancă 
Această femeie, de altă religie și de alt neam, s-a remarcat prin 

credința în Mântuitorul Hristos și prin stăruința în rugăciune, încât 
a devenit un model pentru creștini. 

Pe când Iisus împreună cu apostolii Săi călătoreau în ținuturile 
Tirului și ale Sidonului, femeia canaaneancă s-a apropiat de ei și      
s-a rugat Domnului pentru fiica sa bolnavă, cerându-I mila. La 
început, Mântuitorul a refuzat cererea ei: „Nu sunt trimis decât către 
oile cele pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15, 24).  

Însă ea a insistat cu răbdare și smerenie, închinându-se lui 
Iisus, până când Acesta a mărturisit: „O, femeie, mare este credința 
ta; fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela” 
(Matei 15, 28). Chiar și Sfinții Apostoli au fost uimiți de stăruința 
în rugăciune a femeii canaaneence. 

  Ce calități a dovedit femeia canaaneancă? 
  Cu ce prilej ai arătat perseverență în rugăciune?  
 

 Reținem!  

„Vă îndemn deci, înainte de toate, să 
faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, 
mulțumiri, pentru toți oamenii, (…) că 
acesta este lucru bun și primit înaintea lui 
Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”  

I Timotei 2, 1; 3 

„Tu să rostești rugăciunea: Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-ne pe noi. Astfel te cuprinzi în 
rugăciune și pe tine însuți și pe toți cei 
care ți-au cerut să te rogi pentru ei, dar și 
pe toată lumea.”  

Cuviosul Paisie Aghioritul

 Rugăciunea îl pune pe om în legătură cu Creatorul său și îl sfințește. 
 Creștinul se roagă pentru sine, pentru membrii familiei și pentru alți semeni, înălțând 

rugăciuni de cerere, de mulțumire și de laudă. 
 Din pilda vameșului și fariseului reiese un model de rugăciune și de atitudine smerită. 
 Învierea fiicei lui Iair și vindecarea fiicei femeii din Canaan au fost răspunsuri ale 

Mântuitorului la rugăciuni. 

Rugăciunea femeii canaaneence 




