
Rugăciunea face diferență. 
Dumnezeu iubește când copiii săi se 
roagă. 
 
“Da, a răspuns  Isus, « N-aţi citit niciodată acolo 
unde scrie că: 
„Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi    Ţi-ai 
scos laudă!”?     Matei 21:16 
 
Există atâtea probleme pe care copiii și adolescenții 
nu ar trebui să confrunte, în special în orașele din 
țările dezvoltate: problemele care neagă 
oportunitatea securității și a unei vieți de familie 
iubitoare pe care a intenționat-o Dumnezeu. În 
aceasta, a 21a aniversare a Weekendului Mondial al 
rugăciunii, haideți să mobilizăm milioane de copii să 
se roage și să asculte de Dumnezeu: ca schimbarea 
să aducă rezultate durabile.  

 
children to pray and listen to God: that lasting 
change may result. 
 
 
 
 

ALĂTURĂ-TE NOUĂ ÎN RUGĂCIUNE… 

Doamne Isuse, 
Ajută-ne pe fiecare din noi să putem educa, echipa, 
împuternici copiii să vorbească și să asculte de Tine 
în rugăciune.  
Dă-ne oportunități să dezvăluim ceva din dragostea 
și puterea Ta copiilor din jurul nostru. 
Și fie ca copiii vulnerabili cu vieți grele să se apropie 
de Tine în rugăciune și să te dezvăluie altor în jurul 
lumii.  
Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin. 
 
 
 

 

 

ZECE MOTIVE DE A ȚINE UN 
WEEKEND MONDIAL AL 

RUGĂCIUNII 
1. Originea 
Rugăciunea este acolo unde Viva a început 
21 de ani în urmă.  
2. Unitate 
Indiferent de denominațiune – noi toți 
putem să ne rugăm. Un impact și o 
influență colectivă.  
3. Smerenie 
Ne ajută să ne supunem lui Dumnezeu. 
4. Atenția 
Ne dă o conștiintizare mai largă a 
problemelor copiilor de risc. 
5. Momentum 
Ne poate da o energie și un scop pentru 
anul viitor.  
6. Acțiune simplă 
Nu formulelor – o abordare necomplicată. 
7. Binecuvântări 
Oamenii devin implicați, devotați și 
schimbați. 
8. Legături 
Rugăciunea poate stabili și extinde legături. 
9. Eliberare 
Lasă să ne conducă copiii ! 
10. Mobilizează, inspiră, echipează 
Acționăm în conformitate cu ceea ce auzim 
de la Dumnezeu. 



 

Go to www.worldweekendofprayer.com for more details of our resources, including: 
• a webinar training programme to train church workers and church leaders how to teach children to pray 

to and listen to God. 
• an illustrated children’s prayer book with pictures done by children showing the story of Hannah and 

pictures of issues facing children. 
• virtual prayer space, to allow children to post prayers and picture-prayers in the weeks leading up to the 

event and afterwards.  
 

Join our Facebook page at facebook.com/WWPrayer to see what others are doing. 

The World Weekend of Prayer campaign is a global initiative held over the first weekend of June 
every year, uniting hundreds of thousands of adults and children across more than 40 countries. 
 
Viva is an international Christian charity that is inspiring lasting change in children’s lives through the 
power of collective action in 37 community networks worldwide. 

CE AI PUTEA SĂ FACI ? 

Exemplu de evenimentele ținute în ultimii ani, 
include : 
 
Italia : un eveniment de rugăciune a copiilor, cântece 
de laudă, poezii, post, collecții și marșul prin oraș.  
 
Oxford,Marea Britanie : Serviciul de duminica seara, 
cu stațiuni de rugăciune (legate de proiecte locale, 
Siria/Lebanon, Gaza/Palestina și soldați copii), 
activitățile copiilor în slujire, un video arătând 
meditația.  
 
Kansas, SUA : evenimentul școlar pentru pre-școlari 
pâna la clasa 8 (100 de copii) cu stațiuni de rugăciune, 
închinare condusă de studenți, prezentarea WMR (cu 
poze și slaiduri), sfârșirea cu o rugăciune corporală. 
 
Mwanza, Tanzania : O zi de rugăciune cu un fel de 
mâncare, corul organizat de copii, o scenetă 
organizată de copii, și rugăciuni de grup. 
 
Guduru, India : rugăciuni, serviciul de biserică și un 
proiect : mâncare după serviciul de duminică la un 
orfelinat dintr-un cartier de mahală, unde e bazată o 
biserică, căutând donații să îmbunătățească biserica și 
să hrănească mai mulți oameni.  
 
Wan Chai, Hong Kong : meditarea și rugăciuni pentru 
copii, serviciul cu toată congregația, răspândind 
mesajul prin Viva Ink.  
 

 Zimbabwe, Harare : Copiii se roagă acasă sâmbăta și 
  mpreună la biserică duminica. 

VERSETE-CHEIE DIN BIBLIE 
 
O dată, Isus se ruga într-un loc. Când a terminat, unul 
din ucenicii sîi I-a zis :Doamne, învață-ne să ne rugăm, 
așa cum Ioan și-a învățat ucenicii. 
Luca 11: 1 
 
Din gura copiilor şi a celor ce sug la ţîţă, Ţi-ai scos o 
întăritură de apărare împotriva protivnicilor tăi, ca să 
astupi gura vrăjmaşului şi omului cu dor de răzbunare. 
Psalm 8: 2 
 
 Nu te grăbi să deschizi gura şi să nu-ţi rostească inima 
cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu 
este în cer, şi tu, pe pământ; de aceea să nu spui 
vorbe multe. 
Eclesiastul 8: 2 
 
I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu 
rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este 
înaintea scaunului de domnie. 4 Fumul de tămâie s-a 
ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, 
împreună cu rugăciunile sfinţilor. 
Apocalipsa 8: 3b,4 
 
 Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în 
celelalte dăţi: „Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: 
„Vorbeşte, căci robul Tău ascultă”. 
1 Samuel 3: 10 
 
Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi 
roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, 
care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
Matei 6 : 6 
 

http://www.worldweekendofprayer.com/

