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Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România 

Anul 2011 dedicat misiunii şi evanghelizării 

                               

                              POST SI RUGACIUNE LUNA APRILIE 2011 

TEMA : Lucrarea de misiune a Bisericii începe cu mobilizarea la rugăciune.  

Text de bază : Matei 9 : 35 - 38  

  Contextul temei : Matei 10 : 1 – 11 : 1 ;  Lectură devotională Matei 13 : 1 - 52 

 

“Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia 
Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod. Când a văzut 
gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor. 
Atunci a zis ucenicilor Săi : Mare este secerişul, dar puţin sunt lucrătorii ! Rugaţi dar pe Domnul 
secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9 : 35 - 38)  

 
Evanghelistul Matei prezintă pe Domnul Isus drept Împaratul Mesianic promis de Dumnezeu 

Istraelului şi ne dă o cronică foarte ordonată a vieţii şi misiunii Lui. În debutul misiunii Sale publice 
Domnul Isus vorbeşte despre Împărăţie şi cu acelaşi mesaj au fost trimişi ucenicii Lui. Este singura 
Evanghelie care prevede Biserica drept o comunitate viitoare ce aparţine lui Hristos 
(Matei 16 : 18 ; 18 :17). 

 
Biserica misionară este o unealtă a Împărăţiei lui Dumnezeu. Ucenicii care formează Biserica, 

motivaţi de viziunea şi mila Domnului Isus sunt mobilizaţi la rugăciune pentru ca Dumnezeu să scoată 
lucrători pe câmpul de misiune pentru caştigarea oamenilor pierduţi.  

 
 

I. Misiunea Domnului Isus “străbătând toate cetaţile şi satele” este un model rezumat în trei aspecte  
(Matei 9 : 35). 

    
1. Domnul Isus învaţa pe norod în sinagogi, pe baza autoritaţii Scripturii, voia lui Dumnezeu 

pentru ei (Luca 4 : 16 - 29). În contrast învăţătorii Legii transmit învăţăturile înaintaşilor lor, 
numite “datina bătrânilor”, urmărind continuarea  tradiţiei” (Marei 23 : 3). 
 

2. Domnul Isus propovăduieşte Evanghelia Împărăţiei, asemenea unui crainic, vestea bună a 
mântuirii (Isaia 52 : 14). Acum s-a împlinit vremea, Mesia cel de mult promis a venit ca să 
vestească anul de îndurare al Domnului (Marcu 1 : 14 – 15 ; Luca 4 : 18 – 21 ; Lev. 25 : 10). 
Scopul propovăduirii era pocăinţa, credinţa în Evanghelie, încrederea numai în Domnul Isus 
pentru mântuire şi chemarea la ucenicie în Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. 

 
3. Domnul Isus vindecă bolnavii, aceasta slujind la confirmarea mesianităţii şi a identitaţii Sale 

ca Fiul lui Dumnezeu (Ioan 3 : 2 ; 10 : 37 - 38). Minunile indică spre Persoana Domnului 
Isus . Cuvântul şi faptele au menirea să faciliteze apropierea omului de El. În mod voit 
Domnul Isus îşi îndreaptă paşii spre oamenii din popor care erau dispreţuiţi, marginalizaţi, 
asupriţi şi chinuiţi ca să indice spre Mântuitorul lumii, pentru ca toţi care cred în El să 
primească în dar viaţa veşnică, dincolo de boală şi de moarte.   

 

II. Viziunea Domnului Isus privind starea poporului este prezentată ucenicilor prin două simboluri : 
 

1. Oamenii pierduţi sunt ca nişte oi risipite şi necăjite care nu au păstor. Domnul Isus vede 
starea spirituală a oamenilor fără Dumnezeu (Isaia 53 : 6). Ei nu au îndrumatori care să-i 
conducă la o relaţie de părtăşie cu Dumnezeu. Această mulţime de oameni are nevoie să 
primescă călăuzire pentru a intra în Împărăţie. Concluzia este că oamenii pierduţi sunt mulţi 
şi ucenicii sunt puţini (Matei 9 : 36). 
 



2. Oamenii pierduţi sunt câmpul de misiune a lui Dumnezeu pentru ucenici. Secerişul este un 
simbol al lucrării misionare. Domnul Isus vede mulţi oameni care ar putea fi aduşi în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Aceşti oameni au nevoie de lucrători care să-i conducă în Împărăţie. 
Concluzia este că “mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii !” (Matei 9 : 37). 

 
III. Domnul Isus începe mobilizarea ucenicilor la misiune chemându-i la rugăciune pentru lucrători. 

 
1. Mila lui Dumnezeu şi nu meritele noastre este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit 

ca să ne mântuiască.  
Mila lui Dumnezeu a fost motivul pentru trimiterea lui Moise ca să scoată pe Israel din Egipt 
(Exodul 3 : 4…). Mila lui Dumnezeu a salvat cetatea Ninive (Iona 4 : 11)… 
Mila Domnului Isus, care este activă în viaţa Bisericii este motivaţia care ne aduce la 
picioarele Domnului secerişului la rugăciune pentru lucrători (Matei 9 : 36). 

 
2. Începutul misiunii este rugăciunea. Dumnezeu care este Domnul secerişului trebuie să scoată 

lucrători la secerişul Lui. Dacă Dumnezeu nu pregăteşte, nu trimite lucrători, atunci orice 
lucrare eşuează. Numai rugăciunea face să se intersecteze chemarea divină cu un răspuns 
pozitiv al ucenicilor Domnului Isus pentru câştigarea celor pierduţi pentru Împaraţia lui 
Dumnezeu (Matei 9 : 38). 

 
IV. Rugăciune 

 
1. Motive de mulţumire : 

 
a) Mulţumim lui Dumnezeu pentru că a trimis pe Domnul Isus, Fiul Său care a plătit preţul 

răscumpărării şi “ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1 : 13). 
 
b) Multumim Domnului Isus ca ne-a arătat că baza pentu misiune este rugăciunea. 

 
c) Multumim lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi lucrători la secerişul Lui. 

 
 

2. Motive de pocăinţă : 
 
a) Ne smerim pentru că biserica locală nu are un program de misiune care să aplice modelul 

Dmnului Isus “toate cetăţile şi satele … propovăduind Evanghelia Împărăţiei” ... 
 
b) Ne smerim că nu vedem nevoile spirituale ale celor din jur aşa cum a văzut Domnul Isus 

gloatele.  
 
c) Ne smerim şi ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerişul Lui.Trist este că 

procesul uceniciei şi misiunii nu  sunt o prioritate în biserica locală.  
 

3. Motive de cereri : 
 
a) Ne rugăm ca Domnul Isus să aducă în inima noastră acea forţă motivatoare  plină de 

compasiune pentru  nevoile spirituale ale oamenilor. 
 
b) Ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători în biserica locală care să depăşească limitele 

localităţii în care trăiesc. 
 
c) Ne rugăm ca fiecare credincios din biserica locală să fie implicat în rugăciune pentru a fi 

un lucrător pregătit şi chemat de Dumnezeu la câştigarea de suflete pentru Împărăţie. 
 

d) Rugăciune pentru misiune transculturală : Ne rugăm pentru familia Dubei Ruben şi 
Maria împreună cu copiii lor Miriam si Levi care slujesc pe Domnul in Ghana. 


