
SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE 

 

 

 

Domnul Isus ne-a lăsat porunca să ne rugăm (Luca 21:36), ne-a dat 

învăţătura cu privire la rugăciune (Matei 6:5-13) şi ne-a dat exemplu personal de 

viaţă de rugăciune  (Luca 6:12). Noi suntem chemaţi să călcăm pe urmele Lui în 

toate privinţele. Rugăciunea este un mod de viaţă pentru credincios: „Rugaţi-vă 

neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). În mod special, bisericile baptiste din România au 

hotărât să pună deoparte o săptămână în fiecare an pentru rugăciune. Săptămâna 

aceasta se numeşte „Săptămâna de rugăciune”. Pentru anul 2008, tema săptămânii 

de rugăciune este „Sfinţire şi slujire”.  Sfinţirea şi slujirea sunt două aspecte 

importante în viaţa fiecărui credincios şi a fiecărei biserici. Sfinţirea şi slujirea nu pot 

fi separate dacă dorim să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu şi să primim 

binecuvântarea Lui.  

 

Duminică: Coloseni 3: 12-17. Rugăciune pentru familie. 

- Rugăciune de mulţumire pentru toate familiile din bisericile noastre. 

- Rugăciune pentru sfinţirea familiilor noastre în toate aspectele: relaţiile 

dintre soţ şi soţie, dintre părinţi şi copii, dintre fraţi şi surori în cadrul 

familiei. Acolo unde există tensiuni, neînţelegeri, dezbinări, ne rugăm ca 

Domnul să aducă pace şi armonie. În timpul apostolilor, foarte multe 

biserici locale se adunau în case. Astăzi tot mai multe case devin locul 

preferat de vizionat programe TV. Ne rugăm pentru familiile care trec prin 

nevoi materiale şi pentru protecţia divină peste familiile unde membrii sunt 

despărţiţi vremelnic de necesitatea găsirii unui loc de muncă. Este nevoie 

de o cercetare a Duhului Sfânt în casele noastre. 

- Rugăciune pentru lucrarea Evangheliei în casele noastre. Casa este locul 

cel mai potrivit pentru creştere spirituală şi pentru evanghelizarea celor 

nemântuiţi. Pavel îi aminteşte lui Timotei că a crescut în prezenţa unei 

bunici şi a unei mame credincioase (2 Tim. 1: 5) şi a ajuns să cunoască 

Sfintele Scripturi din pruncie (2 Tim. 3:15). 

 



Luni: Daniel 12:1-3. Rugăciune pentru învăţătorii de şcoală duminicală. 

- Rugăciune de mulţumire pentru toţi învăţătorii de şcoală duminicală din 

biserici şi pentru toţi educatorii (învăţători şi profesori) din şcolile creştine. 

- Rugăciune pentru sfinţirea învăţătorilor de şcoală duminicală din bisericile 

noastre şi pentru profesorii din şcolile creştine. În fiecare săptămână au 

responsabilitatea de a da învăţătură şi de a fi modele pentru noi şi copiii 

noştri. Ne rugăm ca Domnul să le sfinţească mintea şi Duhul Sfânt să le 

inspire învăţătura. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze copii de 

materialism, modernism şi evoluţionism. 

-  Rugăciune pentru toate clasele de şcoala duminicală, pentru şcolile 

creştine şi pentru toţi învăţătorii şi profesorii. Cerem de la Domnul 

călăuzire, putere de slujire, ocrotire şi resurse materiale pentru această 

lucrare. Ne rugăm ca prin slujirea lor mulţi elevi şi studenţi să-l cunoască 

pe Domnul. Ne rugăm ca orele de religie din şcoli să fie folosite pentru a 

studia Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Marţi: Efeseni 6:10-18. Rugăciune pentru cei care conduc  şi participă la 

rugăciune în biserici şi în grupuri de rugăciune.  

- Rugăciune de mulţumire pentru toţi oamenii rugăciunii din bisericile 

noastre. 

- Rugăciune pentru sfinţirea oamenilor rugăciunii. Ei sunt implicaţi în bătălie 

spirituală şi de multe ori sunt ţinta atacurilor celui rău. Iacov afirmă că 

rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere (Iacov 5:16). 

Cerem de la Domnul să îmbrace în neprihănirea Lui pe toţi oamenii 

rugăciunii. Ne rugăm pentru redescoperirea plăcerii şi puterii rugăciunii în 

bisericile noastre. 

- Rugăciune pentru întărirea în credinţă şi în slujire a oamenilor rugăciunii. 

În bătăliile spirituale pot să obosească, să se simtă slabi şi au nevoie de 

întărire. Profetul Daniel a fost întărit de Domnul în lupta spirituală dusă în 

rugăciune (Daniel 10:18-19). 

 

 

 



Miercuri: Coloseni 3:12-17. Rugăciune pentru cei care conduc şi sunt implicaţi 

în slujirea muzicală. 

- Rugăciune de mulţumire pentru toţi cei care slujesc în domeniul muzical. 

- Ne rugăm pentru sfinţirea tuturor cântăreţilor. Apostolul Pavel vorbeşte 

despre cântarea duhovnicească. Numai un om duhovnicesc poate 

compunne o cântare duhovnicească . Şi numai celor neprihăniţi le şade 

bine cântarea de laudă. Ne rugăm pentru un duh de înţelepciune care să 

emane din textul şi linia melodică a cântărilor din biserici. Cântarea 

înţeleaptă (Ps 47:7) va mişca inimile ascultătorilor (FA16:25) 

- Ne rugăm pentru inspiraţie duhovnicească pentru cei care compun 

cântări. Cerem binecuvântarea Domnului peste toţi cei care slujesc în 

acest domeniu. Repetiţiile de cor, orchestră, fanfare, etc. solicită timp şi 

energie. Ne rugăm ca Domnul să folosescă slujirea lor pentru apropierea 

oamenilor de Dumnezeu şi pentru zidirea bisericilor. 

 

Joi: Matei 9:35-38. Rugăciune pentru evanghelişti şi misionari. 

- Rugăciune de mulţumire pentru toţi evangheliştii şi misionarii. 

- Ne rugăm pentru sfinţirea tuturor evangheliştilor şi misionarilor. În 

călătorie, în locurile unde găzduiesc, unde nu-i vede nimeni, cel rău îi 

atacă de multe ori. Ne rugăm ca Domnul să le dea o viaţă curată şi o 

mărturie frumoasă. Mesajul şi mesagerul trebuie să fie în armonie. Dacă 

mesajul este sfânt şi mesagerul trebuie să fie sfânt. 

- Ne rugăm şi cerem de la Domnul să scoată mai mulţi lucrători, să 

deschidă noi uşi pentru evanghelie. Cerem înţelepciune de la Dumnezeu 

pentru unitatea în lucrarea dintre evanghelist, misionar şi biserica locală. 

Ne rugăm pentru săptămânile de rugăciune şi evanghelizare să fie însoţite 

de harul mântuirii pentru multe suflete. 

 

Vineri: 1 Timotei 3:8-13. Rugăciune pentru diaconi şi pentru toţi cei care sunt 

slujesc în administraţia bisericii. 

- Rugăciune de mulţumire pentru toţi diaconii şi pentru toţi cei care slujesc 

în administraţia bisericii. 

- Ne rugăm pentru sfinţirea diaconilor, a tuturor celor care slujesc în 

administraţia bisericii şi pentru familiile lor să fie cu toată inima alipiţi de 



Domnul. Printre alte calităţi pe care le enumera, Pavel subliniază faptul că 

diaconii trebuie să fie fără prihană şi dedicaţi total slujirii. 

- Ne rugăm ca Domnul să-i întărească în lucrare. Slujirea din acest 

domeniu nu este întotdeauna însoţită de rezultate vizibile şi de împlinire. 

Sunt uneori probleme grele şi istovitoare, şi de aceea este nevoie de 

încurajare, putere şi înţelepciune. 

 

Sâmbătă: Matei 24:1-14. Rugăciune pentru cei care lucrează în radio, 

televiziune, edituri creştine. 

- Rugăciune de mulţumire pentru aceste canale deschise pentru 

răspândirea  Evangheliei şi pentru toţi cei care slujesc în aceste instituţii 

- Ne rugăm pentru sfinţirea celor care lucrează în mass media. Mijloacele 

de comunicare în masă au un rol important în formarea şi promovarea 

valorilor spirituale. Într-o lume în care aceste mijloace sunt folosite pentru 

transmiterea unor idei, imagini şi modele păcătoase, ne rugăm ca Domnul 

să ridice o generaţie de oameni care să fie lumina lumii şi sarea 

pământului. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu oameni şi 

resurse în vederea accesului bisericii baptiste la mijloacele mass media. 

- Ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească pe copiii Lui care slujesc în 

aceste instituţii şi să le dea uşi deschise şi biruinţă. Ne rugăm să reziste în 

faţa presiunilor de a deveni populari, de a fi pe placul oamenilor şi să 

rămână până la capăt în ascultare de Domnul. Ne rugăm ca Duhul lui 

Dumnezeu să lucreze la mântuirea tuturor celor care ascultă Evanghelia 

transmisă pe aceste căi. 

 

Dumninică: 1 Petru 5:1-11. Rugăciune pentru biserică şi pentru slujitorii 

duhovniceşti (păstori, prezbiteri). 

- Rugăciune de mulţumire pentru toate bisericile şi pentru toţi slujitorii 

duhovniceşti. 

- Ne rugăm pentru sfinţirea tuturor bisericilor şi slujitorilor duhovniceşti. 

Biserica este chemată să fie un popor sfânt, pus deoparte pentru Domnul. 

Porunca Domnului este “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:16). 

Păstorii, prezbiterii trebuie să fie oameni sfinţi care să poată conduce 



turma pe o cale sfântă. Ne rugăm ca şi familiile lor să fie familii sfinte în 

toată purtarea lor.  

- Ne rugăm ca Domnul să întărească şi să învioreze lucrarea fiecărei 

biserici şi a fiecărui lucrător. Ne rugăm pentru maturizarea spirituală, 

pentru puritatea morală şi doctrinară a fiecărei biserici şi a fiecărui 

lucrător. Ne rugăm ca bisericile să experimenteze o nouă pasiune pentru 

mântuirea celor pierduţi, pentru misiune şi evanghelizare.   
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