
Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu 
în fiecare zi. (Fapte 2:46a) 

Anul acesta Weekendul Mondial al Rugaciunii cade in 
weekendul Cincizecimii. Cincizeci de zile după Paște, 
noi sărbătorim și ne aducem aminte de pogorârea 
Duhului Sfânt peste ucenicii lui Isus, și din afara și mai 
departe tuturor credincioșilor. Darul de putere și tărie 
este valabil pentru noi și astăzi. 

Pandemia Covidului ne-a scuturat. Și încă scutură 
întreg pămîntul. Devastarea, durerea și fragilitatea 
familiilor și comunităților continuă. 

Cum poate Weekendul nostru Mondial al Rugăciunii, 
cu copiii în centrul acțiunii, să ne unească împreună în 
credință? Haideță să confruntăm fragilitatea noastră 
condusă de copii,  puterea rugăciunii, și reînnoirea prin 
umplerea cu Duhul Sfânt.

Cu siguranță se merită să învățăm cele întâmplate 
la prima Cincizecime, când un număr mic de 120 de 
creștini se aflau sub amenințare și în nesiguranță. Cum 
s-a întâmplat ca ei să devină 3120 și au văzut creșterea 
zilnică în număr? Cum s-a întâmplat ca Împătăția 
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lui Dumnezeu creștea zilnic, având grijă de ‚nevoile 
fiecăruia’? (Fapte 2:45) 
  
Alimentați cu inspirație din Weekendul Mondial al 
Rugăciunii, oare putem să creștem mai puternici în 
credință și să impactăm copiii într-un mod miraculos 
aflați în comunități devastate? 

(Natacha Verny)

Dimensiunile Cincizecimii
Fapte 2, și în special versetele 1-13 și 36-47
Mai jos sunt 12 dimensiuni al istoriei Cincizecimii 
pentru a ne imputernici să mergem înainte împreună 
în credință, în acești ani ai Covidului. 

1.  Traiul sub amenințare
Ucenicii și urmașii Domnului Isus erau înfricoșați de 
persecuțiile și amenințările din partea autorităților 
religioase din Ierusalim. Aveau nevoie să se susțină unii 
pe alții. Copiii, familiile și comunitățile lor, erau în egală  
măsură sub o presiune enormă în aceste timpuri. 

Întreabă pe copii și tineri despre ce îi înspăimântă? 

2.  Rugăciunea
Învățăm în Fapte 1:14 că urmașii lui Isus se adunau 
împreună la rugăciune într-un mod constant. Asta 
trebuie să facem și noi în rețelele noastre, copiii 
conducându-ne.

Întreabă pe copii și tineri pentru ce să ne rugăm?

3.  Încurajarea unor altora
Este o putere când ne adunăm într-un loc laolaltă (în 
mod fizic sau online). Ne putem încuraja unii pe alții 
exact așa cum făcea grupul mic al ucenicilor lui Isus.

Copiii și tinerii să spună ceva persoanei de lângă ei 
pentru a o încuraja.



4.  Așteptarea și starea de liniște
Isus le-a spus ucenicilor să aștepte și ‚să nu se 
depărteze de Ierusalim’ (Fapte 1:4). Ei au rămas 
ascultători. Au stat și au asteptat exact cum le-a poruncit 
Domnul Isus. Aceasta e o disciplină bună la care putem 
să ne gândim în timpul weekendului al rugăciunii. Este 
bine să fii prins în acțiune, dar este bine și să ramâi pe 
loc cu Domnul și să aștepți până când lucrurile se vor 
mișca din nou.

Când e binevenită așteptarea și starea de liniște?

5.  Să ții minte promisiunea lui Isus
Este bine pentru copii să țină minte că Domnul Isus le 
iubește. El a promis că va veghea asupra lor. Chiar și 
ucenicii au trebuit să țină minte promisiunea lui Isus 
‘Căci nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt’ 
(Fapte 1:5)

Faceți o listă a promisiunilor făcute de către Domnul 
Isus.

6.  Ungerea cu Duhul Sfânt
În ziua Cincizecimii ‚a venit din cer un sunet ca vâjâitul 
unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau 
ei. (Fapte 2:2) Apoi, ‘nişte limbi ca de foc au fost văzute 
împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe 
fiecare din ei.’ (Fapte 2 :3) De multe ori Duhul Sfânt 
se coboară în mijlocul oamenilor. Haideți să îndrăznim 
în așteptări, în timp ce copiii se adună împreună la 
rugăciune.

Copiii să împărtășească despre exeperiențele lor în 
care Duhul le-a venit în ajutor.

7.   Acțiunea curajoasă
Care a fost impactul Cincizecimii? În ce mod a fost 
transformat acel grup infricoșat al ucenicilor lui Isus? 
Ei au început să vorbească în diferite limbi: o putere 
miraculoasă. Aceasta este ceea de ce avem nevoie 
astăzi și e la dispoziția noastră! ‘Duhul le dădea să 
vorbească.’ (Fapte 2:4)
Ce am putea face ca tineri împreună în comunitățile 
noastre? 
 
 

8.  Îndoielnicii și Opoziția
Chiar dacă copiii noștri, tinerii și rețelele urbane mai 
mari transmit într-un mod curajos mesajul de Veste 
Bună, totuși opoziția este prezentă. Ucenicii s-au ciocnit 
cu necredința și batjocoritorii. Dar alţii îşi băteau joc şi 
ziceau: „Sunt plini de must!” (Fapte 2:13) 

Vi s-a întâmplat să fiți batjocotiți din cauza că 
mergeți la biserică sau ați venit la această întâlnire?

9.  Impact: 3000 de credincioși noi
În ciuda obstacolelor, vezi cum a lucrat Duhul cu curaj 
și a făcut ca 3000 de oameni să creadă? Wow! Fie ca 
orice eveniment din 2022 să lase ca tot atâția oameni, 
ba chiar și mai mulți să se implice în acțiunea de a 
transforma viețile copiilor și tinerilor din comunitățile 
noastre! Credeți- e posibil acest lucru!

Ce vis pentru schimbare crezi că poate fi realizat din 
întâlnirile noastre de rugăciune?

10.  Împărtășirea sacrificială cu orice 
persoană în nevoie
În afară de întâlniri și vorbiri cu curaj erau prezente și 
acțiunile sociale semnificative. ‘Îşi vindeau ogoarele 
şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile 
fiecăruia.’ (Fapte 2:45) Să fim generoși! Să facem fapte!

Ca și un grup de copii și tineri, ce am putea face 
pentru a aduce schimbare în viețile celor în nevoie?

11.  Închinarea laolaltă
Când vom vedea ce va face Domnul prin puterea 
Duhului Sfânt în perioada Weekendului de Rugăciune, 
să nu uităm să Îi aducem laudă Lui. Se pare că în 
viața bisericii e mult mai ușor pentru oameni să vină 
împreună să să ceară și nu să mulțumească. ‘Toţi  
împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi.’ 
(Fapte 2:46)

Când am putea să ne întâlnim împreună saptămâna 
viitoare ca copii și tineri,  pentru a-L lăuda pe 
Dumnezeu pentru lucrările Sale minunate? 

12.  Extinderea Împărăției lui Dumnezeu- în 
fiecare zi
Haideți să oglindim elementele Cincizecimii. Haideți să 
căutăm o adevărată și contunuă trezire în credință și 
binele pentru comunitățile noastre. Atunci vom vedea 
schimbarea și extinderea în fiecare zi, în același fel 
cum s-a întamplat în timpul Cincizecimii. Credeți că va fi 
posibil, în timp ce stăm tari în credință împreună.

Întrebați copiii și tinerii cum putem implica mai mulți 
tineri în lucrarea noastră?



Vântul puternic
Este nevoie de o stică goală de plastic pentru fiecare copil. Cu cât e mai 
mic gâtul sticlei, cu atât e mai bine. Stați cu toții liniștiți în cerc. Așteptați. 
Unul câte unul să înceapă să sufle în stică, emitând vuietul unui vânt 
puternic. 

Experimentați cu sticlele pe jumătate pline cu apă, pentru a face diferite 
sunete. Dacă aveți un cântec preferat despre Duhul Sfânt, încercați să 
intonați primele câteva note din acel cantec suflând în sticle. Pentru a o 
face publică, repetați această activitate într-un spațiu de-afară. (Atenție 
la restricțiile Covid). 

Idei de activități

Limbi de foc și puterea de a vorbi
Luați niște benzi de material roșu, reprezentând limbi de foc. Confecționați un 
steag cu limbi de foc roșu pe el. Stați împrăștiați. Copiii vor merge pe rând să 
atingă capurile altor copii cu acest steag confecționat.
 
Copiii atinși vor striga ‘Slava Domnului’ în limba țării lor de proveniență. Veți 
avea nevoie de  tot atâtea limbi câți copii sunt prezenți în sală. Totodată veți 
avea nevoie de carduri cu scrieri fonetice ce spun ‘Slava Domnului’ pe ele. 
(Practicați înainte de joc).

Copilul care a vorbit, ia steagul și merge la următorul copil să-l atingă pe cap. 
Când toți copiii au fost atinși, împreună vor striga ‘Slava Domnului’ în limba lor 
maternă. 

3000 se alătură echipei
Confecționați o foaie de hârtie mare, de exemplu, lipiți 4 foi A1 
împreună (mărimea finală =2.5m x 3.7m). Va fi buna și hârtia veche 
de împachetat, atâta timp cât poți desena pe ea. Tinerii și copiii 
lucrează în echipă pentru a desena o hartă zonei lor de locuință. 
De asemenea, veți avea nevoie de containere de tip căldărușe. 
Mergeți afară să cautați multe pietricele. 

Acum găsiți 13 pahare de plastic. Fiecare container va fi umplut 
cu circa 250 de pietricele mici. Un pahar va fi numit ‚Înainte de 
Cincizecime.’ Doi copii ar putea număra circa 120 de pietricele 
pentru acest container. Notați un punct pe hartă cu denumirea 
Biserică sau locul unde vă adunați la moment. Acum marcați 
celelalte pahare cu După Cincizecime. Lucrați în echipe pentru 
a umple paharele cu pietricele. Câte pietricele în total aveți în 12 
pahare? (3000)

Acesta este timpul de rugăciune. Exact ca în timpul Cincizecimii Îl rugați pe Isus să înmulțească numărul de 
oameni (copii și adulți) care lucrează să îmbunătățească situația copiilor și tinerilor în acea zonă a orașului până 
la 3000. 

După ce fiecare s-a rugat, copiii vor vărsa paharele cu pietricele pe punctul întâlnirii notat pe  și le vor răspândi 
pe toată harta.  

Acum rugați-vă din nou și multumiți-I Domnului pentru ceea ce face deja în a răspunde la rugăciunile voastre 



Mărturii din 2021
INDIA
Speranța a fost reînflăcărată într-un băiat de 12 ani din Asha Forum 
Bangalore, India. Înainte îi era frică să pășească afară și toată familia 
îi spunea că satul lor va dispărea din cauza Covidului. El a plâns și s-a 
rugat pentru copii. 

El s-a rugat specific pentru vaccinul în localitatea lor. Două săptămâni 
mai târziu, guvernul a inființat o clinică de vaccin exact în satul lor. 

CAMBODIA 
O fetiță care conducea sesiunile de rugăciune în Cambodia, a mărturisit 
că s-a simțit valorificată și respectată de către alții, în special adulții. 

În mod similar, o altă fată și-a exprimat emoțiile de fericire în timp 
ce întreaga biserică a ținut o zi de rugăciune pentru copii, pentru 
valorificarea, dragostea și grija pentru ei ca pentru o viitoare generație 
de lideri.  

Printați o hartă mare a lumii și rugați copiii și tineri să aleagă o locație în altă țară pentru care ar vrea să se 
roage. Dacă aveți la îndemână telefonul cu acces la internet, puteți imediat verifica informația acelei locații.  
Rugați-vă pentru orașul vostru și locația aleasă. 

Ideea este acea de a conecta două orașe în rugăciune: împreună tari în credință. 

Punctele de rugăciune pentru copii și tineri din acel oraș pot fi inspirate din mărturii ca acestea:
• Mi-am pierdut mama (tata sau altcineva). Au prins Covid-ul și au murit. 
• Mama mea (tata) și-a pierdut jobul din cauza lockdown-ului și încă nu și-a găsit un loc de muncă. 
• De obicei avem doar o masă mică pe zi- nu avem bani destui de mâncare.
• Covid a însemnat noi să ne pierdem casa și să ne întoarcem înapoi în sat: mi-e dor de prieteni.
• Nu am putut merge la școala multă vreme. Acum îmi este greu să fac temele.
• Am trăit violență în familie și a trebuit sa fug de acasă. Acum sunt pe străzi, însă sunt multe bande de 

criminali și e periculos. 
• Există niște oameni care vin în mahalaua noastră și ne oferă mulți bani. Însă știu că e doar un truc și ei vor 

ca noi să facem lucruri rele în schimb.
• Mama mea a prins Covid și a fost foarte bolnavă.  Până în ziua de azi ea nu se simte bine și e destul de 

slăbită. Ea are nevoie de medicamente însă nu ne putem permite să le cumpărăm. Ce pot să fac?

HAIDEȚI SĂ ADUNĂM MAI MULT DE UN MILION DE OAMENI SĂ SPUNĂ 
ACEASTĂ RUGĂCIUNE ÎMPREUNĂ CU NOI: Doamne, te rugăm să 
întărești credința noastră ca împreună să putem schimba orașe spre 
binele copiilor și tinerilor noștri. 

Nevoi de rugăciune din întreaga lume 
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