PREFAŢĂ

Consider că este foarte important ca viaţa
de credinţă, studiul şi proclamarea Evangheliei
să se împletească cu rugăciunea. În felul acesta,
creştinul are parte de eficienţă şi roade în lucrarea
sa. Trezirile spirituale de ieri şi de azi slujesc ca
mărturie pentru necesitatea rugăciunii. Creştinul
trebuie să folosească zilnic propria cameră secretă
de rugăciune. El trebuie să aibă timpul şi locul său
unde să se întâlnească în linişte cu Dumnezeu.
Viaţa de rugăciune a apostolului Pavel este
un exemplu demn de urmat. Cu siguranţă că acesta
îl va influenţa pe cel care o studiază şi îl va motiva
la o practică corectă a rugăciunii. Apostolul Pavel a
ştiut să folosească puterea rugăciunii, atât pentru
viaţa sa, cât şi pentru semenii lui.
De la apostolul Pavel învăţăm că biruinţa
vine pe genunchi.
Pastor Damian Ion

I. INTRODUCERE

1. SCURT ISTORIC AL VIEŢII APOSTOLULUI PAVEL
Singurul izvor ce relatează viaţa apostolului
Pavel este Noul Testament. În epistolele pauline
se întâlnesc amănunte legate de biografia sa, iar
în Faptele Apostolilor se observă o prezentare
continuă din punct de vedere istoric.
Conotaţia numelui lui Pavel în latină este
„cel mic”, în schimb, în ebraică este „cel dorit”.
„Evreu originar din Tars, apostolul păgânilor,
figură centrală a creştinismului timpuriu; perioada
activităţii sale se conturează aproximativ între anii
34‑66/67.”1
Apostolul Pavel a fost născut în Tars, fiind
cetăţean roman (Faptele Apostolilor 16:37; 21:39;
22:25). Cu privire la ajungerea familiei lui Pavel în
Tars părerile sunt împărţite.
„O tradiţie pe care o aminteşte Ieronim
afirmă că strămoşii lui Pavel erau galileeni.”2
Martin Bochian, Ursula Branc, Iris Lenz, Dicţionar enciclopedic de
personaje biblice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pag. 338;
2
Luca Sezonov, Apostolul Pavel, viaţa şi epistolele, Societatea
Misionară Română, 1993, pag. 16;
1

Mutarea familiei lui Pavel din Galileea în
Tars putea fi făcută din motive comerciale. Este
cunoscut faptul că Tarsul era un oraş prosper. Istoria
confirmă că acest oraş a fost favorizat chiar şi de
împăratul Augustus. Se ştie că societatea Tarsului
era influenţată atât de puterea Imperiului Roman,
cât şi de măreaţa cultură greacă. Într‑un astfel de
context, istorico‑social‑cultural, nu e de mirare că
familia lui Pavel să fi dorit să mute în acest oraş.

Tarsul fiind un centru de învăţământ
alimentat de cultura greacă, probabil că Pavel,
încă din tinereţea lui, s‑a familiarizat cu sistemele
filozofice greceşti şi cu cultele religioase.

Cetăţenia romană a unor evrei din Tars
probabil că datează din vremea aşezării lui
Pompei.3

Mai târziu, Pavel revine la Ierusalim, unde a
devenit unul dintre elevii marelui învăţat Gamaliel
(Faptele Apostolilor 7:58; Galateni 1:13; 1 Corinteni
15:9). După încheierea studiilor, Pavel devine
învăţător al Legii fiind, în acelaşi timp, membru
al partidei fariseilor. Deşi nu se poate constata cu
certitudine, este foarte probabil ca Pavel să fi făcut
parte din Sinedriu (Faptele Apostolilor 26:10).

Alţi cercetători consideră că părinţii lui
Pavel au fost vânduţi ca sclavi, în Asia Mică. În
timp, ei au fost eliberaţi.

În scurt timp, lui Pavel i se dă autoritatea
oficială să‑i prigonească pe membrii primei
comunităţi creştine.

O altă ipoteză susţine că familia apostolului
Pavel a fost deportată în Tars, ca şi colonişti, de
către un dregător sirian.

În încercarea de a zugrăvi portretul lui
Pavel, este bine de menţionat caracterizarea
întâlnită în „lucrarea apocrifă Faptele lui Pavel şi
Tecla: Şi el l‑a văzut pe Pavel venind, un om mic de
statură, cu păr nu prea bogat, cu picioare strâmbe,
destul de sănătos, cu sprâncene care se împreunau,
cu un nas oarecum coroiat, dar plin de graţie:
uneori avea înfăţişarea unui om, iar alteori avea
faţa unui înger.”4

Indiferent de motivul care a stat la baza
mutării părinţilor apostolului Pavel în Tars, faptul
că ei erau cetăţeni romani indică faptul că ei
locuiau de multă vreme acolo.
Pavel era din seminţia lui Beniamin,
moştenind cetăţenia romană de la tatăl său.
Potrivit învăţături Torei, Pavel deprinde o meserie,
şi anume aceea de făcător de corturi.
S.M.R., Dicţionar Biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995, pag.
1256;
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Pavel ia parte ca martor la martirizarea
lui Ştefan, apoi continuându‑şi lupta împotriva
S.M.R., Dicţionar Biblic, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1995, pag.
975;

4

creştinilor în Siria. Înainte să ajungă în Damasc,
Pavel are parte de minunata întâlnire cu Fiul lui
Dumnezeu. Această întâlnire îi schimbă viaţa total
şi pentru eternitate.
Din acest moment al vieţii sale, Pavel, din
prigonitorul creştinismului plin de râvnă pentru
Iudaismul îngrădit în tiparele evreilor, ajunge
apostolul Fiului lui Dumnezeu, înflăcărat pentru
proclamarea Evangheliei curate a Dumnezeului
adevărat şi etern.
Viaţa lui Pavel schimbată de Hristos este
mobilizată acum la o slujire curată şi sfântă
pentru Dumnezeu. Astfel, Pavel se va implica în
marea lucrare de proclamare a Evangheliei printre
neamuri. În activitatea sa se disting trei mari
călători misionare. În acest context, Pavel îşi va lua
titlul de „apostol al neamurilor”.
În legătură cu moartea apostolului Pavel,
părerile sunt împărţite.
Unii cercetători biblici afirmă că „nu este
limpede dacă a fost condamnat şi executat, ori dacă
a mai fost eliberat încă o dată, continuându‑şi apoi
activitatea misionară.”5
O altă părere este că, după întoarcerea lui
Pavel din Spania, el a fost întemniţat din nou şi
omorât de către Nero în preajma anului 67.
5
Martin Bochian, Ursula Branc, Iris Lenz, Dicţionar enciclopedic de
personaje biblice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, pag. 340;

Datarea morţii lui Pavel nu poate fi bazată
pe Noul Testament, deoarece nu este amintită. Ca
urmare, trebuie folosite alte surse.
Deşi nu e ştiută cu certitudine împrejurarea
morţii lui Pavel, în a doua sa epistolă către Timotei
se regăsesc ultimele cuvinte ale apostolului: „M‑am
luptat lupta cea bună, mi‑am isprăvit alergarea,
am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa
neprihănirii...” (Timotei 4:7‑8)
2. SAUL FARISEUL
Numele dat de părinţi apostolului Pavel
a fost Saul (Faptele Apostolilor 9:1). Conotaţia
acestui nume în limba ebraică este „cel dobândit
prin rugăciune”. Deşi apostolul purta acest nume,
nu a avut parte de rugăciunea reală până când nu
s‑a întâlnit cu Domnul Isus.
„Cea mai mare influentă sectă din vremea
Noului Testament a fost cea a fariseilor.”6 Aceştia
erau „puritanii iudaismului”. Teologia fariseilor
era fundamentată pe întregul canon al Vechiului
Testament. Este bine de menţionat că, în practica
fariseilor, rugăciunea ocupă un loc important.
Astfel, Saul practica rugăciunea, însă una de tip
formal, înainte de a‑L întâlni pe Mântuitor.

6
Merril C. Tenney, Studiu al Noului Testament, Editura Cartea
Creştină, Oradea, 1991, pag. 97;

Chiar dacă fariseii se arătau preocupaţi de
ascultarea Torei, adesea se întâmpla ca ei să caute
să se îndreptăţească singuri, până într‑acolo încât
ei ajungeau supărători în strădania lor. Într‑un
astfel de context, rugăciunea lui Saul, mai târziu a
apostolului Pavel, era cu siguranţă o rugăciune la
care Dumnezeu nu privea cu plăcere.

Rugăciunea evreilor conţinea măreaţa
nevoie de Dumnezeu, dependenţa lor ca popor de
El. Evreilor le plăcea să amintească în serviciile
publice din sinagogi şi Templu că ei sunt poporul lui
Dumnezeu. Prin aceasta, se delimitau de celelalte
popoare, iar, în timp, s‑a ajuns să se cultive o
mândrie naţională.

Din punct de vedere al fariseilor, Saul era un
individ virtuos şi bun, însă, din punct de vedere al
lui Hristos, era un prigonitor (Luca 18:9‑14).

În rugăciunea lui Saul era inclusă şi nevoia
de iertare, justificare. „Acesta era elementul
dominant în rugăciunea evreiască timpurie.”9

3. RUGĂCIUNEA LA EVREI ÎN TIMPUL LUI SAUL
Pentru o înţelegere mai bună a rugăciunilor
lui Pavel înainte de convertire, este bine să se
privească la rugăciunea evreilor contemporani atât
cu apostolul Pavel, cât şi cu Mesia.
În acest timp, rugăciunea evreilor „era
limitată de lanţurile mecanismului rigidităţii”7,
pietatea nu mai exista printre evrei, „Dumnezeu nu
mai asculta rugăciunile evreilor.”8
Cu siguranţă că rugăciunea lui Saul era
asemănătoare cu cea a evreilor contemporani cu el.
Astfel se pot observa câteva aspecte ale rugăciuni
apostolului neconvertit.

7
James H. Charlesworth, The Lord’s prayer, Eerdmans Publishing
Co., USA, 1993, pag. 36;
8
Ibidem, pag. 36;

O altă nevoie ce se distinge în rugăciunea
evreiască este cea de conversare cu Dumnezeu.
Adesea, aceasta era făcută în linişte şi în profundă
meditare.
Iudeii mai aveau obiceiul să se roage în
mod public şi colectiv. Ei nu aveau doar rugăciuni
personale şi private. „Casa rugăciunii era Templul;
Domnul Isus ca evreu S‑a referit la Templu ca fiind
Casa rugăciunii (Marcu 11:17).”10
Saul, în rugăciunea sa, nu trebuia să uite să
amintească cererea pentru solidificarea Israelului.
Astfel de rugăciuni erau rostite fie personal, fie
colectiv, în Templu, sinagogi sau alte locuri. „Acasă
mâncarea fiind sacră”11, rugăciunile erau făcute
înainte sau după mâncare, aceasta constituind în
timp o tradiţie.
Ibidem, pag. 42;
Ibidem, pag. 49;
11
Ibidem, pag. 50;

9

10

Pe lângă cele de mai sus, se mai cunoaşte
despre rugăciunea evreiască că avea şi un calendar
al ei. Astfel, rugăciunea evreiască implicată practic
în viaţa zilnică a evreilor, un exemplu în acest
sens fiind rugăciunea lui Petru şi Ioan din Faptele
Apostolilor 3:1. Fiecare an începea cu un festival
religios.
Diferenţele existente între calendarele
evreieşti au cauzat probleme nu doar în privinţa
rugăciunii, ci şi în privinţa sărbătorilor şi a
sabatului. Acest lucru se observă încă din secolul al
doilea înainte de Hristos.
Înainte de convertirea sa, este foarte probabil
ca apostolul Pavel să fi practicat rugăciunea în
modul prezentat mai sus. Noul Testament nu indică
dovezi în acest sens însă, ţinând cont că Pavel,
înainte de a‑L urma pe Hristos, s‑a identificat cu
oamenii religioşi contemporani, se poate ajunge la
concluzia că practica rugăciunii observată mai sus
a fost comună şi lui.
Michael Shapiro, unul dintre membrii cei
mai activi ai comunităţii evreieşti din New York la
sfârşit de secol al XX‑lea, afirma despre rugăciunea
evreiască: „Unii evrei au nevoie de un ajutor atunci
când îşi spun rugăciunea. Legănarea în timpul
recitării acesteia a devenit un semn al pietăţii,
mişcării corpului în ritmul silabelor credinciosului
adesea i se adaugă starea de extaz în timpul

împărtăşirii misterelor liturghiei. Ei se aşează cu
faţa la Est atunci când se roagă; iudei se mândresc
pe bună dreptate şi sunt călăuziţi de lege şi tradiţie
să se aşeze cu faţa spre capitala ţării lor şi spre
locul de origine al Sfintei Sfintelor.”12 Această
afirmaţie subliniază încă o dată formalismul din
rugăciunea evreilor care încă nu l‑au întâlnit pe
Fiul lui Dumnezeu asemenea lui Saul în timp ce
călătorea spre Damasc.
4. O DEFINIRE SUMARĂ A RUGĂCIUNII
Rugăciunea exprimă închinarea care conţine
totalitatea atitudinilor fiinţei umane în apropierea
sa de Dumnezeu. Această închinare cuprinde lauda,
adorarea, mărturisirea păcatelor şi are ca scop
părtăşia cu Dumnezeu.
„În primul rând, rugăciunea este un aparat
portativ de emisie ‑ recepţie pe timp de război
destinat misiunii Bisericii în avansul ei împotriva
puterilor întunericului şi necredinţei.”13
Sammy Tippit, un creştin devotat rugăciunii,
consideră că sunt trei motive datorită cărora
Mântuitorul a stabilit rugăciunea ca prioritate a
Bisericii Primare. „Viziunea şi pasiunea pentru o
lume pierdută ce puteau fi menţinute numai prin
Michael Shapiro, Mândria evreiască, Carol Publishing Group Birch
Lane Press, 1997, pag. 39‑40;
13
John Piper, Să se bucure popoarele, Editura Cartea Creştină, Oradea,
1998, pag. 49;
12

rugăciune. ...inimile sunt pregătite prin rugăciune
ca să primească mesajul lui Hristos. ...Dumnezeu
nu numai că va deschide inimile pentru Evanghelie,
dar va împuternici de asemenea pe cei ce‑L
proclamă pe Hristos.”14
Rugăciunea rămâne o comunicare a omului
cu Creatorul Său. Doctrina rugăciunii e puternic
controlată în întreaga Biblie, iar practicarea ei de
către Mântuitor vine să sublinieze în mod categoric
importanţa şi puterea rugăciunii.
Deşi rugăciunea pare un lucru uşor de
înţeles la prima vedere, numeroase persoane nu
o pot înţelege în profunzimea ei. „Rugăciunea nu
poate fi înţeleasă ca o rugăciune către cineva acolo,
undeva, într‑o îndepărtare, acolo unde se întâlnesc
planetele.”15
În încercarea minţii omeneşti de a pricepe
transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu,
individul poate ajunge prada unei rugăciuni reci şi
artificiale.
Credinciosul trebuie să se bazeze pe
învăţătura Bibliei despre rugăciune şi pe credinţa
sa puternică în Dumnezeu. „Când un credincios se
roagă, el vorbeşte cu Dumnezeu.”16
Sammy Tippit, Factorul rugăciune, Editura Universul, Chişinău,
pag. 22;
15
D. Z. Phillips, The concept of prayer, Basil Blackwell, Oxford, pag.
41;
16
Ibidem, pag. 30;
14

5. LIMBAJUL RUGĂCIUNILOR LUI PAVEL
Pavel Foloseşte în rugăciunile sale termeni
care ar fi fost familiari tuturor cunoscătorilor de
limba greacă din secolul I, „chiar şi celor recent
convertiţi de la păgânism.”17
Apostolul foloseşte aceşti termeni în
expresii care dezvăluie viaţa lui spirituală şi care
au rădăcini adânci în Vechiul Testament, în mod
particular în Psalmi.
I‑au fost sugerate asemănări cu textele de
la Qumran şi au fost remarcate paralel cu LXX.
„Un mare număr de teologi au făcut o legătură
între limbajul rugăciunilor lui Pavel şi formulările
liturgice ale închinărilor primare.”18
Unele rugăciuni ale apostolului sunt
deosebite expresii Hristologice: Coloseni 1:3;
Efeseni 1:2; 1 Corinteni 1:7‑9; 2 Corinteni 1:3.
Pavel a folosit în rugăciunile sale termeni
ce erau foarte uzuali pentru predicarea în Biserica
primară, cum ar fi: declar, vestesc Evanghelia,
a primi, martor, Cuvântul lui Dumnezeu, har,
credinţă, nădejde, dragoste.
„În limbajul aduceri roadelor din Coloseni
1:10, O’Brien descoperă ecouri din Marcu 4:19;
13‑20. Se fac paralele cu conceptele de rodire
17
Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Dicţionary
of Paul and his letters, Inter Varsity Press, 1993, pag. 730;
18
Ibidem, pag. 730;

din Vechiul Testament (Isaia 5:1‑4 şi Psalmul
80:14‑15).”19
În pildele spuse de Domnul Isus Hristos
din perioada slujirii timpurii scrise mai târziu de
Marcu (în Evanghelia după Marcu) există „evidenţe
pentru o legătură între limbajul rugăciunilor lui
Pavel şi înălţarea lui Isus.”20
În rugăciunile lui Pavel nu se găseşte
termenul προσευχη (proseuxe), termen consacrat
în Noul Testament pentru „a cere, a implora,
a ruga.”21 (Matei 6:5‑7; Marcu 1:35; Luca 5:16;
Faptele Apostolilor 5:8; 1 Petru 3:7). Apostolul
neamurilor foloseşte: δεησισ (densis) cu înţelesul
de „nevoie, rugăciune stăruitoare”22 (Efeseni 6:18;
Filimon 1:19; 1 Timotei 2:1), αιτεο (aiteo) „a cere, a
solicita”23 (1 Corinteni 1:22; Coloseni 1:9), εντευξησ
(enteuxes) „cerere, memoriu, mijlocire, rugăciune,
mulţumire”.24

II. O ANALIZĂ A RUGĂCIUNII
APOSTOLULUI PAVEL

„Apostolatul lui Pavel a început în rugăciune
şi, fiind în concordanţă cu tradiţia creştină, a sfârşit
în rugăciune, astfel el a fost martirizat.”25 Unitatea
lucrării apostolului Pavel pentru Dumnezeu a
fost clădită şi dezvoltată pe fundamentul care se
numeşte rugăciune.
Din scrierile Noului Testament se poate face
o analiză a rugăciunii apostolului Pavel. O privire
atentă asupra rugăciunii lui Pavel duce la o analiză
corectă.
1. BAZA RUGĂCIUNII APOSTOLULUI PAVEL
Scriindu‑le tesalonicenilor în prima sa
epistolă, Pavel îşi dezvăluie suportul rugăciunilor
sale în capitolul 5, versetul 24: „Cel ce v-a chemat
este credincios şi va face lucrul acesta.”

Ibidem, pag. 731;
20
Ibidem, pag. 731;
21
Daniel Bărnuţ, Emeric Hubert, Jozsef Kovaàcs,
Grec‑Român, Editura Teologos, Cluj‑Napoca, 1999, pag.43;
22
Ibidem, pag.43;
23
Ibidem, pag. 6;
24
Ibidem, pag. 67;
19

Dicţionar

Cu această ocazie Pavel subliniază baza
rugăciunilor sale. El îşi are împlinirea rugăciunii
asigurată de credincioşia lui Dumnezeu.
25
Gerald F. Hawthorne, Raph P. Martin, Daniel G. Reid, Dictionary
of Paul and his letters, Intervarsity Press, 1993, pag. 725;

În limba greacă, adjectivul folosit este πιστοσ
şi are o conotaţie mai puternică decât cel folosit
în limba română („credincios”), acesta însemnând
nu doar credincios (ca în traducerea D. Cornilescu
din limba română), ci şi „demn de încredere, fidel:
sigur, incontestabil.”26
Folosind adjectivul πιστοσ, apostolul Pavel
exprima în mod direct baza rugăciunii sale.
Rugăciunea apostolului îşi găşea suportul pe
fidelitatea lui Dumnezeu. Creatorul este „demn
de încredere”, astfel Pavel Îi dezvăluie Acestuia
starea inimii sale. Cu alte cuvinte, Pavel îşi clădea
rugăciunea pe siguranţa oferită de Dumnezeu,
siguranţă ce conferă rugăciunii apostolului baza
solidă pe care el nu o putea găsi în altă parte.
În
a
doua
sa
epistolă
destinată
tesalonicenilor, apostolul Pavel, în capitolul 3, le
cere acestora să se roage.
Pentru a‑i determina să se roage, Pavel le
aminteşte şi în această împrejurare, în versetul 3,
baza rugăciunii: „Credincios este Domnul: El vă va
întări şi vă va păzi de cel rău.” Adjectivul folosit în
limba greacă este tot πιστοσ.
Pavel amintea faptul că Dumnezeu este
„fidel”, astfel El îi va întări şi îi va păzi de rău.
D. Bărnuţ, E. Hubert, J. Kovàcs, Dicţionar Grec‑Român pentru
studiul cuvintelor din Noul Testament, Editura Teologos,
Cluj‑Napoca, 1999, pag. 166;
26

Datorită credincioşiei Sale, El împlineşte lucrarea
cerută de credincios.
În ambele versete amintite puţin mai sus,
se observă clar faptul că apostolul Pavel asociază
credincioşia lui Dumnezeu („Cel ce v-a chemat este
credincios...”, „Credincios este Dumnezeu...”) cu
împlinirea de către El a cererii (rugăciunii) făcută
de credincios („... şi va face lucrul acesta.”, „... El vă
va întări şi vă va păzi de cel rău.”).
Din
perspectiva
apostolului
Pavel,
credincioşia lui Dumnezeu ocupă un loc important
în temelia rugăciunii.
Apostolul Pavel mai dezvăluie un component
al bazei rugăciunii, atunci când le transmite
colosenilor, prin intermediul unei epistole, că el şi
cei ce sunt cu el se roagă pentru ei.
În capitolul întâi, versetul 11, Pavel afirma:
„întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei
Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă-răbdare, cu
bucurie”, el plasează răspunsul lui Dumnezeu la
rugăciune pe „puterea” lui Hristos.
Verbul folosit de Pavel pentru verbul „a întări”
este δυναµοω, care înseamnă „a fi întărit”, însă şi „a fi
consolidat”.27 Aceasta înseamnă că puterea lui Hristos
se consolidează.
Pavel a exprimat aici necesitatea implicării
puterii lui Hristos ca bază a rugăciunii. Apostolul,
27

Ibidem, pag. 53;

la rândul său, a simţit în viaţa sa puterea lui
Hristos, putere pe care o aşează la temelia
rugăciunii.
În cadrul Epistolei către Romani, apostolul
neamurilor îşi exprimă dorinţa sa, ca toţi oamenii
să fie mântuiţi. Acest fapt se observă mai bine
în capitolul 10 în rugăciunea lui Pavel. Vorbind
în acest context apostolul menţionează încă un
component ce stă la baza rugăciunii: „În adevăr, nu
este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au
acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru
toţi cei ce‑L cheamă.” (versetul 12)
Din aceste cuvinte ale lui Pavel se distinge
ideea că Dumnezeu are multă îndurare pentru cei
ce‑L cheamă, adică cei ce se roagă Lui.
Este bine de remarcat faptul că, în original,
corespondentul pentru substantivul „îndurare” din
traducerea română (D. Cornilescu) este „πανταδ”
(παντη), însemnând: „întru‑totul, cu desăvârşire,
total, în întregime”.28
O traducere mai corectă ar fi: „care este
bogat în desăvârşire.” Adverbul folosit în limba
greacă oferă o semnificaţie mai profundă mesajului
decât substantivul traducerii româneşti.
Prin afirmaţia „bogat în desăvârşire”, Pavel
reliefează faptul că Dumnezeu este gata oricând
28

Ibidem, pag. 155;

să‑i asculte pe cei ce se roagă Lui. Apostolul aşează
acestea la baza rugăciunii.
Îndurarea lui Dumnezeu stând la baza
rugăciunii mai este întâlnită şi în 2 Corinteni 9:8‑9,
Filipeni 4:19.
2. SCOPUL RUGĂCIUNII APOSTOLULUI PAVEL
Este bine cunoscut faptul că fiecare lucru,
acţiune sau activitate are un scop (ţel) bine
determinat. Nimic nu este fără scop, totul are un
ţel, astfel Dumnezeu a creat întreg Universul şi pe
om: cu un anumit scop al Său.
Scopul sau ţelul este obiectivul propus
pentru înfăptuire, spre care se tinde şi este punctul
final.
Ţinându‑se cont de faptul că „apostolul Pavel
a fost marele războinic al Noului Testament”29 este
interesant a se privi la scopul rugăciunilor sale. Din
rugăciunile sale se distinge faptul că el urmărea
glorificarea lui Dumnezeu.
1 Tesaloniceni 1:12: „pentru ca Numele
Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit
în voi.” Când apostolul Pavel s‑a rugat pentru
credincioşi, nu a uitat să amintească şi scopul
rugăciunilor sale.
29
John Bisagno, The Secret of positive praying, The Zondervan
Corporation, USA, 1986, pag. 101;

Deşi la o primă citire a versetelor 11 şi
12 scopul ar părea dublu, în versetul 12 Pavel
accentuează prioritatea. „Mai întâi, Numele
Domnului nostru Isus Hristos va fi proslăvit în
ei.”30
Pavel urmărea în rugăciune ca acei
credincioşi să Îl prezinte pe Mântuitorul lumii aşa
cum se cuvine şi să‑I aducă onoare, ca mădulare ale
Trupului Său.
În Epistola lui Pavel către Filipeni capitolul
întâi cu versetul 11, apostolul îi vrea pe creştini să
fie umpluţi cu roadele neprihănirii: „plini de roada
neprihănirii, prin Isus Hristos, spre lauda şi slava
lui Dumnezeu”.
Dacă izvorul acestor virtuţi este Domnul
Isus, atunci scopul, adică „obiectivul lor este slava
şi lauda lui Dumnezeu”.31
Aceeaşi idee se regăseşte şi în epistola lui
Pavel către Romani capitolul 15 versetul 6: „...toţi
împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe
Dumnezeu ...”
Se poate constata cu certitudine că Pavel, în
rugăciunea sa, urmează credinţa Domnului Isus
din Evanghelia după Ioan capitolul 14 versetul 13:
„Orice veţi cere în Numele Meu voi face, pentru
ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul”. „Cu alte cuvinte,
Willian MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
pag. 874;
31
Ibidem, pag. 785;

scopul final al rugăciunii este glorificarea Tatălui.”32
Astfel rugăciunile îl smeresc pe creştin şi Îl înalţă
pe Dumnezeul Atotsuficient.
Un alt aspect al scopului rugăciunii întâlnit
la apostolul Pavel este acel pe care Fiul lui
Dumnezeu l‑a menţionat în Evanghelia după Ioan
capitolul 16 versetul 24: „...cereţi şi veţi căpăta,
pentru ca bucuria voastră să fie deplină”.
Dacă scopul rugăciunii apostolului a avut
de a face în primul rând cu Dumnezeu, în al doilea
rând scopul rugăciunii are de a face cu creştinul.
Astfel, în Coloseni 1:10 Pavel afirma: „pentru ca
astfel sa vă purtaţi într‑un chip vrednic de Domnul,
ca să‑I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în
tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui
Dumnezeu.”
Scopul rugăciunii era să facă din viaţa
credinciosului o viaţă demnă de Hristos. Astfel,
ţelul rugăciunii este de a se implica în totalitatea
compartimentelor vieţii creştinului (Romani 15:13,
1 Corinteni 1:8, 2 Corinteni 1:4, Coloseni 1:11,
Filipeni 1:10).
Unitatea acestor două scopuri reliefate mai
sus se regăseşte în actul rugăciunii marelui apostol
al neamurilor.

30

32
John Piper, Să se bucure popoarele, Editura Cartea Creştină,
Oradea, 1998, pag. 67;

„Măreţia lui Dumnezeu este sursa şi
valoarea măreţiei rugăciunii.”33 Dumnezeu este
izvorul oricărei glorii, Lui I se cuvine toată slava,
iar rugăciunea în concepţia lui Pavel trebuie să fie
şi o manifestare a slavei lui Dumnezeu.
3. SUBIECTELE RUGĂCIUNII APOSTOLULUI PAVEL
Din conţinutul rugăciunilor lui Pavel rezultă
mai multe subiecte sau teme. Dacă în spatele
fiecărei rugăciuni a apostolului stă un scop, se
observă că acestea sunt focalizate şi în jurul unor
teme.
3.1. Rugăciunea pentru sfinţenie

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi
pe deplin...” (1 Tesaloniceni 5;23‑24)
În această rugăciune Pavel nu a intenţionat
să exprime ideea că un creştin poate ajunge
desăvârşit şi fără de păcat în viaţa de acum.
Apostolul îşi exprimă dorinţa sa ca
tesalonicenii creştini să aibă extinsă sfinţirea în
ambele părţi ale fiinţei lor: suflet şi trup.

3.2. Rugăciune pentru creşterea spirituală

„Şi‑L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale,
să vă facă să vă întăriţi în putere, ... în omul
dinlăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile
voastre prin credinţă; ... să puteţi pricepe împreună
cu toţi sfinţii, ...; şi să cunoaşteţi dragostea lui
Hristos, ... ca să ajungeţi plini de toată plinătatea
lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:16‑19)
Cu această ocazie, apostolul Pavel se ruga
pentru o creştere spirituală a credinciosului. Dar
nu este exprimată ideea de a trăi o viaţă perfectă,
ci aceasta va fi punctul final. „Niciodată nu am
putea fi umpluţi de toată plinătatea lui Dumnezeu,
ci aceasta este doar un ţel spre care năzuim.”34
3.3. Rugăciunea pentru intoarcerea necredincioşilor
la Dumnezeu

Pavel, fiind un apostol al neamurilor, nu a
uitat să facă din lucrarea misionară un subiect al
rugăciunilor sale.

Acest subiect avea o deosebită importanţă,
fiindcă Pavel atingea în rugăciune viaţa creştinilor,
cei care erau mântuiţi.

„Încolo, fraţilor, rugaţi‑vă pentru noi ca,
Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie
proslăvit...” (2 Tesaloniceni 3:1) Apostolul avea
dorinţa arzătoare „ca acest Cuvânt al Domnului să
producă pretutindeni aceeaşi revoluţie morală şi
spirituală pe care a produs‑o la Tesalonic.”35

Alexander Whyte, Lord teach us to pray, Doubleday, Doran and
Company, Inc., USA, 1929, pag. 5;
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William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
pag. 754;
35
Ibidem, pag. 879;
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Prin excelenţă, Pavel a fost misionar
deosebit, astfel el se ruga mereu pentru mântuirea
celor necredincioşi, fie ca erau dintre israeliţi:
„Fraţilor, dorinţa mea către Dumnezeu pentru
israeliţi este să fie mântuiţi.” (Romani 10:1)
Chiar dacă iudeii l‑au considerat un
trădător şi un duşman al Israelului, Pavel exprimă
creştinilor din Roma dorinţa lui arzătoare („dorinţa
inimii mele”) ca Israelul să fie mântuit.
3.4. Rugăciune pentru cunoaştere

„...nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să
cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, ...şi
crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu.”
Apostolul nu a cerut pentru coloseni ca
ei să fie mulţumiţi cu pretenţiile de cunoaştere
răspândite de gnostici, ci a dorit ca acei creştini
să experimenteze disciplina cunoaşterii voii lui
Dumnezeu pentru viaţa lor aşa cum este aceasta
descoperită în Cuvântul Său. „Cunoaşterea
aceasta nu este de natură lumească ori carnală,
ci e caracterizată de înţelepciune şi pricepere
duhovnicească...”36
Pastorul baptist John Bisagno, în cartea sa
„The secret of positive praying”, făcând o analiză
minuţioasă, a evidenţiat şapte teme principale
întâlnite în rugăciunea apostolului Pavel.
36

Ibidem, pag. 814;

Pe lângă subiectele de rugăciune ale
lui Pavel tratate mai sus, este bine de făcut
menţionarea a încă trei teme, care se găsesc şi în
analiza lui John Bisagno.
3.5. Rugăciune pentru putere

„Nemărginita mărime a puterii Sale, după
lucrarea puterii tăriei Lui...” (Efeseni 1:15‑20)
„F.B. Mayer spune: Este putere. Este puterea
Lui. Este o putere mare; nimic altceva nu ar da
rezultate. Este puterea nespus de mare, dincolo de
orice putinţă a minţii de a‑şi imagina.”37
În opinia lui Bisagno, apostolul Pavel ar
fi inclus în rugăciunea lui necesitatea puterii lui
Hristos în viaţa creştinului. Pavel a făcut din
puterea lui Hristos o temă a rugăciunii sale, atât
pentru consolidarea credinciosului, cât şi pentru
depăşirea slăbiciunilor. (1 Corinteni 1:8).
3.6. Rugăciune pentru perseverare

„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească
tot mai mult ..., ca să deosebiţi lucrurile alese,
pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi ..., spre
slava şi lauda lui Dumnezeu.” (Filipeni 1:9‑11)
Apostolul se roagă pentru perseverarea, con
ştiinciozitatea filipenilor creştini. Toate lucrurile
37

Ibidem, pag. 736;

arătate de Pavel pot fi atinse printr‑o stăruinţă pe
calea creştină.
Pavel se roagă acum ca, prin perseverarea
în dragostea creştină, credincioşii să poată
discerne lucrurile „alese” de cele nealese, atingând
astfel măreţul scop al rugăciunii de a‑L lăuda pe
Dumnezeu.

3.7. Rugăciune pentru pace

„Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna
pacea în orice fel...” (2 Tesaloniceni 3:16)
În această împrejurare Pavel se ruga ca
sfinţii suferinzi de la Tesalonic să cunoască pacea
pe care o dă Domnul păcii în orice clipă şi în orice
fel.
Pavel nu se referea la pacea izvorâtă din
încetarea prigoanelor, ci la calmul din inima
credinciosului, care se bazează pe credinţa în
Dumnezeu şi este independentă de împrejurări.
Această pace „trebuie să‑i conducă pe creştini la o
convieţuire armonioasă.”38
„Când avem greutăţi este timpul de a ne
ruga şi de a‑L slăvi pe Dumnezeu. Prea adesea
noi ne ridicăm de pe genunchi chiar înainte ca
Dumnezeu să ne cutremure inimile. Poate că
Arthur W. Pink, The prayers of the apostole Paul, Moody Press,
Chicago, 1967, pag. 46;
38

Dumnezeu nu a răspuns la rugăciune în primele
5 minute ale rugăciunii. Poate că răspunsul nu
vine până la miezul nopţii, în cele mai grele ore ale
vieţii noastre, când lucrurile par fără speranţă. Fii
încurajat şi stăruie în puterea rugăciunii.”39 Căci
Dumnezeu cu siguranţa va răspunde rugăciunii.
Nu o va face prea devreme, ca să nu fie pierdută
valorificarea încrederii în Dumnezeu, însă nici prea
târziu, ca să nu fie pierdută credinţa în El.
Apostolul Pavel a privit la nevoile sale şi ale
lucrării lui Dumnezeu în care era implicat şi nu a
pregetat să le transforme în subiecte de rugăciune.
El a crezut şi a experimentat, că împărtăşindu‑le
lui Dumnezeu, va putea merge înainte.
4. CLASIFICARE GENERALĂ A RUGĂCIUNILOR APOSTOLULUI
PAVEL
Privindu‑se în lucrările comentatorilor biblici
ce au studiat rugăciunea în viaţa apostolului Pavel
se poate constata că aceştia se opresc şi asupra unei
clasificări a rugăciunii. Astfel, este evident faptul
că rugăciunea lui Pavel poate fi repartizată pe
clase sau într‑o anumită ordine. În cele ce urmează
se va urmări o împărţire sistematică generală a
rugăciunii lui Pavel.

39
John Bisagno, The Secret of positive praying, The Zondervan
Corporation, USA, 1986, pag. 104,105;

4.1. Rugăciune din clasa profetică

F. Heiler, în cartea sa „Das Gebet”, care
este un studiu al istoriei, al fenomenului şi al
psihologiei experienţelor rugăciunilor umane, a
divizat rugăciunea în şase clase fundamentale:
primitivă, rituală, greacă, culturală, filozofică,
mistică şi profetică.
„În ciuda celor care privesc pe Pavel ca pe
un mistic, este evident că apostolul s‑a rugat mai
degrabă într‑o comunitate profetică sau biblică,
decât într‑una a rugăciunii tradiţionale mistice.”40
Spiritualitatea lui Pavel niciodată nu a
căutat să se unească cu divinitatea din punctul
de vedere mistic. Din scrierile lui Pavel nu se
desprinde nicio învăţătură a rugăciunii mistice sau
ascetice.
Conform studiului lui F. Heiler, rugăciunea
apostolului Pavel este inclusă în clasa profetică.
4.2. Clasificarea după conţinut

Adevărata
rugăciune
este
expresia
curgătoare a spiritului uman. Astfel, conţinutul
este dictat de inima omenească.
Scriptura, închinarea şi cultura contribuie
fiecare la formarea rugăciunii creştine. Astfel,
acestea pot fi de ajutor în studierea clasificării

după conţinut, atât în rugăciunea lui Pavel, cât şi
în general, când vorbim despre rugăciune.
Rugăciunea de laudă sau de mulţumire
ocupă un loc proeminent în rugăciunea lui Pavel:
„Nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă
pomenesc în rugăciunile mele.” (Efeseni 1:16)
„Rugăciunea, lauda şi mulţumirea merg
mână în mână. Între ele există o strânsă legătură.
Lauda şi mulţumirea au atâtea elemente comune,
încât este extrem de greu să le identifici sau să le
defineşti separat.”41
În rugăciunea de mulţumire, apostolul nu a
căutat ca prin aceasta să fie diplomatic, el pur şi
simplu a exprimat adevărul. Se observă că Pavel
avea obiceiul de a‑L lăuda pe Dumnezeu pentru
creştinii din Efes, dar şi din alte locuri.
John White consideră că Pavel are două
motive pentru mulţumirea adusă lui Dumnezeu
în rugăciune. „În primul rând Dumnezeu merită
să fie lăudat datorită creaţiei Sale. Al doilea motiv
este că rugăciunea schimbă viaţa. Perspectiva
credinciosului se schimbă pe măsura ce el se
deschide faţă de Dumnezeu, prin rugăciune.”42
Credinţa şi dragostea credincioşilor la
rândul lor l‑au însufleţit pe Pavel să dea slavă lui
Dumnezeu pentru ei.
E.M. Bounds, The Essentials of Prayer, 1987, pag. 116;
John White, People in prayer, Inter‑Varsity Press, 1977, USA, pag.
129;
41

Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Dicţionary
of Paul and his letters, Intervarsity Press, 1993, pag. 727;
40
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Pavel nu doar practică rugăciunea de
mulţumire, ci el pune un mare accent pe aceasta
când este vorba să îl înveţe şi încurajeze pe tânărul
Timotei, fără prea multă experienţă. „Negreşit
evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.”
(1 Timotei 6:6). A avea evlavie şi în acelaşi timp
a fi mulţumit cu circumstanţele în care se află
creştinul este un lucru cu o valoare imensă în faţa
Creatorului.
Pavel, în Epistola către Coloseni, auzind de
mărturia bună a acestor creştini, mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru ei. „Mulţumim lui Dumnezeu...”
(Coloseni 1:3)
Din perspectiva lui Pavel „mulţumirea este
mai sus şi mai pură decât cererea.”43
Tot în această clasă este întâlnită şi
rugăciunea de cerere sau implorare.
Domnul Isus Şi‑a învăţat ucenici să se roage:
„Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă
astăzi” (Matei 6:11). Dumnezeu Se îngrijeşte de
toate detaliile din viaţa copiilor Lui, El este capabil
să împlinească fiecare nevoie a copiilor Săi. Acest
fapt l‑a înţeles Pavel astfel, când a avut nevoi, el nu
a pregetat a le aduce la cunoştinţa lui Dumnezeu
prin rugăciuni de cereri.

Alexander Whyte, Lord, teach us to pray, Doubleday, Doran and
Company Inc., 1929, pag. 158;
43

Cererile lui Pavel sunt dintre cele mai
diverse. El se roagă pentru credincioşii mai slabi
în credinţă (1 Corinteni 1:8), „să vi se întărească
inimile” (1 Tesaloniceni 3:13).
Privind la limitarea omenească, Pavel Îi cere
lui Dumnezeu să aibă credincioşii înţelepciune de
la El pentru o cunoaştere cât mai profundă „să vă
dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în
cunoaşterea Lui.” (Efeseni 1:17‑18). Cererea are ca
scop iluminarea spirituală.
Fiind conştient de nevoia cunoaşterii
dragostei lui Hristos, mai ales în viaţa noilor
creştini, Pavel pune această necesitate în
rugăciunea sa: „... şi să cunoaşteţi dragostea lui
Hristos, ...” (Efeseni 3:18‑19)
„Apostolul nu s‑a rugat ca mintea creştinilor
să înţeleagă dragostea absolută a lui Hristos, ci mai
degrabă dimensiunile ei.”44
Cererea lui Pavel era ca sfinţii să cunoască
prin experienţe personale dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoştinţă. Creştinii nu pot să
pătrundă nicicând în toată profunzimea dragostea
Mântuitorului, însă ei pot afla mai mult despre ea,
în experienţa lor zilnică cu Mântuitorul.
Cererile lui Pavel în rugăciune nu sunt legate
aşa de mult persoana sa, cât de viaţa oamenilor
44
Arthur W. Pink, The prayers of the apostole Paul, Moody Press
Chicago, 1967, pag. 181;

pentru care trudea. Astfel, rugându‑se pentru ei, el
cere ca aceştia să trăiască cu demnitate şi să aibă
roadele neprihănirii (Coloseni 1:9‑10, Filipeni 1:11).
El se roagă pentru suferinţa lor şi cere răbdare
de la Dumnezeu pentru ei. (Coloseni 1:11‑12,
2 Tesaloniceni 3:5).
În clasificarea după conţinut, se încadrează
şi rugăciunea declarativă. Apostolul face diferite
afirmaţii cu accent de declaraţie în unele rugăciuni.
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl
Domnului nostru Isus Hristos, care ne‑a
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.”
(Efeseni 1:3) Această afirmaţie constituie o
extraordinară declaraţie a apostolului Pavel la
început de epistolă. Din aceste cuvinte se desprinde
şi recunoştinţa lui Pavel. Este accentuată în
această situaţie generozitatea lui Dumnezeu.
Fiind un urmaş al lui Hristos, Pavel îşi
declară adorarea sa faţă de Mântuitor (Efeseni
1:20‑23). El subliniază magnitudinea puterii
Domnului Isus, aşa cum spune F.B. Meyer: „o
extraordinară lansare şi înălţare, de la mormântul
morţii la tronul Dumnezeului veşnic, singurul
care posedă nemurirea! ... Din această lume
mică până în centrul şi în metropola universului.
Deschideţi‑vă compasul credinţei voastre, pentru a
măsura abisul incomensurabil. Apoi, minunaţi‑vă

de puterea care v‑a adus la Hristos, străbătând
acest abis.”45 Pavel este fascinat de splendoarea lui
Hristos şi declară grabnic, la începutul Epistolei
către Efeseni, supremaţia Mântuitorului pe care Îl
adoră.
De multe ori, Pavel declara în rugăciune
închinarea sa înaintea lui Dumnezeu. „A
împăratului
veşniciilor,
a
nemuritorului,
nevăzutului şi singurului Dumnezeu să fie cinstea
şi slava în vecii vecilor. Amin.” (1 Timotei 1:17,
6:15‑16). La fel ca în adorarea Mântuitorului în
închinarea Sa înaintea lui Dumnezeu, apostolul
îşi expune recunoştinţa. Pavel Îl recunoaşte pe
Dumnezeu aşa cum este El şi printr‑o rugăciune
declarativă I se închină.
Rugăciunea de invocare sau benedicţia este
un alt tip care poate fi regăsit în viaţa de rugăciune
a apostolului neamurilor.
„Iar Celui ce, prin puterea care lucrează în
noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem
sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în
Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.” (Efeseni 3:20‑21)
„A lui să fie slava a fost omagiul inimii
apostolului.”46 Acest tip de rugăciune exprimă o
Frederick Brothirton Meyer, Paul, Morgan and Scott, Londra, n. d.,
pag. 93;
46
Arthur W. Pink, The prayers of the apostole Paul, Moody Press
Chicago, 1967, p. 199.
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explozie a invocării lui Dumnezeu în inima lui
Pavel. „Doxologia este expresia adorării care
îl ridică pe credincios la cel mai înalt nivel de
adoraţie.”47 Aceasta este o exprimare fierbinte
a rugăciunii. Versetele amintite mai sus sunt
încheierea unei rugăciuni a apostolului, încheiere
ce este făcută sub forma unei benedicţii. Invocarea
observată aici înalţă sufletul lui Pavel pe culmi de
inspiraţie.
4.3. Clasificare după formă

„G. Harder şi P. Schubert au clasificat
rugăciunea lui Pavel, din punct de vedere al formei,
în felul următor: rugăciunea speranţei sau a
nădejdii şi rugăciunea de prezentare.”48
Rugăciunea speranţei se referă la Dumnezeu,
folosind de obicei persoana a treia şi optativul
verbului grecesc: „Fie Dumnezeul, Tatăl nostru şi
Domnul Isus Hristos să ne netezească drumul la
voi! ... fie să vi se întărească inimile” (1 Tesaloniceni
3:11‑13). Forme similare se regăsesc în Romani
15:5‑6,13; 1 Tesaloniceni 5:23‑24; 2 Tesaloniceni
2:16‑17; 3:5,16; 2 Timotei 1:16,18; 2:25; 4:16. Un
optativ este sugerat în Romani 15:33, iar alte
rugăciuni ale speranţei, folosind viitorul indicativ
Ibidem, pag. 191;
Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Dicţionary
of Paul and his letters, Intervarsity Press, 1993, pag. 727;
47
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pot fi observate în Romani 16:20; 1 Corinteni 1:2‑9
şi Filipeni 4:19.
„G.P. Wites include în aceasta categorie
salutările epistolare sau benedicţiile, care deschid
şi închid scrisorile pauline.”49 Cu mici modificări,
toate conţin o iniţială rugăciune a speranţei,
similară cu cea din Romani 1:7.
Este obişnuit pentru teologi a pune împreună
texte ca Efeseni 1:3‑4, care încep cu „Lăudat fie”
sau „Binecuvântat fie” (eulogein) cu termenul
evreiesc „berakoth”, aceasta fiind o clasificare
folosită pentru a extinde binecuvântările în Vechiul
Testament.
În cazul mulţumirilor se întăreşte un alt ter
men evreiesc: „hodayoth” pentru a se referi la acele
începuturi „Mulţumiri fie” (eucharistein).
Deşi vorbirea variază considerabil, toate
scrierile pauline se încheie cu o benedicţie a
rugăciunii speranţei. 2 Corinteni 13:14 este un
exemplu clasic: „Harul Domnului Isus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului
Duhului să fie cu voi cu toţi! Amin.”
Majoritatea verbelor greceşti sunt folosite
la viitor activ indicativ, indicând încrederea
apostolului în justeţea lui Dumnezeu: „Domnul îi
va cere socoteală pentru faptele lui” mai degrabă
decât o rugăciune de speranţă pentru răzbunare.
49

Ibidem, pag. 727;

Dumnezeu nu Se răzbună. La fel e inclusă şi
binecuvântarea pronunţată în Galateni 6:16 „pace
şi milă” pentru toţi cei care vor urma această
regulă.
Următoarea rugăciune care va fi dezbătută
este
rugăciunea
prezentării.
„Majoritatea
materialului, ca de obicei clasificat sub această
orientare, constă în referinţele la mulţumirea
apostolului şi în mijlocire pentru cititorii săi.”50
Rugăciunile
de
prezentare
sunt
trăsături
proeminente ale pasajelor introductive ale
majorităţilor scrisorilor pauline. A doua epistolă
către Corinteni începe cu faimoasa exclamaţie
doxologică (1:3) unde, ca şi în Galateni, 1 Timotei
şi Tit, apar pasaje scrise sub circumstanţe urgente,
care nu au echivalent.
Referinţele la rugăciunile de mulţumire
şi mijlocire sunt adesea puse împreună ca şi în
Romani 1:8‑10: „Mai întâi mulţumesc Dumnezeului
meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa
voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu,
Căruia slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului
Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în
rugăciunile mele, şi cer totdeauna ca, prin voia
lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la
voi.” Câteva rugăciuni de prezentare introductive

50

Ibidem, pag. 728;

au tendinţa de a fuziona cu întregul conţinut al
scrisorii.
În câteva rugăciuni de prezentare ale
apostolului Pavel, o formă de rugăciune începe
înainte ca un alt fel să se sfârşească. Texte ca
2 Corinteni 9:11‑13 evidenţiază suprapunerea
doxologiei
cu
nemulţumirile.
1
Corinteni
14:16 arată o îmbinare a binecuvântării cu
mulţumirea. În câteva prezentări (Coloseni 1:3‑14
şi 2Tesaloniceni 1:3‑12), la început apostolul se
roagă pentru creştinii respectivi, apoi trece la o
învăţătură pentru ei, iar la urmă încheie tot prin
rugăciune.
Rămânând în acest context, „teologii au
adoptat expresia „perioadă” pentru a desemna o
porţiune a unei scrisori în general recunoscută ca o
rugăciune de prezentare extinsă.”

III. APOSTOLUL PAVEL,
UN CREŞTIN RUGATIV
ÎN PRACTICĂ

Viaţa apostolului Pavel este plină de
activitate. A lucrat cu acea dragoste sfântă şi
curată ce înnobilează sufletul credinciosului până
la jertfirea de sine pentru Hristos.
Cel ce avea să spună: „nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2:20) şi „vă rog
să călcaţi pe urmele mele” (1 Corinteni 4:16) este
un exemplu deosebit al rugăciunii. Pavel a trecut
prin situaţii similare prin care urmau să treacă şi
prin care trec creştinii.
1. RUGĂCIUNEA CONCRETĂ
Luca Sezonov spunea că: „În toate cazurile,
rugăciunile lui Pavel erau necurmate, concrete şi
axate pe nevoile reale ale oamenilor.”51 Un exemplu
în acest sens îl constituie rugăciunea lui Pavel
pentru creştinii din Colose. (Coloseni 1:3‑14)
Este bine de constatat faptul că Pavel
se pleacă pe genunchi, acesta fiind „un gest
Luca Sezonov, Apostolul Pavel, viaţa şi epistolele, Societatea
Misionară Română, 1993, pag. 134;
51

caracteristic.”52 Apostolul nu pregeta sa se
smerească înaintea lui Dumnezeu când se
ruga. Cu această ocazie, pocăinţa şi credinţa sa
erau valorificate în umilinţa avută în prezenţa
Creatorului. (Efeseni 3:14)
Deşi la o analiză superficială a rugăciunii
lui Pavel se poate observa un stereotip izvorât
din modul în care apostolul îşi începe rugăciunile:
„Mulţumim lui Dumnezeu...” (Coloseni 1:3),
rugăciunile lui Pavel sunt foarte specifice. El
îşi începe rugăciunile cu mulţumiri la adresa
lui Dumnezeu, însă fiecare rugăciune îşi are
specificitatea ei, în funcţie de scopul avut. Cererile
formulate de apostolul neamurilor se raportau
întotdeauna la nevoile concrete ale creştinilor din
orice localitate: răspândirea şi triumful Evangheliei
(2 Tesaloniceni 3:1), plinătatea Duhului Sfânt
(Efeseni 3:19), mântuirea celor necredincioşi
(Romani 10:1), mijlocirea credincioşilor unii pentru
alţii (Efeseni 6:18), îndrăzneală în propovăduire
(Efeseni 6:19), succesul misiunii şi izbăvirea
de duşmani (Romani 15:30‑31), încurajarea
unităţii (1 Tesaloniceni 3:10), cunoaşterea voii
lui Dumnezeu (Coloseni 1:9), primirea puterii şi
înţelegerii dragostei lui Hristos (Efeseni 3:14‑19),
înţelegerea profundă a speranţei garantate de
Dumnezeu (Efeseni 1:16,18), primirea puterii şi
52
William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., pag.
812;

răbdării (Coloseni 1:11; Efeseni 3:16), întărirea
şi mărirea credinţei (Efeseni 3:17), întărirea
hotărârilor luate pentru Dumnezeu (2 Tesaloniceni
1:11), practicarea faptelor bune (Coloseni 1:10).
Este evidenţiat clar faptul că Pavel nu se ruga la
modul general.
În exemplul amintit puţin mai sus (Coloseni
1:3‑14), sunt reliefate patru cereri concrete cu
privire la coloseni: ca ei să primească înţelegerea
duhovnicească, să aibă un comportament vrednic
de Domnul, să aibă parte din plin de putere şi să
fie mulţumitori.
Rugăciunea lui Pavel, fiind umilă şi
specifică, întotdeauna a fost şi eficientă. Apostolul
urmărea prin rugăciune eficienţa. O rugăciune
relevantă în acest sens se întâlneşte în Filipeni
1:9‑11. În această împrejurare Pavel se roagă
ca dragostea filipenilor să crească continuu.
Lumina adusă de dragoste îi va ajuta pe aceştia să
discearnă lucrurile bune de cele rele. Este evident
în acest exemplu că pentru o slujire eficientă este
necesară o astfel de distincţie. Apostolul subliniază
că în slujirea eficientă pentru Dumnezeu creştinii
trebuie să recurgă la inteligenţa lor, făcând uz de
discernământ. Cu alte cuvinte Pavel nu se ruga
doar pentru manifestarea dragostei creştine în
viaţa filipenilor, ci şi pentru ca dragostea lor să se
exprime în deplină cunoştinţă şi pricepere.

În mesajele sale destinate creştinilor, Pavel
nu uită să includă şi starea de bucurie permanentă
care trebuie să‑l caracterizeze pe credincios:
„Bucuraţi‑vă întotdeauna!” (1 Tesaloniceni 5:16),
„totdeauna suntem veseli” (2 Corinteni 6:10). În
acest sens, Pavel scrie epistola către Filipeni, deşi
în acea perioadă el era în închisoare. Comentatorii
biblici au supranumit această epistolă Epistola
bucuriei.
Toate cererile făcute pentru filipeni,
apostolul le face cu bucurie. „Pentru el era o
adevărată desfătare să se roage pentru ei, acest
lucru nefiindu‑i o povară.”53
În rugăciunile sale, Pavel nu menţionează
de multe ori substantivul „bucurie”. Este exclus
faptul că cel ce îndeamnă la bucurie să nu se roage
cu bucurie. Slujba nu era lipsită de întristări, însă
Pavel se ruga cu bucurie, el vedea în Hristos izvorul
şi subiectul bucuriei sale.
„Bucuria creştină este o stare sufletească
independentă de împrejurările imediate prin care
trecem. ...nu depinde de împrejurările vremelnice
ale vieţii şi, prin urmare, nu este victima zilei
trecătoare.”54
„În toate rugăciunile mă rog pentru voi toţi,
cu bucurie.” (Filipeni 1:4). Această mărturisire a
53
54

William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., pag. 784;
J.H. Jowett, Day by day, pag. 70;

lui Pavel zdrobeşte orice îndoială, el accentuează
că nu există vreo rugăciune pe care să nu o facă cu
bucurie. Bucuria îl însoţeşte mereu pe apostol ori
de câte ori se apropie de Dumnezeu ca să stea de
vorbă cu El. Din acest adevăr se desprinde indirect
viaţa curată trăită de Pavel, care îl face liber
înaintea Creatorului, astfel starea lui de bucurie
fiind posibilă.
2. PAVEL ARE ÎN VEDERE
MAI PUŢIN RUGĂCIUNEA PENTRU SINE
Apostolul vorbeşte prea puţin despre
rugăciunile pentru sine, el face doar aluzie la
nişte experienţe cu care nu îndrăzneşte să se
laude (2 Corinteni 12:1‑6) „întrucât mă priveşte
pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu
slăbiciunile mele.” (2 Corinteni 12:5). Când se
laudă cu slăbiciunea sa, lui Pavel nu‑i este greu să
se dea pe sine ca exemplu. Însă, când se laudă cu
vedeniile şi revelaţiile primite de la Dumnezeu, el
nu şi le aplică lui însuşi, ci mai degrabă le descrie
într‑o manieră impresionantă, „ca şi când i s‑ar fi
întâmplat unei cunoştinţe de ale lui.”55 El refuză să
se implice direct şi personal.
Deşi Pavel deţine nenumărate experienţe
înălţătoare pe care le‑ar putea aminti, el nu vede
Patte Daniel. Paul’s faith and the power of Gospel, Fortress Press,
Philadelphia, 1983, pag. 213;
55

binevenită o astfel de laudă: „ca să nu mă umflu de
mândrie.” (2 Corinteni 12:7)
John White, în cartea sa „Oameni în
rugăciune”, are un capitol destinat apostolului
Pavel, pe care îl intitulează „Pavel rugându‑se
pentru alţii.” Spiritul de slujire care domină
persoana lui Pavel îşi spune cuvântul şi în
privinţa rugăciunii. Apostolul nu ştie altceva
decât să slujească pe Dumnezeu şi pe oameni: „...
ca să slujim de lauda slavei Sale ..., nu încetez să
... vă pomenesc în rugăciunile mele. Şi mă rog ca
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, ..., să
vă dea un duh de înţelepciune ..., şi să vă lumineze
ochii inimii ...” (Efeseni 1:11‑23). Prioritatea lui
Pavel era să se roage mai mult pentru alţii decât
pentru sine. Acest fapt exprimă desluşit dorinţa
arzătoare a apostolului de a sluji semenii, grija
mare pe care el o are faţă de aceştia. El se bucură
sau se întristează cu ei, se implică practic în viaţa
lor şi neîncetat îi poartă în rugăciunile sale.
Efeseni 3:14‑21 este un alt exemplu care vine
să argumenteze cele experimentate puţin mai sus.
„...şi‑L rog ca, ..., să vă facă să vă întăriţi în putere,
..., aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre
prin credinţă; ..., să puteţi pricepe împreună
cu toţi sfinţii, ..., şi să cunoaşteţi dragostea lui
Hristos, ..., să ajungeţi plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu...”

Cel care a afirmat: „Purtaţi‑vă sarcinile unii
altora” (Galateni 6:2), le‑a purtat el primul. Fiindcă
Pavel îi iubea pe creştini „cu o dragoste nespusă în
Isus Hristos” (Filipeni 1:8), el îi purta în inima lui,
„vă port în inima mea” (Filipeni 1:7). Indiferent că
era în temniţă sau în libertate, că îi era mai uşor
sau mai greu, apostolul purta de grijă şi se ruga
pentru semenii lui. „Te rog pentru copilul meu, pe
care l‑am născut în lanţurile mele: pentru Onisim”
(Filimon 10). „Mă bucur acum în suferinţele mele
pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte
suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care
este Biserica.” (Coloseni 1:24)
3. PRINCIPALELE RUGĂCIUNI ALE APOSTOLULUI PAVEL
Scrierile lui Pavel sunt pline de experienţa
rugăciunii, lecţii ale rugăciunii şi roadele acesteia.
Comunicarea personală a lui Pavel cu Dumnezeu a
fost deosebit de fructuoasă.
3.1. Rugăciunea convertirii

Prima rugăciune a lui Pavel întâlnită în Noul
Testament este înregistrată în Faptele Apostolilor
9:6. Aceasta ocupă un loc principal în viaţa lui Pavel
şi poate fi intitulată „prima rugăciune a noului
convertit la creştinism.” Înainte de rugăciune,
apostolul nu era mântuit, însă după aceasta viaţa
lui a fost salvată de Fiul lui Dumnezeu.

„Cine eşti tu, Doamne? ... Tremurând şi plin
de frică, el a zis: Doamne ce vrei să fac? ...” (Faptele
Apostolilor 9:5‑6). „Aceste două propoziţii ale
rugăciunii au fost cele mai simple pe care le‑a rostit
vreodată Pavel în rugăciune, dar acestea i‑au adus
naşterea din nou.”56
A fost conversaţia care i‑a schimbat numele
din Saul în Pavel şi în acelaşi timp, i‑a schimbat
viaţa. A încetat a mai persecuta Biserica lui Hristos
şi a conştientizat faptul că Dumnezeu L‑a ales să‑L
slujească urmându‑l pe Domnul Isus Hristos.
Bisagno susţine: „Această scurtă rugăciune
a adus naşterea din nou în viaţa lui Pavel şi
el a devenit vehiculul care ne‑a adus teologia
Bisericii Creştine.”57 Astfel Pavel a fost gata să
fie instrumentul cu ajutorul căruia Dumnezeu a
scris mai mult de jumătate din conţinutul Noului
Testament. Pentru lumea secolului XXI devine
clar faptul că această simplă rugăciune a zguduit
primul secol, însă rezultatele ei continuă să
cutremure întreaga lume.
Saul înaintea primei rugăciuni este regăsit
în Faptele Apostolilor 7:57; 8:1 ca fiind cel ce
asistă la uciderea lui Ştefan. El cere Sinedriului
autoritatea oficială de a-i persecuta pe creştini,
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 106;
57
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 106;
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apoi perseverând devine strălucitor în această nouă
funcţie.
Scrierile lui Pavel dezvăluie faptul că a fost
„cel mai strălucitor om care a trăit vreodată”58
însă niciodată el nu şi‑a exersat potenţialul şi
capacitatea lui mare mai mult ca în ziua când s‑a
rugat pentru prima dată lui Dumnezeu. Până
atunci, Pavel era un intelectual fanatic cu o mare
putere religioasă. Fiind religios în fanatismul lui,
el merge direct la marii preoţi, la liderii iudeilor
şi le cere documente oficiale destinate persecutării
creştinilor din Damasc.

această nouă împrejurare creată, Saul se ruga cu
adevărat pentru prima dată în viaţa lui şi nu mai
răspândea în jurul lui frica şi masacrul.
Odată descoperit de Dumnezeu, Saul începe
să plângă pentru prima dată în rugăciune. El pune
două simple întrebări: „Cine eşti Tu, Doamne?”,
„Doamne, ce vrei să fac?”, evidenţiind că avea o
rugăciune personală directă şi din inimă. Deşi era o
rugăciune confuză, Dumnezeu răspunde la ea.

Înainte de convertirea sa, Pavel numea
Creştinismul „Calea”, însă cu siguranţă că el nu
ştia că tocmai împlinea cuvântul lui Hristos din
Evanghelia după Ioan 14:6: „Eu sunt Calea” şi de
fapt Îl persecuta pe Fiul lui Dumnezeu.

Se poate afirma că cele două întrebări conţin
esenţialul rugăciunii, iar restul derivă sau izvorăşte
din acestea. Ele atrag după sine mărturisirea,
închinarea şi lauda, toate acestea reies în mod
natural când creştinul meditează profund la „Cine
este Hristos?” Când El este Domnul creştinului,
acesta îl va adora, „rugăciunea adevărată ne face să
înţelegem că suntem în prezenţa lui Dumnezeu.”60

Dumnezeu oprindu‑l pe Saul onora
rugăciunea lui Ştefan (Faptele Apostolilor 7:59‑60).
Dumnezeu era singurul care îl mai putea opri pe
Saul şi a făcut‑o. Dumnezeu îl strigă pe Saul de
două ori: „Saule, Saule!”, „unii comentatori biblici
consideră că se datorează păcătoşeniei sale, alţii
interpretează chemarea dublă a lui Saul ca fiind
una pentru mântuire, iar alta pentru slujire.”59 În

Din alt punct de vedere, aceasta nu era
prima rugăciune a lui Saul. El fiind un lider
religios deosebit de zelos, cu siguranţă practicarea
rugăciunii nu îi era străină. El nu s‑a mai rugat
însă urmând exemplul fariseilor; îşi recita, memora
şi deseori practica rugăciunea în faţa oglinzii. Deşi
Saul era un om al rugăciunii, „el a ştiut rugăciunea,
a înţeles‑o şi a citit multe despre ea.”61

John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 107;
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John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 109;
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Dumnezeu a început să asculte rugăciunea
lui Saul doar atunci când a devenit cinstit cu El şi
s‑a pocăit de păcatele sale. (Faptele Apostolilor 9:4)
Saul nu a putut să vadă şi să înţeleagă cine este
Dumnezeu până când nu şi‑a rezolvat problema
vieţii sale.
Dumnezeu ştia totul despre Saul chiar dacă
acesta nu avusese o rugăciune reală. Dumnezeu
ştia numele lui „Saul” şi mai ştia cu ce se ocupa
„pentru ce mă prigoneşti?” Dumnezeu ştia mai
multe despre Saul decât acesta ştia despre el.
Înainte de prima sa rugăciune Pavel era
mândru şi plin de sine, dar după aceasta sufletul
i‑a fost sensibilizat şi a devenit un apărător al lui
Hristos şi al creştinilor.
Rugăciunea a schimbat viaţa lui Saul.
3.2. Rugăciunea pentru coloseni (Coloseni 1:9‑11)

Apostolul lasă să curgă dragostea din inima
sa şi grija ce o are pentru coloseni. Rugăciunea e
focalizată în jurul creştinilor, ei având prioritate.
Cât despre sine, Pavel nu aminteşte ceva, deşi era
prizonier în Roma.
„Pavel se roagă ca aceşti creştini să fie plini
de cunoştinţa voii lui Dumnezeu ca să dobândească
o trăire vrednică de El.”62
Donald Guthrie, The Pauline epistles, The Tyndale Press, London,
1968, pag. 175;
62

Comentatorii biblici consideră că datorită
sănătăţii sale, Pavel şi‑a dictat epistola. Însă el nu
era din punct de vedere psihic sau al rugăciunii
incapabil de a mai mijloci pentru cei pe care îi
iubea.
Este de aşteptat faptul ca oamenii sănătoşi
să se roage pentru cei bolnavi sau cei ce deţin o
situaţie materială pentru săraci, dar Pavel dă
un exemplu demn de urmat. El mijloceşte pentru
alţii, deşi situaţia lui era una dificilă din punct de
vedere omenesc. „Este neobişnuit pentru săraci să
se roage: Doamne, binecuvântează-i pe bogaţi. Este
straniu să‑i auzi pe cei bolnavi rugându‑se pentru
cei sănătoşi”63, însă Pavel a făcut aşa.
După cât se cunoaşte, Pavel nu a fost
niciodată la Colose, dar el se roagă pentru oameni
pe care nu i‑a văzut niciodată, fiindcă îi iubeşte.
Günter Bornkamn scrie: „Se pare că un alt
discipol de‑al lui Pavel se ruga pentru nepoţii lui
spirituali.”64
„Am auzit despre credinţa voastră în
Hristos Isus” (Coloseni 1:4), apostolul doar a auzit
despre mărturia colosenilor, dar el nu le cunoştea
personalitatea lor. Pavel a lăsat să se înţeleagă clar
că el s‑a rugat pentru cei ce nu‑i văzuse niciodată.
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 114;
64
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pag. 104;
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Pavel se roagă pentru cei pe care îi iubeşte,
să aibă o atitudine corespunzătoare, cel mai
important lucru pentru ei era să cunoască voia
lui Dumnezeu. Ei nu puteau să facă ceea ce nu
ştiau. (Faptele Apostolilor 1:9). „Să vă umpleţi de
cunoştinţa voii Lui, ... pentru ca astfel să vă purtaţi
într‑un chip vrednic de Domnul ...” (Coloseni
1:9‑10)

anestezie. El se asigură că securitatea vieţii lor
în Hristos era năzuinţa şi speranţa lor. „Mărturia
despre Hristos a fost întărită în mijlocul vostru
... în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus
Hristos.” (1 Corinteni 1:6‑7).

În versetul 10, apostolul pune accentul
pe înfăptuirea tuturor lucrurilor după voia lui
Dumnezeu. Prin voia Sa, Dumnezeu intenţionează
să îi arate credinciosului cum să trăiască, cum să
transpună în practică cerinţele divine.

Pavel le aminteşte 6 motive pentru care
Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ei. Aceste
adevăruri au rolul de a‑i însănătoşi pe cei ce au
probleme spirituale.

„Întăriţi, cu toată puterea” (Coloseni
1:11), tăria de care are nevoie credinciosul este în
puterea lui Hristos. Înţelegerea voii lui Dumnezeu,
înţelepciunea, o viaţă curată şi plină de roade, toate
acestea izvorăsc din Duhul Sfânt, care dă putere
credinciosului.
3.3. Rugăciunea pentru corinteni (1 Corinteni 1:4‑9)

„Rugăciunea lui Pavel pentru bolnavii
spiritual din Biserica din Corint era mai mult
practică, decât academică.”65
Ca un bun medic, apostolul îşi pregăteşte
pacienţii pentru următoarea intervenţie cu o bună
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 125;
65

„În această scurtă rugăciune, în 6 versete
Pavel se referă la 5 perioade ale lui Hristos. El voia
ca ei să înţeleagă poziţia lor în Hristos.”66

„Mulţumesc lui Dumnezeu pentru harul care
v‑a fost dat prin Isus Hristos.” Prima dată apostolul
Îi mulţumeşte Creatorului pentru harul care le‑a
fost dat: „Harul este ceea ce noi avem, dar nu
merităm.”67 Pavel voia ca cititorii lui să înţeleagă
că ceea ce sunt se datorează lui Hristos. Acesta era
primul pas în motivarea lor pentru a se însănătoşi
spiritual.
Pavel identifică patru insuficienţe spirituale
în viaţa corintenilor: certurile fiindcă privirea nu le
mai era aţintită spre Hristos; îndreptarea ochilor
spre fire (incestul unui creştin); şi‑au luat ochii
de la Evanghelie; şi‑au luat privirea de la puterea
Harold Dood, The meaning of Paul for Today, Unwin Brothers
Ltd., London, 1937, pag. 87;
67
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 126;
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lui Dumnezeu, lăsându‑se călăuziţi de lucrurile
omeneşti păcătoase. Toate acestea au stat la baza
divizării bisericii 1:15.
Versetul 5 constituia al doilea motiv de
mulţumire pentru Pavel, „căci în El aţi fost
îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu
orice cunoştinţă.”
„Corintul era cunoscut pentru educaţia
sa” , ei cunoşteau despre Dumnezeu, însă nu
experimentaseră reala putere a lui Dumnezeu
în inimile lor. Pavel îi îndemna să se bazeze pe
suficienţa lui Hristos indiferent de marea educaţie
primită. (1 Corinteni 1:26‑27)
68

În versetul 6 apostolul mulţumeşte datorită
bunei mărturii: „mărturia despre Hristos a fost bine
întărită în mijlocul vostru.” Mărturia era posibilă
fiindcă darurile manifestate în viaţa creştinilor
confirmau lucrarea lui Dumnezeu în vieţile lor.
Mergând mai departe în versetul 7, Pavel
mulţumea pentru darurile existente în Biserica
Corintului, însă paradoxal, „corintenii nu erau
echipaţi cu virtuţile scripturii pentru a-i sluji pe
credincioşi în timp ce aşteptau întoarcerea lui
Hristos.”69
Donald Guthrie, The Pauline epistles, The Tyndale Press, London,
1968, pag. 65;
69
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
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În penultimul verset al rugăciunii, Pavel
subliniază faptul că „bolnavii spiritual trebuie
să înţeleagă că victoria lor nu este în credinţa
în Hristos, ci în credinţa lui Isus.”70 Baza nu este
credinţa, ci Hristos.
Al şaselea motiv de mulţumire a lui Pavel
este enunţat în versetul 9: „Credincios este
Dumnezeu, care v‑a chemat la părtăşia cu Fiul
Său Isus Hristos, Domnul nostru.” Apostolul
Îi mulţumeşte Creatorului pentru garantarea
succesului creştinilor. Păstrarea lor în har validează
experienţele, darurile şi stă la baza sfinţeniei care
aduce succesul. Acest verset exprimă bază unei
sănătăţi spirituale.
Ţinându‑se cont de situaţia corintenilor,
Pavel putea începe epistola prin reproşuri la adresa
corintenilor, însă el debutează cu o rugăciune a
mulţumirii, o rugăciune a înţelegerii pentru ei.
După această pregătire, corintenii au fost gata
pentru intervenţia spirituală, cunoscând sau având
parte în acelaşi timp de dragostea apostolului.
3.4. Rugăciunea pentru tesaloniceni
(1 Tesaloniceni 1:2‑3)

Prin cele două scrisori trimise de apostolul
Pavel tesalonicenilor, creştinii din Tesalonic sunt
70
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 131;

încurajaţi, spre deosebire de alţii cărora Pavel le
aduce reproşuri.
„Tema generală a rugăciunii lui Pavel pentru
această biserică este de a‑i complimenta pentru
mărturia lor spirituală, de a‑i încuraja să meargă
înainte.”71 Sunt trei lucruri în viaţa tesalonicenilor
pentru care apostolul mulţumeşte lui Dumnezeu:
lucrarea credinţei, lucrarea dragostei şi răbdarea
speranţei.
Epistola se deschide cu aducerea-aminte că
apostolii mereu Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru
credinţa tesalonicenilor. Biserica din Tesalonic era
silitoare în lucrarea credinţei, aceasta fiind pentru
ea prioritară şi în acelaşi timp cu o valoare eternă.
În 1Timotei 3:9 Pavel subliniază faptul că credinţa
este o caracteristică de bază a slujitorului lui
Dumnezeu.
„Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru
voi toţi, ... căci ne aducem aminte fără încetare, ...
de lucrarea credinţei voastre ...” (1 Tesaloniceni
1:2‑3). Lucrarea credinţei se referă la a‑L sluji
pe Dumnezeu ascultând Cuvântul Său. Tot ce
ţine de lucrarea creştinului poate fi inclus în
lucrarea credinţei. Tot ce face creştinul trebuie
să facă în şi prin credinţă „crezând că Dumnezeu
va binecuvânta eforturile noastre în concordanţă
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 133;
71

cu promisiunea Cuvântului Său.”72 Unii lucrează
pentru o răsplătire materială, însă adevăratul
creştin ştie că serviciul său va fi răsplătit de
Dumnezeu; prin aceasta I se aduc slavă, laudă şi
onoare lui Dumnezeu. De remarcat în acest sens
este faptul că propăşirea Împărăţiei lui Hristos
era cel mai important lucru din viaţa bisericii din
Tesalonic.
„Cum putem noi oare să mulţumim
îndeajuns lui Dumnezeu cu privirea la voi, ... zi
şi noapte Îl rugăm nespus ... să vă putem împlini
ce mai lipseşte credinţei voastre.” (1 Tesaloniceni
3:9‑10)
Cuvintele lui Pavel nu erau suficiente să
exprime întru‑totul, mulţumirile faţa de Dumnezeu,
ce‑i umpleau inima.
Cupa bucuriei lui era plină până la refuz
ori de câte ori îşi aducea aminte de ei înaintea
Dumnezeului său. Apostolului nu se opreşte aici, ci
merge mai departe, exprimând dorinţa de a‑i ajuta
pe tesaloniceni în lucrarea credinţei lor.
„Pavel spune că lucrarea credinţei trebuie să
fie experimentată în putere. În 2 Tesaloniceni 1:11,
apostolul le aminteşte că el se roagă ca Dumnezeu
să îi umple de plăcerea Lui în lucrarea credinţei.”73
Harold Dood, The meaning of Paul for Today, Unwin Brothers
Ltd., London, 1937, pag. 164;
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Creştinul, din perspectiva lui Pavel, trebuie
să lucreze în puterea Duhului. „Truda cărnii şi
efectele acesteia conduc repede la o moarte finală
care spulberă visul iluzionat.”74 Dar când totul e
făcut prin puterea Duhului Sfânt, totul e câştigat.

le îndurau. „De aceea ne lăudăm cu voi ... pentru
statornicia şi credinţa voastră în toate prigoanele
şi necazurile...” (2 Tesaloniceni 1:4). Răbdarea de
aici înseamnă statornicie, apostolul încurajând
răbdarea nădejdii tesalonicenilor.

Lucrarea dragostei este de asemenea
menţionată de Pavel, fiindcă ea motivează şi
susţine pe credincios. „Domnul să vă facă să
creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi
faţă de toţi, ...” (1 Tesaloniceni 3:12). Tesalonicenii
se făcuseră într‑adevăr demni de toată lauda prin
autentica dragoste creştină de care au dat dovadă.
Pavel consideră că mai este loc de dragoste, astfel
el se roagă ca ei să cunoască o măsură îndoită a
acestei iubiri. Dragostea pentru Hristos trebuie
să fie din abundenţă, să‑i îmbogăţească pe alţii în
urma slujirii creştinului. Iubindu‑L pe Dumnezeu,
creştinul îi iubeşte şi pe oamenii ce trăiesc cu el.
„Noi trebuie să învăţăm cât mai bine să Îl ţinem pe
Isus dulce în sufletele noastre, dacă intenţionăm
să continuăm în slujirea pentru El şi pentru acei
pentru care El a murit.”75

Se remarcă clar din scrierile apostolului
Pavel că întotdeauna el compară răbdarea cu slava
şi cu gloria viitoare, arătând ca orice fel de răbdare
a credinciosului este binevenită.

Progresul spiritual al tesalonicenilor îl
determină pe Pavel să îi laude. Însă el nu uită să
menţioneze cauza acestui progres, statornicia şi
plinătatea credinţei în pofida prigoanelor pe care
Ibidem, pag. 135;
John Bisagno, The secret of positive praying, Zondervan
Corporation, Michigan, 1986, pag. 137;
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Alegerea lui Dumnezeu este doar începutul
creştinului, începutul nu înseamnă totul. Este
foarte important felul în care fiecare creştin
îşi încheie călătoria efemeră pe acest pământ.
Astfel, călătoria creştinului trebuie săvârşită în
răbdare. „De la convertire până la ajungerea în
cer, credinciosul aşteaptă răbdător în speranţa
transformării finale după imaginea Fiului lui
Dumnezeu.”76
În rugăciunea sa, Pavel cere ca tesalonicenii
să rămână credincioşi speranţei lor (1 Tesaloniceni
3:10‑13) şi în acelaşi timp este mulţumitor fiindcă
Cuvântul lui Dumnezeu a fost primit cu bucurie de
ei.
3.5. Rugăciunea pentru efeseni (Efeseni 1:15‑19)

„...nu încetez să aduc mulţumiri pentru
voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele...”
76

Ibidem, pag. 138;

Pavel include în rugăciunea sa trei componente
importante: speranţă, bogăţie şi putere. Această
rugăciune pentru credincioşii din Efes este făcută
pentru a primi cunoştinţa, „nădejdea chemării Lui,
care este bogăţia slavei moştenirii Lui.”
Apostolul face o aplicaţie practică pentru
a combina componentele rugăciunii sale. Aceasta
a fost făcută pentru luminarea efesenilor la acel
moment. El s‑a rugat ca „să vă dea un duh de
cunoaştere şi de descoperire în cunoaşterea Lui.”
Dorinţa lui Pavel este ca prin această înţelegere
spirituală să‑şi trăiască viaţa spirituală la
maximum.
Primul lucru pentru care apostolul se roagă
este înţelegerea nădejdii chemării lor ca şi creştini.
„Înţelegerea voii lui Dumnezeu creează o diferenţă
în modul de a trăi. Cunoaşterea voii lui Dumnezeu
afectează gândirea noastră, iar aceasta afectează
trăirea noastră.”77
Nădejdea credinciosului este pusă în contrast
cu lipsa de nădejde a necredinciosului. Speranţa
în Domnul Hristos este contrastată cu cei din
afara Lui. Se creează astfel o diferenţă a speranţei
creştinului. Modul lumii de a privi speranţa este
de fapt o totală lipsă de speranţă, deoarece ea este
trăită fără Dumnezeu. EL este nădejdea slavei.
Nădejdea lumească are acelaşi randament pe care
Ridderbos Herman, Paul: An Outline of his Theology, Erdmans
Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1987, pag. 243;
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îl are un om trăgând la ţintă în întuneric. Speranţa
nu este o cărare întunecată pentru credincios.
Nădejdea chemării creştinului, pentru care se
roagă Pavel, este o realitate ultimă către care se
îndreaptă esenţa credinţei creştine. Deşi nădejdea
biblică nu priveşte fatalismul, ci este o încredere că
tot ceea ce este pe pământ, în trup, în tot universul
se mişcă pentru glorificarea lui Dumnezeu.
Pavel a folosit cuvântul nădejde ca şi cum
aceasta ar fi avut deja loc. Speranţa creştinului
e sigură în ceruri datorită a ceea ce Dumnezeu
a hotărât să facă înainte de crearea lumii. El i-a
ales pe oameni. Ceea ce a înfăptuit Creatorul prin
moartea pe cruce a Fiului Său pentru omenire, ceea
ce face acum, lucrarea de sfinţire, sunt garanţia a
ceea ce va face în viitor.
Al doilea lucru pentru care se roagă
apostolul Pavel este posesiunea creştinului;
Dumnezeu doreşte ca credinciosul să aibă parte de
bogăţia gloriei şi moştenirii Sale. Acest lucru are o
importanţă deosebită, în altă împrejurare apostolul
afirmând: „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de
toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă,
în Isus Hristos.” (Filipeni 4:19). Apostolul vorbeşte
despre ceea ce aparţine creştinului în bogăţia
gloriei moştenirii lui Dumnezeu „în sfinţi”.
„Expresia folosită de Pavel „în sfinţi” indică
o sferă locativă unde bogăţiile gloriei Sale există.

Tot ceea ce este acolo reprezintă nădejdea chemării
şi a victoriei în Hristos, dar apostolul ne va aduce
înapoi pe pământ şi spune în final „nu fiţi atât
de preocupaţi de ea, încât să‑i pierdeţi valoarea
pământească.”78 Bogăţiile gloriei lui Dumnezeu
sălăşluiesc în cele mai mari comori pământeşti, „în
sfinţi”.

cu siguranţă vom purta coroana vieţii veşnice cu
Hristos.”80

Sunt trei sensuri în care gloria lui Dumnezeu
este „în sfinţi”. „În primul rând, Dumnezeu îi
va glorifica pe sfinţi. În al doilea rând, El este
glorificat în fiecare zi de sfinţi şi în al treilea rând,
Dumnezeu spune că prioritatea noastră acum este
ca El să fie glorificat în sfinţi: Ioan 17:21.”79
Pavel se roagă „şi care este de faţă de noi,
credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale,
după lucrarea puterii tăriei Lui.” (Efeseni 1:19).
Apostolul subliniază că înfăptuirea este posibilă
prin puterea lui Dumnezeu şi nimic nu trebuie
lăsat să se oprească manifestarea acestei puteri.
Nu diviziune în părtăşie, nu erori doctrinare,
nu rău şi nu răzvrătire. Trupul lui Hristos trebuie
să fie în armonie cu el însuşi, sfânt cu Dumnezeu.
„Dacă înţelegem bine nădejdea chemării
noastre, a bogăţiei gloriei moştenirii noastre şi
a măreţiei nemărginite a puterii lui Dumnezeu,
Ibidem, pag.246;
Merlin R. Carothers, Power in praise, Logos International,
Plainfield, 1972, pag. 83;
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IV. APOSTOLUL PAVEL
Îi MOTIVEAZĂ PE CREŞTINI
LA RUGĂCIUNE

„Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile
voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin
rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de
mulţumire lui Dumnezeu pentru noi.” (2 Corinteni
1:11). Odată ce Pavel a exprimat puterea adevăratei
rugăciunii în viaţa sa, el a ştiut să‑i determine, să‑i
motiveze pe creştini în practicarea rugăciunii.
Deşi mulţi dintre credincioşii din Corint
au adoptat o atitudine destul de critică la adresa
marelui apostol, Pavel este dispus să le acorde aici
credit pentru atitudinea pe care s‑ar fi cuvenit s‑o
aibă faţă de el. „Sintagma darul care ne este făcut
prin multele persoane se referă la darul izbăvirii lui
Pavel, realizat prin rugăciunile multor persoane. El
vede izbăvirea sa ca pe o urmare directă a mijlocirii
sfinţilor.”81
1. PAVEL SFĂTUIEŞTE LA RUGĂCIUNE
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu,
Arthur Walkington Pink, Cleanings from Paul: the prayers of the
apostle, Moody Press, Chicago, 1977, pag. 86;
81

prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni
4:6‑7). La fel ca Domnul Isus, Pavel îşi îndrumă
ucenicii să aducă toate îngrijorările înaintea lui
Dumnezeu. (Matei 6:25)
Dorinţa apostolului este ca orice creştin să‑I
comunice lui Dumnezeu totul legat de viaţa lui. Nu
există niciun lucru, oricât de mare sau mic, care
să nu stea în atenţia Sa plină de dragostea faţă de
omenire.
Pavel îi avertizează cu alte cuvinte pe
creştinii filipeni: „Nu vă îngrijoraţi de nimic.”
Fiindcă problema pe care şi‑o pune omul, de cele
mai multe ori, nu este ce mănâncă sau ce îmbracă
în prezent (astăzi), ci ce va mânca sau ce va
îmbrăca el peste o perioadă de timp mai scurtă sau
mai lungă. O gândire de felul acesta şi nesocotirea
providenţei divine pun pe umerii creştinului
îngrijorarea. Aceste griji cu privire la viitor
constituie un păcat, deoarece ele neagă dragostea,
înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu. Apostolul
le aminteşte filipenilor că ei trebuie doar să aducă
cererile lor la cunoştinţa lui Dumnezeu pentru ca
„pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere”
(Filipeni 4:7) să le păzească inimile şi gândurile.
Ei nu trebuie să cheltuie timpul purtându‑şi prin
propriile eforturi grijă de viaţa lor, ei sunt copii ai
lui Dumnezeu, şi Pavel îi povăţuieşte să se roage:

„Trupul nostru a fost rânduit de El ca să ne fie
slujitor, nu stăpân!”82

(1 Corinteni 10:13), iar armonia din părtăşia cu
Dumnezeu îl păstrează curat pe calea credinţei.

Această rugăciune a fost intitulată de
Guthrie „noua rugăciune” şi a afirmat despre ea
în cartea sa „Epistolele Pauline” că: „bucuria se
bazează pe rugăciunea ce asigură călăuzirea păcii
care depăşeşte înţelegerea omenească.”83

„Negreşit unul dintre regretele pe care
le vom avea în cer va fi că nu am petrecut mai
mult timp în rugăciune, în special când ne vom
da seama în ce măsură mare ne‑au fost ascultate
rugăciunile.”85

2. PAVEL ÎNDREAPTĂ INIMIILE CREŞTINILOR SPRE
RUGĂCIUNE ŞI MULŢUMIRE CONSTANTĂ

3. PAVEL ÎI PROVOACĂ PE CREŞTINI SĂ LUPTE ÎN
RUGĂCIUNE ALĂTURI DE EL

„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu
mulţumiri.” (Coloseni 4:2). Apostolul nu oboseşte în
a‑i motiva pe copiii lui Dumnezeu să fie stăruitori,
veghetori şi mulţumitori în rugăciune. Rugăciunile
trebuie să fie însoţite de mulţumiri constante. Guy
King rezumă foarte frumos acest lucru: „Dragostea
Sa ne doreşte la modul suprem, iar puterea Sa ne
poate obţine binele suprem pentru noi”84

„Vă îndemn dar, fraţilor, ..., să vă luptaţi
împreună cu mine, în rugăciunile voastre către
Dumnezeu pentru mine.” (Romani 15:30). Apostolul
le cere creştinilor din Roma să lupte cu el în
rugăciunile lor către Dumnezeu pentru el. După
cum se exprimă Lenski: „Asta reclamă un gen de
rugăciuni în care cineva îşi varsă toată inima şi tot
sufletul, întocmai cum procedează luptătorii din
arenă.”86

În concepţia apostolului Pavel, rugăciunea
trebuie să fie atitudinea permanentă a creştinului:
„Rugaţi‑vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). Prin
aceasta credinciosul se va bucura de o părtăşie
necurmată cu Dumnezeu în rugăciune. Astfel, va fi
mai uşor pentru el să depăşească ispitele celui rău.
William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
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În finalul alergării lui Pavel pe acest
pământ, el îi spunea tânărului Timotei: „M‑am
luptat lupta cea bună, mi‑am sfârşit alergarea,
am păzit credinţa.” (2 Timotei 4:7). Ştiind că viaţa
este o luptă, apostolul îl provoacă şi încurajează pe
Timotei: „Luptă‑te lupta cea bună a credinţei, apucă
William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
pag. 839;
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viaţa veşnică la care ai fost chemat.” (1 Timotei
6:12). Universalitatea luptei se vede în faptul
că una dintre armele de război este „Evanghelia
păcii!” (Efeseni 6:15)
Viaţa constituie o luptă pentru creştin, el
luptă pentru păstrarea credinţei şi câştigarea vieţii
veşnice. (1 Tesaloniceni 3:5)
„Cuvântul folosit în 1 Timotei pentru luptă
(agonizesthai, de la care noi avem „a agoniza”)
este folosit în mod repetat pentru a descrie viaţa
creştină.”87
Cel mai cunoscut pasaj pentru luptă scris
de Pavel este Efeseni 6:12‑18; aici el enumeră
întreaga armură a lui Dumnezeu. Pentru marele
apostol, rugăciunea este mijlocul de luptă pentru
proclamarea Cuvântului. El face legătură între
viaţa de luptă şi lucrarea rugăciunii: „Luaţi coiful
mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot
felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu
toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.”
(Efeseni 6: 17)
Vorbind despre aceste verset, Piper
menţiona: „În original, versetul 18 nu începe cu o
propoziţie, ci se leagă de versetul 17 astfel: „Luaţi
sabia Duhului, înălţând tot felul de rugăciuni

şi cereri în fiecare ocazie... Luaţi sabia Duhului
înălţând rugăciuni!”88
Ţinându‑se cont de acest context, Piper
consideră că rugăciunea poate fi comparată de
comunicarea cu sediul central prin care armele
de război sunt încadrate în luptă conform voii lui
Dumnezeu.
Apostolul Pavel dă creştinilor din Efes
câteva instrucţiuni specifice ce privesc natura
luptei şi în acelaşi timp le arată calea succesului.
Însă „este evident că rugăciunea era prioritară
pentru creştini; unitatea creştinismului se bazează
pe această consideraţie...; este adevărat că această
luptă afectează toate persoanele indiferent dacă ele
realizează sau nu.”89
Inamicul creştinului este identificat de
Pavel în felul următor: „...împotriva căpeteniilor,
împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile
cereşti.” (Efeseni 6:12). Bătălia se dă împotriva
forţelor demonice, deci creştinul nu poate zări cu
ochiul liber aceste forţe ostile, acestea caută mereu
ca prin răutatea lor să îl înfrângă. Ele nu pot
pătrunde în lăuntrul unui credincios, însă ele pot
să‑l hărţuiască.
Ibidem, pag. 53‑54;
D.M. Lloyd‑Jones, The Christian warfare, Morrison Gibb Ltd.,
London and Edinburgh, 1976, pag. 23;
88

John Piper, Să se bucure popoarele, Editura Cartea Creştină,
Oradea, 1998, pag. 50‑51;
87
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Pavel nu include rugăciunea în armătura
cu care trebuie să fie echipat creştinul, în schimb
el subliniază importanţa acesteia în luptă.
Rugăciunea îl păstrează pe creştin într‑o stare de
veghere şi astfel el nu va fi luat de inamic prin
surprindere. Rugăciunea poate reprezenta duhul
în care va fi îmbrăcată armura dobândită de la
Dumnezeu.
Făcând un comentariu la lupta creştinului,
Spurgeon a făcut o extraordinară declaraţie: „Pe
genunchi, credinciosul este invincibil.”90

V. TEOLOGIA RUGĂCIUNII
APOSTOLULUI PAVEL

„Teologia lui Pavel nu poate fi mai mare
decât suma teologică regăsită în fiecare epistolă
scrisă de el”91, deci totalitatea rugăciunilor
înregistrate în Noul Testament exprimă teologia
rugăciunii apostolului.
1. RUGĂCIUNEA ESTE REZULTATUL UNUI PUNCT DE VEDERE
TEOCENTRIST
Pavel şi‑a trăit fiecare moment al vieţii
sale conştient de existenţa eternă a divinităţii, a
unui Dumnezeu suveran: „singurul Stăpânitor,
Împăratul împăraţilor şi Domnul Domnilor,
singurul care are nemurirea ... şi care are cinstea
şi puterea veşnică! Amin.” (1 Timotei 6:15‑16;
1 Timotei 1:17). Din moment ce „din El, prin El
şi pentru El sunt toate lucrurile” (Romani 11:36)
era şi este imposibil pentru creştini să aibă o altă
preocupare: „căci în El avem mişcarea şi fiinţa”
(Faptele Apostolilor 17:28).
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C.H. Spurgeon, Final Manifesto, Grace Publication, 1972, pag. 59;
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James D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Eerdmans
Publishing Co, UK, 1998, pag. 14;

Acest punct de vedere asupra lumii, total
teocentric, a format viaţa spirituală şi rugăciunea
lui Pavel.
2. RUGĂCIUNEA CA DATORIE A FIINŢELOR UMANE
„Rugăciunea, în mod special cea de
mulţumire este o consecinţă logică, naturală şi
necesară a înţelegerii realităţii de către apostoli.”92
Despre cei care nu iau în considerare existenţa lui
Dumnezeu şi nu văd în El Creatorul, Pavel spune:
„fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu
nu L‑au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I‑au
mulţumit.” (Romani 1:21).
„Teologia de bază a rugăciunii lui Pavel a fost
astfel construită pe raţionamentul că Dumnezeu
există şi personal şi providenţial susţine creaţia.”93
În acest sens se întâlnesc cuvintele apostolului
rostite în Epistola către Coloseni 1:16‑17: „pentru
că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în
ceruri şi pe pământ, cele văzute şi nevăzute: ..., şi
toate se ţin prin El.”
Este bine de menţionat că motivaţia lui
Pavel pentru rugăciune nu condiţionează doar
datoria oamenilor de a‑L glorifica şi proslăvi pe
Creator.
E.M. Bounds, The Essential of prayer, Grand Rapids, Baker, 1987,
pag. 32;
93
Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Dictionary
of Paul and his letters, Intervarsity Press, 1993, pag. 730;
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3. MULŢUMIREA MOTIVATĂ DE SALVARE
Saul, fariseul, a fost cu siguranţă conştient
de dependenţa morală faţă de Dumnezeu, însă
după convertirea sa, Pavel afirmă că: „nu este
niciun om neprihănit” (Romani 3:10) şi mai mult,
el accentuează, niciun efort uman sau vreun sistem
legal nu poate egala „slava” lui Dumnezeu. (Romani
3:20; 5:12; 8:3).
Opoziţia personală a lui Pavel faţă de
Hristos, cât şi persecutarea primilor creştini este la
baza afirmaţiei că el a fost un blasfemiator şi un om
violent, „cel mai mare dintre păcătoşi” (1 Timotei
1:13, 15‑16; Faptele Apostolilor 9:1‑5). „Se poate
specula că rădăcina pasiunii pentru rugăciune
a venit direct din conştiinţa sa, care îi spunea
că, deşi a fost hulitor, prigonitor, batjocoritor şi
condamnat înaintea lui Dumnezeu din cauza
păcatelor sale, i s‑a arătat îndurarea după cum el
însuşi mărturiseşte.”94 „Lucram din neştiinţă, în
necredinţă! Şi harul Domnului nostru Isus Hristos
să‑şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui
răbdare, ...” (1 Timotei 1:13‑16). Din aceasta derivă
exclamaţia: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu,
prin Isus Hristos, Domnul nostru!” (Romani 7:25)
Pocăinţa, iertarea păcatelor şi justificarea
harului lui Dumnezeu prin credinţă nu mai lasă
94

Ibidem, pag. 730;

loc pentru alte lucruri. În concepţia lui Pavel
trecerea de la întuneric la lumină, de la puterea
celui rău la cea a lui Dumnezeu, a primi drepturi
depline ca şi copil al lui Dumnezeu este ceva
deosebit de impresionant, încât rostea mulţumiri
fără încetare: „Bucuraţi‑vă întotdeauna. Rugaţi‑vă
neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu...”
(1 Tesaloniceni 5:16‑18). Astfel creştinii trebuie să
fie caracterizaţi mereu de mulţumire: „Mulţumiţi
totdeauna lui Dumnezeu Tatăl.” (Efeseni 5:20)
Este sugerat că cei ce se roagă „în Numele
lui Isus” se roagă lui Isus. „Din moment ce Pavel
afirmă repetat divinitatea lui Hristos şi s‑a
rugat Lui (Faptele Apostolilor 7:59) este notabil
că rugăciunile sale de cerere, doxologiile şi
binecuvântările nu scot în evidenţă rugăciunea
adresată lui Hristos ca o cerere sau mijlocire (nu
este o aluzie la rugăciunea pentru Duhul Sfânt).”95
Se pare că Pavel afirmă ca normative următoarele:
„rugăciunea este o cooperare între Dumnezeu şi
credincios, prezentată Tatălui în Numele Fiului,
prin inspiraţia Duhului Sfânt; şi totuşi Pavel nu a
aderat cu rigiditate la această schemă.”96
Apostolul neamurilor a văzut în Fiul lui
Dumnezeu pe Salvatorul întregii omeniri: „S‑a
D.A. Carson, Call to spiritual Reformation: Priorities from Paul
and his prayers, Grand Rapids: Baker, 1992, pag.213;
96
Ibidem, pag. 214;
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smerit şi S‑a făcut ascultător până la moarte, şi
încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8; 2 Corinteni
13:4), chiar dacă omenirea L‑a întâmpinat cu ură şi
dispreţ.
Salvarea vine prin Hristos, fiindcă El a
iubit omenirea mai întâi. Un creştin este cel ce‑L
iubeşte pe Mântuitorul. Eşecul de a‑L iubi pe fiul
lui Dumnezeu poate constitui o crimă împotriva lui
Dumnezeu Însuşi. Ryle spunea: „Sfântul Pavel nu
permite nicio portiţă de scăpare a omului care nu‑L
iubeşte pe Hristos. ...dar dacă cineva nu‑L iubeşte
pe Hristos, nu se află pe calea vieţii, ci blestemul
este asupra lui.”97
4. RUGĂCIUNEA PENTRU SLUJIRE
Experienţa personală a lui Pavel „a
cunoaşterii lui Hristos” (Filipeni 3:8) i‑a dat noi
forţe pentru angajamentul faţă de proclamarea
Evangheliei.
În mod natural, dorinţa inimi lui şi
rugăciunea sa către Dumnezeu pentru israeliţi era
ca ei să fie mântuiţi. (Romani 10:1)
Este evident că aceeaşi dorinţă o avea Pavel
şi pentru neamuri: „Rugaţi‑vă totodată şi pentru
noi, ca Dumnezeu să ne deschidă uşă pentru
Cuvânt” (Coloseni 4:3). Apostolul cerea în rugăciune
(Efeseni 6:19‑20; Coloseni 4:3‑4) ca Dumnezeu să
97

I. C. Ryle, holiness, pag. 235;

deschidă uşi pentru Cuvântul Evangheliei, să‑i
dăruiască avânt, încredere şi uşurinţă în predicare.
„Rugăciunea era esenţială pentru ca ucenicii
să înţeleagă lucrarea cu Evanghelia la un nivel
pur omenesc, fiindcă şi cel mai elocvent mesaj al
Evangheliei era zadarnic pentru oamenii care sunt
pe calea pierzării.”98 „Evanghelia... este acoperită
pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte
necredincioasă a orbit‑o dumnezeul veacului
acestuia, ...” (2 Corinteni 4:3‑4)
5. ROLUL MINŢII ÎN RUGĂCIUNE
Apostolul Pavel leagă salvarea de credinţă,
mărturisire şi rugăciune: „oricine va chema Numele
Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:9‑14)
Denney face următoarele comentarii pe
aceeaşi temă: „O inimă care crede în vederea
neprihănirii şi o gură care mărturiseşte în vederea
mântuirii nu sunt două lucruri distincte, ci unul şi
acelaşi lucru.”99
Referirea la rugăciune folosind expresia
semitică „a chema Numele Domnului” (Genesa
12:8; Psalmul 99:6) este foarte importantă.
Aceasta reliefează responsabilitatea individuală
de a răspunde Evangheliei, revelează înţelegerea
Merlin R. Carothers, Power in praise, Logos International,
Plainfield, 1972, pag. 145;
99
James Denney, The Expositor’s Greek Testament, Volumul II,
Grand Rapids: Wm B. Eermans Publishing Co, 1961, pag. 178;

lui Pavel despre credinţă şi clarifică rolul pe care
îl acordă minţii în rugăciune. În Romani 10:14
apostolul, fără să greşească, leagă cunoaşterea
lui Dumnezeu de credinţă bazată pe această
cunoaştere şi de rugăciunea care vine dintr‑o
astfel de credinţă. „Este evident că Pavel nu privea
credinţa din care provenea rugăciunea autentică
ca un fel de salt în întuneric. Pentru el rugăciunea
venea dintr‑o credinţă raţională, informală, care
este bazată pe siguranţa că Dumnezeu nu este
necunoscut (Faptele Apostolilor 17:22‑28), ci
dimpotrivă, El S‑a revelat în creaţie, istorie, prin
Isus Hristos, Scriptură şi Evanghelie.”100
Un exemplu în acest sens se regăseşte în
1 Corinteni 14:14‑17: „...Fiindcă dacă mă rog în altă
limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este
fără rod...”
Apostolul I‑a mulţumit lui Dumnezeu
că el vorbea în limbi „mai mult decât voi toţi”
(1 Corinteni 14:18), iar în 2 Corinteni 12:1 el
vorbeşte despre vedenii şi descoperiri (probabil
asociate cu rugăciunea) în timpul cărora a auzit
lucruri care nu se pot spune. „Dar se pare că el
avea în vedere o stare mentală raţională care să
nu fie deschisă pentru abuz sau neînţelegere în
rugăciune, mai ales în întâlnirile publice.”101 În
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acest sens, Pavel ţine să accentueze corintenilor
„căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
neorânduielii” (1 Corinteni 14: 32‑33).
6. RUGĂCIUNEA PENTRU STĂRUINŢĂ
Pavel vedea viaţa creştină pe acest pământ
ca o continuă luptă „împotriva stăpânirilor
întunericului” (Efeseni 6:12). El vede persecuţia,
ameninţarea vieţii, opoziţia faţă de slujire ca şi
manifestări ale acestei ostilităţi, astfel rugăciunile
sale au fost pentru eliberare (Romani 15:30;
2 Corinteni 1:8‑11)
Rămânând în acest context, apostolul era
convins de necesitatea unei armuri din partea
lui Dumnezeu pentru creştini. El îi îndemna pe
efesenii creştini: „Faceţi în toată vremea, prin
Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la
aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi
sfinţii” (Efeseni 6:18)
Pavel nu crede că perseverarea se bazează
pe abilităţile omeneşti, rugăciunile sale exprimând
siguranţa în Dumnezeu: „El vă va întări până la
sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii
Domnului nostru Isus Hristos” (1 Corinteni 1:8).
Apostolul se roagă pentru filipeni fiind „încredinţat
că Acel care a început în voi această lucrare o va
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” (Filipeni 1:6).
Dar ştiind înclinaţia omului firesc spre gâlceavă,

pizmă, mânie, dezbinări, vorbire de rău, bârfeli,
îngâmfări, tulburări, el le spune corintenilor: „mă
tem ca, la venirea mea la voi, ...să trebuiască să
plâng pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte
şi nu s‑au pocăit.” (2 Corinteni 12:21). Pavel le cere
acestora: „încercaţi‑vă dacă sunteţi în credinţă”
şi le spune: „ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi
nimic rău.” (2 Corinteni 13:5‑7)
7. RUGĂCIUNEA PENTRU CONVERTIŢI
Apostolul priveşte la întreaga misiune
între neamuri ca la un act de slujire şi aşteaptă
să prezinte pe noii creştini ca fiind „o jertfă bine
primită, sfinţită de Dumnezeu” (Romani 15:16).
Pavel îi întrebă pe tesaloniceni creştini: „cine este,
în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa
noastră de slavă?” (1 Tesaloniceni 1:19‑20) şi tot
el dă răspunsul: „Da, voi sunteţi slava şi bucuria
noastră.” „El investise în personalitatea umană şi
răsplata lui o constituiau fii şi fiicele spirituale care
aveau să se închine Mielului lui Dumnezeu în veci
de veci.”102
În
scrisorile
sale,
Pavel
abordează
această temă de rugăciune în mai multe feluri.
Credinţa fermă a convertiţilor vine din rugăciune
(1 Tesaloniceni 3:10). Preocuparea apostolului
William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
pag. 851‑852;
102

pentru starea creştinilor motivează multele dintre
rugăciunile lui de cerere. (1 Tesaloniceni 3:12‑13)
Apostolul neamurilor dorea ca cei convertiţi
să nu ducă lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea
arătării Domnului Isus Hristos (1 Corinteni 1:7).
Preocuparea lui Pavel pentru sfinţirea creştinilor,
la arătarea lui Hristos, este o caracteristică
proeminentă a rugăciunilor sale.

Sfânt, din inima credinciosului care îi dă acestuia
siguranţa înfierii. Cei care iau rugăciunea în serios
vor deveni sfinţi şi se vor strădui să evite păcatul,
care Îl întristează pe Duhul Sfânt. (1 Tesaloniceni
5:19; Efeseni 4:30)
În Romani 12:1‑2, apostolul Pavel uneşte
sfinţenia, slujirea lui Dumnezeu, nepotrivirea cu
lumea cu reînnoirea minţii; având implicaţii clare
că ascultarea aduce înţelegerea voii lui Dumnezeu.

8. PRIVILEGIUL RUGĂCIUNII PENTRU CEI INFIAŢI
„Înţelegerea paulină despre rugăciune pune
accent major pe relaţia credinciosului cu Dumnezeu
ca Tată.”103 Acest privilegiu este un aspect al înfierii
ca fii ai lui Dumnezeu şi îşi are temelia pe lucrarea
terminată de Hristos.
„În El avem, prin credinţa în El, slobozenia
şi apropierea de Dumnezeu cu încredere” (Efeseni
3:12) Această oportunitate nu ţine cont de rasă sau
cultură. Prin Hristos, atât evreii cât şi neamurile
au „intrare la Tatăl, într‑un Duh.” (Efeseni 2:18)
Apostolul spune: „Dumnezeu ne‑a trimis în
inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, adică:
Tată!” (Galateni 4:6), „se relaţionează înfierea de
abilitatea credinciosului de a se ruga ca Isus.”104
Pentru Pavel, rugăciunea îşi are originea în Duhul
103
Brandt R. L., Praying with Paul, Grand Rapids, Baker Book
House, pag. 162;
104
Ibidem, pag.163;

9. RUGĂCIUNEA ŞI VOIA LUI DUMNEZEU
Pentru Pavel, lupta din rugăciune nu era o
încercare de a lupta ca Dumnezeu să‑Şi schimbe
voia. Rugăciunea, în conformitate cu voia lui
Dumnezeu, era hotărâtoare pentru Pavel, fiindcă
el înţelegea toată slujirea pe pământ în termeni de
bun sau rău.
Prin rugăciune, creştinul declară că
Dumnezeu şi lumea sunt într‑un constant conflict.
„Rugăciunea în esenţă este rebeliune faţă de
lume şi căderea ei, refuzul absolut de a accepta
ca normal ceea ce este anormal. Rugăciunea este
refuzul oricărui plan, oricărei scheme, oricărei
interpretări care este diferită de norma stabilită de
Dumnezeu.”105

Edward McKendree Bounds, The reality of prayer, Baker Book
House, 1924, pag. 86;
105

Pavel nu tinde să schimbe voia lui
Dumnezeu cu dorinţele personale sau cu nevoile
altora. Mai degrabă, rugăciunea sa este parte din
lupta creştinului de a înţelege, de a afirma şi de
a participa la a face voia lui Dumnezeu împotriva
influenţei păcatului. Angajamentul de a trăi şi de
a se ruga conform voii lui Dumnezeu constituie
esenţa a ceea ce Pavel spunea prin rugăciunea „în
Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Efeseni
5:20). Credincioşilor li se cere nu numai să se roage,
ci să şi „ridice spre cer mâini curate.” (1 Timotei
2:8)

cererea. (2 Corinteni 12:7‑10). Din răspunsul dat
de Dumnezeu la această cerere a apostolului, el a
putut să înveţe că suferinţa era o oportunitate ca
puterea lui Dumnezeu să fie făcută desăvârşită
în viaţa lui. Mai mult, suferinţa pentru voia
Creatorului era o speranţă care nu dezamăgeşte
(Romani 5:3‑5), iar în final suferinţele din vremea
de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de
slava viitoare (Romani 8:18). Astfel, Pavel le cere
creştinilor răbdarea care aşteaptă realizarea finală
a înfierii, „adică răscumpărarea trupului nostru.”
(Romani 8:23)

„Din cauza punctului său de vedere privind
suveranitatea lui Dumnezeu, el nu vedea că
răspunsul la rugăciunile noastre ar putea fi
contrar voii lui Dumnezeu.”106 În acest sens, Pavel
le spunea creştinilor romani: „şi cer totdeauna ca,
prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea
să vin la voi.” (Romani 1:10). Mai târziu puţin, în
aceeaşi epistolă, apostolul i‑a îndemnat pe creştini
să se roage ca prin voia lui Dumnezeu să ajungă la
ei. (Romani 15:32)

Apostolul recunoaşte necesitatea seriozităţii
suferinţei într‑o lume decăzută: „suspinăm în noi,
şi aşteptăm înfierea” (Romani 8:23). În acest sens,
el cere bisericii să‑şi poarte unii altora povara:
„Purtaţi‑vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini
astfel legea lui Hristos.” (Galateni 6:2). „Acest
verset este deseori explicat cu referire la Psalmul
55:22, ca un îndemn la mijlocire. Expresia bine
cunoscută de binecuvântare din 2 Corinteni
1:3‑4, care Îl descrie pe Dumnezeu ca Părintele
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
care mângâie în toate necazurile, pare să susţină
această idee.”107

Prioritatea de a face voia lui Dumnezeu a
fost reliefată de realitatea persistentă şi de unele
rugăciuni neascultate din viaţa apostolului. De
trei s‑a rugat Pavel ca Dumnezeu să‑i ia „ţepuşul”
din trupul său, însă Dumnezeu nu i‑a împlinit
106
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10. MIJLOCIREA DUHULUI SFÂNT
În epistolele pauline se pune accentul pe
Duhul Sfânt în rugăciune.
Acesta este forţa creatoare a rugăciunii:
„Este important pentru fiecare creştin să ştie că
Duhul Sfânt este o Persoană Divină, căreia Îi
trebuie adusă închinare, slujire şi dragoste.”108
Pavel subliniază în rugăciunile sale legătura
cu Duhului Sfânt cu persoana celui ce se roagă, cu
semenii şi Dumnezeu Tatăl.
Duhul Sfânt depune mărturie împreună
cu duhul credinciosului că acesta din urmă este
membru al familiei lui Dumnezeu. „Însuşi Duhul
sfânt adevereşte împreună cu duhul nostru că
suntem copii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:16).
Pavel scrie în Romani 8:26‑27 că Duhul îl
ajută pe credincios în slăbiciunea lui. Deşi creştinul
nu ştie să se roage, Duhul Sfânt îl învaţă şi tot
El mijloceşte cu suspine negrăite pentru acesta.
„Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa
Duhului” (Romani 8:27)
„Important este faptul că rugăciunile
Duhului Sfânt în contul nostru sunt făcute
întotdeauna după voia lui Dumnezeu.”109
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Pentru ca cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu
să‑şi dea seama de demnitatea poziţiei ce le‑o
acordă El, Dumnezeu a trimis Duhul Său ca să
locuiască în ei.
Duhul este Cel care creează în creştini
conştiinţa calităţii de fiu, făcându‑i pe aceştia să
I se adreseze lui Dumnezeu cu apelativul „Tată”.
„Acesta este un termen intim de adresare, folosit
de copii în cadrul familiei, combinând termenul
aramaic şi cel grec ce denotă substantivul tată.”110
Niciun sclav nu se putea adresa capului familiei cu
un asemenea apelativ, deoarece acesta era rezervat
în exclusivitate membrilor familiei, exprimând
dragostea şi încrederea ce şi‑o acordau unii altora.
„Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne‑a trimis în
inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, adică:
Tată!” (Galateni 4:6)
Legat de persoanele semenilor, Duhul
mijloceşte pentru sfinţi: „dar Însuşi Duhul
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite ... pentru
că El mijloceşte pentru sfinţi.” (Romani 8:26‑27)
Mijlocirea Duhului pentru credincioşii de
pe pământ este aşezată în paralel cu mijlocirea lui
Hristos care stă la dreapta Tatălui (Romani 8:34).
Unii comentatori biblici sunt de părere că
„expresia „suspine negrăite” este considerată uneori
William MacDonald, Comentar la Noul Testament, C.L.V., 1998,
pag. 709;
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ca o aluzie la vorbirea în limbi a credincioşilor în
timpul rugăciunii.”111 Însă, este bine să se privească
la aceasta ca fiind o slujbă a Duhului Sfânt care
identifică nevoile omului şi le comunică direct lui
Dumnezeu Tatăl.
Creştinul rugându‑se „prin Duhul” (Efeseni
6:18) înseamnă că se roagă în teama de Dumnezeu
pe care Duhul o aduce pentru a fi capabil să aibă
încredere deplină în Tatăl lui. Aşa cum A. T. Lincoln
spune, în Efeseni 6:18: „autorul cere inspiraţie
în rugăciune, inspiraţia fiind făcută efectiv de
Duhul.”112
Prin Duhul lui Dumnezeu au fost luminaţi
apostolii şi profeţii (1 Petru 1:12), întrucât Duhul
cercetează toate lucrurile, chiar lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt
înţelege toate adevărurile lui Dumnezeu, fiind
în stare să le împărtăşească şi altora. „Nouă însă
Dumnezeu ni le‑a descoperit prin Duhul Său. Căci
Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale
lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10)
11. PUNCTUL CENTRAL AL RUGĂCIUNII LUI PAVEL
În 1 Timotei 2:2, apostolul Pavel îndeamnă
la rugăciune pentru stabilitate politică, să „putem
duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată
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evlavia şi cu toată cinstea.” În opinia apostolului,
acesta este mediul care permite progresul
Evangheliei.
Pavel dă instrucţiuni cu privire la
rugăciunea care atinge şi laturi practice, cum ar
fi slujirea (1 Corinteni 11:5; 14:13‑17) şi în felul de
administrare al casei sau al banilor (Romani 14:6;
1 Corinteni 10:30; 11:24; 1 Timotei 3:3‑5).
„Este uimitor că, în scrierile prin care
vedem modul de rugăciune dat de Pavel, nu găsim
aplicaţii practice cum ar fi pâinea de toate zilele,
sănătate sau vindecare, îmbunătăţirea condiţiilor
economice.”113 Acestea sunt subliniate doar în două
pasaje din Efeseni 1:15‑23 şi 3:14‑21.
Priorităţile sale sunt subliniate când
încurajează pe corinteni, „pentru că noi nu ne
uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe
când cele ce nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni
4:18). Aceasta devine o extremă în rugăciunea lui
Pavel, el mijloceşte pentru o bună cunoaştere a
lui Dumnezeu, iluminare spirituală, o înţelegere
mai bună a ceea ce înseamnă să fii „în Hristos” şi o
siguranţă a puterii incomparabile a lui Dumnezeu.
O altă temă se află în capitolul 3 al epistolei
către Efeseni, unde puterea lui Dumnezeu este
A. N. Hunter, Interpreting Paul’s Gospel, SCM Press Ltd.,
London, 1954, pag. 196;
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legată de cea a credincioşilor ca: „Hristos să
locuiască în inimile voastre prin credinţă.” (Efeseni
3:17) şi în al doilea rând înţelegerea dragostei lui
Hristos care întrece orice pricepere omenească.
Scopul lui final este ca cei convertiţi să‑L vadă
pe Hristos şi să fie „plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu.” (Efeseni 3:19)
Acest accent pe spiritualitate este văzut în
toate scrierile lui Pavel. „Păstorul sau misionarul
nu este un ascet, nici inconştient de importanţa
activităţii zilnice.”114 Pavel îi îndeamnă pe
credincioşi să trăiască în aşa fel încât prioritatea
lor să fie venirea Împărăţiei.
„Căci deprinderea trupească este de puţin
folos, pe când evlavia este folositoare în orice
privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum
şi a celei viitoare.” (1 Timotei 4:8)
Mijlocirea lui Pavel în Epistola către
Efeseni se încheie cu o doxologie (Efeseni 3:20‑21)
care exprimă siguranţa lui Pavel cu privire la
eficacitatea rugăciunii în Duhul, după voia lui
Dumnezeu: „Iar celui ce, prin puterea care lucrează
în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem
sau gândim noi, a lui să fie slava în Biserică şi în
Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor!
Amin.”
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CONCLUZIE

„Rugăciunea este de folos acolo unde orice
altceva falimentează. Prin rugăciune, cei mai
înverşunaţi duşmani ai Evangheliei au devenit
apărătorii ei cei mai curajoşi; cei mai ticăloşi ‑ fii
adevăraţi ai lui Dumnezeu! Oh, puterea rugăciunii
de ar ajunge în adânc, unde speranţa însăşi pare
zadarnică, de a ridica bărbaţi şi femei în părtăşie
cu Dumnezeu şi în asemănarea Lui! Este de‑a
dreptul minunat!”115
Pavel a experimentat transformarea pe care
o poate face rugăciunea. Dintr‑un potrivnic al lui
Hristos, Saul a ajuns apostolul Său.
Pavel a făcut din rugăciune o stare de
părtăşie intimă cu Dumnezeu. Rugăciunea
constituie exprimarea sinceră a lăuntrului
apostolului în faţa lui Dumnezeu. „În orice
lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui
Dumnezeu.” (Filipeni 4:6)
Pavel şi‑a adresat rugăciunea Tatălui în
Numele Domnului Isus, El fiind singurul mijlocitor
dintre om şi Dumnezeu. (1 Timotei 2:5). Apostolul
115
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credea că rugăciunea este absolut necesară vieţii
spirituale pentru ferirea de ispite, biruinţa asupra
vrăjmaşului, maturizare şi întărire spirituală.
(1 Tesaloniceni 5:17; Efeseni 3:16)

insistă asupra rugăciunii în epistolele adresate
celorlalţi credincioşi (Filipeni 4:6; Coloseni 4:2).
Abordarea rugăciunii făcută de Pavel în epistolele
sale este mereu prezentă.

Din viaţa de rugăciune a apostolului Pavel
se observă clar că rugăciunea este o recunoaştere
a slăbiciunilor şi a apartenenţei creştinului de
Dumnezeu; rugăciunea este plăcută lui Dumnezeu.

„Probabil că cea mai mare contribuţie a lui
Pavel în înţelegerea noastră despre rugăciunea
creştină este stabilizarea conecţiei acesteia cu
Duhul Sfânt.”117 Credinciosul se roagă „în Duhul”
(Efeseni 6:18), deci rugăciunea este o cooperare
dintre Dumnezeu şi credincios în faptul că este
prezentată Tatălui, în Numele Fiului, prin
inspiraţia locuirii Duhului Sfânt în creştin.

Rugăciunile lui Pavel constituie modele din
care astăzi creştinul poate să înveţe. La fel cum
profesorul universitar doctor Vasile Talpoş afirma
despre cartea Psalmilor: „Cartea de rugăciune din
care mulţi credincioşi au învăţat să se roage.”116
În
concepţia
apostolului
neamurilor,
rugăciunea este absolut esenţială pentru creştin:
„Bucuraţi‑vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz.
Stăruiţi în rugăciune.” (Romani 12:12). Rugăciunea
aduce putere şi pace în inimile credincioşilor.
Pavel nu s‑a asemănat cu învăţătorul care
îi învaţă pe alţii şi el uită să practice învăţăturile
respective.
Apostolul a practicat ceea ce a predicat:
„Dumnezeul căruia Îi slujesc în duhul meu, în
Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă
pomenesc neîncetat în rugăciunile mele.” (Romani
1:9; Efeseni 1:16; 1 Tesaloniceni 1:2). Astfel el
116
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Deşi moartea lui Pavel a fost provocată
de păgâni, el murind ca martir pentru Hristos,
apostolul nu a trecut în veşnicie ca un înfrânt
cum voiau unii, ci ca un mare biruitor care a
experimentat pe deplin puterea adevăratei
rugăciuni. Fiindcă apostolul a ştiut să stea de vorbă
cu Dumnezeu pe acest pământ, lui nu îi era teamă
de conversaţia pe care urma să o aibă cu Creatorul
în veşnicie.
„Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău
şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.”
(2 Timotei 4:18).
Pastor Damian Ion
Societatea Misionară Română, Dicţionar biblic, Editura Cartea
Creştină, Oradea, 1995, pag. 1136;
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