


Dragi fraţi şi surori, ne bucurăm ca aţi răspuns invitaţiei şi v-aţi alăturat milioanelor de credincioşi din întreaga 
lume, pentru a petrece cele 10 zile în rugăciune. Doresc ca Domnul să binecuvânteze aceast timp şi cu adevărat 
această perioadă să fie cea care va da startul Marei Treziri mult aşteptate în ţara noastră. Am tradus şi tipărit 
acest material cu speranţa de a fi folositor pentru a ne apropia de Domnul şi de a mijloci pentru nevoile comune 
cu întreg trupul lui Cristos de pretutindeni. Implicaţi-vă activ! Dedicaţi-vă rugăciunii!

Doamne, noi, poporul Tău din Republica Moldova, vrem să vedem slava Ta venind peste ţara aceasta!!!

Am fi bucuroşi să împărtăşiţi cu noi felul în care Domnul lucrează în această perioadă de rugăciune. 

Cu mult drag, coordonatorul naţional pentru Ziua Mondială de Rugăciune, Malancea Viorel.

tel: 068154483

adresa: A.O. “Tinerii pentru Cristos” Chişinău, str. Belgrad 19/1 ap. 1 B 

e-mail: rugtrio@gmail.com

“Vine vremea când voi 

strânge toate neamurile şi 

toate limbile; ele vor veni şi 

vor vedea slava Mea”

– Isaia 66:18

Dragi fraţi şi surori în Cristos,
Ziua Mondială de Rugăciune a cuprins milioane de Creştini adunaţi pentru o zi 
de pocăinţă şi rugăciuni unite. Credincioşii s-au strâns în fiecare ţară a lumii pe 
data de 23 mai 2010. Ecouri ale rugăciunilor stăruitoare pentru transformare au 
răsunat pe stadioane, terenuri deschise, centre comunitare şi case private. Aceste 
rugăciuni au puterea de a transforma lumea în care trăim şi de a umple naţiunile 
cu gloria lui Dumnezeu.

Pe data de 12 Iunie 2011, Dumnezeu cheamă din nou Naţiunile de la Nord, Sud, 
Est şi Vest, pentru a porni cu El în această călătorie a rugăciunii. Dumnezeu 
acţionează prin puterea Sa măreaţă şi ne provoacă să fim parte a acestei călătorii. 
Este o călătorie îndreptată spre o lume aflată într-o nevoie urgentă de gloria şi 
dragostea Lui plină de compasiune. Este chemarea de a răspunde la invitaţia 
Sa din 2 Cronici 7:14: ”să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm faţa Sa şi să ne 
întoarcem de la căile noastre rele. Fie ca El să asculte rugăciunile noastre, să ne 
ierte păcatele şi să ne vindece ţara.
În smerenie, vă invităm să vă uniţi la sutele de milioane de creştini, în timp ce 
venim înaintea lui Dumnezeu în această zi de pocăinţă şi rugăciune.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să-I vedem gloria!”

Graham Power, 
Preşedinte, Ziua Mondială a Rugăciunii



ZECE care duce spre UNU, urmat de NOUĂZECI
Ziua Mondială a Rugăciunii se conduce după cele trei părţi ale începutului Bisericii: 
zece zile de rugăciune neîntreruptă care conduce spre Cincizecime, o zi de rugăciune 
ca mărturie pentru întregul oraş, sat şi zile de binecuvântare, care au urmat. Din acest 
motiv, Ziua Mondială a Rugăciunii are trei părţi:

Zece zile de rugăciune neintreruptă: 2-11 Iunie 2010. Începând cu Ziua 
Înălţării, 2 Iunie, milioane de Creştini vor găsi moduri de a se ruga noaptea şi ziua pe 
parcursul acestor zece zile până la Cincizecime.

Ziua Mondială a Rugăciunii: 12 Iunie 2011. În duminica Cincizecimii, creştinii 
din aproape fiecare ţară de pe glob se vor aduna pentru rugăciune. Mulţi se vor aduna 
în grupuri mici pe la case. Mulţi alţii se vor aduna pe stadioane mari sau în alte spaţii 
publice.

Nouăzeci de zile de binecuvântare: 13 Iunie – 10 Septembrie, 2011.Ca 
şi în prima zi a Cincizecimii, creştinii transformaţi transformă comunităţile în timp 
ce se oferă pe ei inşişi lui Dumnezeu ca instrumente, prin care rugăciunile lor pot fi 
ascultate. Ziua Mondială a Rugăciunii anticipează formarea în continuare a alianţelor 
locale printre păstori, biserici, misiuni şi lideri în afaceri, pentru a aduce transformare şi 
binecuvântare practică în comunităţile lor.
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O chemare la pocăinţă şi rugăciune. La începerea noului 
mileniu, credincioşii din Africa de Sud au simţit că Dumnezeu 
îi cheamă să se întoarcă la El cu pocăinţă şi rugăciune şi 
să invite oameni din toată ţara să se unească în rugăciune 
pentru ţară şi întreaga naţiune. 

 După un scurt timp mai multe adunări de acest fel, toate 
având loc în aceeaşi zi, s-au extins peste întreaga ţară, şi în 
anii care au urmat, prin toata lumea. Rezultatul a fost prima zi 
mondială de rugăciune în duminica Cincizecimii din 2005.

Peste faţa pământului. Multe milioane din aproape fiecare 
ramură a credinţei creştine s-au adunat pentru a răspude 
aceleiaşi chemări la pocăinţă şi rugăciune în anii care au 
urmat. Mişcarea a continuat să se răspândească şi să se 
adâncească, cuprinzând stadioane mari, umplând case cu 
grupuri, trimiţând oameni ai rugăciunii prin pieţele satelor, 
unind Biserici în rugăciune pentru arătarea gloriei lui Cristos 
şi pentru binecuvântarea Lui asupra naţiunilor.

Întărirea mişcărilor de rugăciune active. 
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O zi mondială de rugăciune
„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună
în acelaşi loc.” (Fapte 2:1)



Ziua Mondială a Rugăciunii este o chemare la întâlnirea cu 
Dumnezeu, împreună cu mulţi alţii în aşa fel, ca El să poată să ne 
schimbe şi să împlinească tot ce El doreşte cu privire la naţiuni.
Dacă citeşti aceste rânduri, probabil că şi tu ai auzit chemarea lui Dumnezeu, 

îndreptată spre tine. El a pus speranţa şi în inima ta, un fel de convingere, că El 
nu va lăsa lucrurile în starea în care sunt. În schimb, El lucrează în noi, pentru 
a ne face ca şi Isus. În ciuda răspândirii lucrării celui rău, El va vindeca multe 
familii, ţări şi oameni, aşa încât pământul va răsuna de strigăte glorioase şi 
scânteieri de bucurie, chiar în mijlocul întunericului

Să ne rugăm Rugăciunea Domnească. Pentru a fi ajutaţi, să ne unim inimile şi 
minţile în timpul acestor zece zile înainte de Cincizecime; ne vom conduce 
după rugăciunea pe care ne-a învăţat Domnul nostru să ne rugăm.

Să ne rugăm pentru lucruri mari. Noi ne adunăm, 
pentru a ne ruga, ca Dumnezeu să îndeplinească 
lucrurile mari, pe care El le-a promis: 
binecuvântarea Lui transformatoare în fiecare om 
şi gloria Domniei lui Cristos dătătoare de viaţă 
peste fiecare comunitate

Aducerea celor mai adânci nevoi. În timp ce 
ne umplem inimile cu speranţă şi încredere 
în Dumnezeu, El ne va ajuta să ne rugăm cu 
încredere pentru nevoile urgente ale familiilor 
noastre, pentru naţiunea noastră, pentru oraşele şi 
satele în care trăim.

Raspunde la chemarea lui Dumnezeu. La un moment dat în istorie, Dumnezeu 
işi imploră credincioşii să se întoarcă la El, pentru a fi iertaţi, reînnoiţi şi folosiţi 
pentru scopul Său. În ultimii ani, Ziua Mondială de Rugăciune a lansat o chemare 
pentru o zi de pocăinţă şi rugăciune. Lideri din diferite părţi ale lumii au văzut 
cum cartea Ioel i-a ajutat pe mulţi să răspundă chemării lui Dumnezeu printr-o 
pocăinţă din inimă. 
Întoarcerea la Dumnezeu, pentru că El doreşte să locuiască în noi. Pocăinţa 
descrisă de Ioel nu este o întoarcere superficială de la o oarecare comportare 
păcătoasă. De fapt, darul pocăinţei nu este o simplă întoarcere de la păcat; inima 
pocăinţei este întoarcerea la Dumnezeu. Ceea ce se accentuează cel mai mult 
în cartea lui Ioel este că poporul lui Dumnezeu se afla într-o stare periculoasă 
şi ruşinoasă, el s-a depărtat de Dînsul fie din cauza indiferenţei sau a păcatului 
lor. Dumnezeu işi deschide inima şi cheamă oamenii să se întoarcă la El. Apelul 
Său se bazează pe speranţa pocăinţei şi bunătatea pe care Dumnezeu doreşte să 
o arate oamenilor.

Să ne rugăm pentru Lucruri Mari
Pentru gloria lui Cristos şi pentru
binecuvântarea naţiunilor

Să ne întoarcem la Dumnezeu cu toţii
Un moment de speranţă: Pocăinţa ca dar de la Dumnezeu
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Rugaţi-vă la nivel global. Adunaţi-vă la nivel local.
Adunaţi-vă în moduri creative. Lanţuri de rugăciune 24-24, rugăciune pentru 

câteva ore, post. Duhul Sfânt poate să vă inspire la modalităţi noi de a vă ruga 
cu prietenii şi familia.

Copiii se roagă! Să implicăm copiii ca parteneri egali în rugăciunile noastre.

Tinerii, adulţii se vor ruga non-stop. Faceţi lanţuri de rugăciune prin intermediul 
telefonului, internetului, cu prietenii voştri din alte localităţi şi ţări.

Începeţi o strajă de rugăciune în biserica ta. Faceţi un lanţ 
de post şi rugăciune în biserica ta pentru perioada celor 
10 zile. 

Rugaţi-vă la locul de muncă, la scoală, folosiţi această 
perioadă,  pentru a mijloci ca Dumnezeu să aducă 
transformare în localitatea în care eşti. 

Speranţa lui Ioel. Din cauza limitei de spaţiu, nu au putut fi printate aici 
decât cele mai importante versete. Citiţi în Biblia voastră fiecare dintre 
cele cinci porţiuni diferite ale capitolului 2 din Ioel. Este câte o porţiune 
pentru fiecare două zile, pentru a vă încuraja să meditaţi la Ioel în mod 
repetat pe perioada acestor zece zile de rugăciune neîntreruptă. 
Pocăinţa este un dar. Nu ar trebui să încercăm a stimula simţăminte de 
vină. Niciodată nu ar trebui să generăm sau să imităm emoţii. Dar putem să 
ne deschidem în mod sincer vieţile către Dumnezeu. Putem să creştem cu 
încredre în dragostea Lui permanentă. Să Îl rugăm pe Domnul nostru să ne 
dea vremuri de întoarcere de la întuneric, ca să putem umbla în lumina Sa, 
aşa cum nu am făcut până acum. Abate-te de la rutină prin post sau unire 
cu alţii pentru rugăciune. 
Este timpul. Să ne pregătim să Îl întâlnim pe Dumnezeu!
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“... Întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset 
şi bocet! ... Strângeţi poporul ... Aduceţi pe bătrâni, strângeţi 
copiii.” (Ioel 2:12, 16)

Zece zile de rugăciune neîntreruptă
Înalţarea Domnului, 2 Iunie – 11 Iunie, Sâmbătă
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Citeşte în glas Ioel 2:12-14. Gândeşte-te cum 
momentul prezent poate fi unul critic, aşa cum a 
fost pe timpul lui Ioel „Dar chiar acum”. Pentru 
anumite motive, mulţi oameni ai lui Dumnezeu 
s-au abătut de la El. Dar acum El ne cheamă să 
ne întoarcem cu toată inima la El. Întoarcerea la 
Dumnezeu înseamnă mai mult decât a merge din 
nou la biserică şi

„Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la 
Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” 

(Ioel 2:12)

• Ca Dumnezeu să fie înălţat şi onorat.

• Ca Dumnezeu să se deosebească pe Sine de orice 
dumnezeu fals şi ca să descopere fiecare lucru fals 
vorbit despre El.

• Cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat tuturor 
oamenilor de pe faţa pamântului.

• Ca Scriptura să fie tradusă şi disponibilă în fiecare 
limbă.

DEZVĂLUIRE

• Ca Dumnezeu să ne trezească şi să unească poporul 
Său într-o sigură familie înaintea Lui.

• Ca creştinii depărtaţi să se pocăiască şi să se întoarcă la 
Dumnezeu Tatăl, învăţând să-L asculte şi să se încreadă 
în El.

• Pentru noi mişcări de rugăciune, ca să căutam cu 
insistenţă tronul de har al lui Dumnezeu.

TREZIRE

ZIUA 2
Vineri 3 Iunie

ZIUA 1
Joi 2 Iunie

      Tatăl nostru
care eşti în

ceruri...

...sfinţească-se
Numele Tau...

ÎNTOARCERE
o chemare la

a te întoarce de la păcat. Aceasta însemană 
întoarcerea completă a atenţiei noastre către 
Dumnezeu, apropierea de El cu încredere, în 
dragostea Lui măreaţă. Odată întorşi la El, 
Dumnezeu doreşte să fie cu noi. Dragostea Lui 
mare nu numai că ne iartă greşelile noastre, dar 
ne şi oferă binecuvântarea şi puterea de a veni 
la El cu închinare şi mulţumire.
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ZIUA 4
Duminică 5 Iunie

ZIUA3
Sâmbătă 4 Iunie

ÎMPĂRĂŢIE
• Ca mulţi să fie întorşi de puterea Evanghleliei şi să-şi 

supună vieţile lui Isus Cristos, pentru a-L iubi şi a-L 
urma pe El ca Împărat.

• Ca cei ce Îl urmează pe Cristos să o facă în plinătatea 
Duhului lui Dumnezeu în aşa fel, ca să poată trăi 
asemeni lui Cristos.

• Ca Domnia lui Cristos să influenţeze integral satele şi 
oraşele noastre, toată societatea noastră.

TRANSFORMARE
• Ca oamenii lui Dumnezeu să exercite o influenţă 

benefică şi să aducă binecuvântarea lui Cristos în 
sferele afacerilor, artei, educaţiei şi guvernării în moduri 
în care acestea ar produce o transformare de durată.

• Ca înţelepciunea lui Dumnezeu să fie asupra liderilor 
guvernului, astfel ca ei să facă schimbări în favoarea 
dreptăţii.

• Ca dreptatea, pacea şi bucuria împărăţiei lui Cristos să 
fie o realitate prin puterea Duhului Sfânt.

• Ajută-mă, Doamne, ca voia Ta să se facă în viaţa mea!!!

Citiţi Ioel 2:15-17. Ca să ne pocăim ca 
şi oameni, trebuie să venim înaintea lui 
Dumnezeu împreună. El vrea să ne întâlnească 
ca pe nişte oameni. Iată de ce ne îndeamnă să 
întrerupem rutina noastră obişnuită, pentru a 
ne infăţişa înaintea Lui în adunări mari şi mici. 
Este timpul să întrerupem obiceiurile zilnice 
ale vieţii, să ne abţinem de la regimul nostru 
obişnuit de alimentaţie, sau chiar să ne abatem 
de la ritualurile familiare de închinare, 

„Strângeţi poporul, ... şi să zică: “Doamne, îndură-
Te de poporul Tău! ... Pentru ce să se zică printre 
neamuri: “Unde este Dumnezeul lor? (Ioel 2:16-17)

împărăţia Ta...
...Vie

...facă-se voia 
Ta, precum în 
cer, aşa si pe 
pământ...

o chemare la
STRÂNGERE

pentru a ne aduna în moduri deosebite. De ce 
această urgenţă? Deoarece ceva mareţ este pus în 
joc pentru gloria lui Dumnezeu. Să lăsăm inimile 
noastre să se întristeze din cauza ruşinei care am 
adus-o numelui lui Dumnezeu. Pentru lumea 
care ne priveşte putem părea ca nişte oameni 
care nu au un Dumnezeu. Fii atent la ceea ce 
provoacă durere inimii lui Dumnezeu şi roagă-
te, ca El să ne transforme, ca să putem să-i dăm 
onoarea care o merită.
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ZIUA 6
Marţi 7 Iunie

Citiţi Ioel 2:18-22. Putem să ne pocăim cu 
râvnă fiindcă Dumnezeu este atât de gelos 
pentru numele Său şi pentru poporul Său. 
Din cauza dragostei mari a lui Dumnezeu, 
pocăinţa noastră ar trebui să fie îndrăzneaţă 
şi fără frică. Dumnezeu se va lupta cu forţele 
care devastează comunităţile noastre. Pe cât 

de mare poate fi Cel Rău, Dumnezeu va face 
lucruri mult mai mari. O astfel de speranţă 
ne aduce bucurie, dacă ne întoarcem cu toată 
sinceritatea la Dumnezeu, fiind încredinţaţi că 
El doreşte să aducă mult bine acestui pământ, 
transformând oraşe, restaurând economia şi 
vindecându-ne ţara.

• Ca Duhul lui Dumnezeu să mişte inimile bărbaţilor şi femeilor 
în aşa fel, ca ei să poată vedea cum Dumnezeu este întristat şi 
cum vieţile lor sunt distruse de păcat.

• Ca Duhul lui Dumnezeu să dea putere oamenilor, ca să 
abandoneze păcatul şi să primească har, pentru a putea ieşi 
de sub supunerea forţei întunericului.

• Pentru recunoaşterea şi pocăinţa de păcatele care aduc război, 
sărăcie şi nedreptate.

IERTARE

Purtare de grijă
• Pentru nevoile elementare de hrană, apă şi sănătatea celor 

săraci, celor bolnavi, refugiaţilor şi pentru copiii lor.

• Ca oamenii lui Dumnezeu să devină, cu ajutorul Duhului Sfânt, 
agenţi ai vindecării şi schimbării, care să aducă din abundenţă, 
dreptatea şi pacea pe care o doreşte Dumnezeu.

• Ca oamenii lui Dumnezeu să contribuie la eliminarea 
sărăciei din comunităţile lor, împlinind astfel promisiunea lui 
Dumnezeu de a fi o binecuvântare în mijlocul oamenilor.

• Ca creştinii să acţioneze cu compasiune şi persistenţă în scopul 
stârpirii bolilor şi să-i slujească pe cei care suferă în urma 
epidemiilor ca HIV/SIDA.

...Iartă păcatele
noastre...

ZIUA 5
Luni 6 Iunie

„Domnul a fost plin de râvnă ... , şi S-a îndurat de poporul Său. 
... Nu te teme, ... ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face 
lucruri mari!”    (Ioel 2:18, 21)

...pâinea noastra 
cea de toate zilele,

dă-ne-o nouă 
astăzi...

SPERANŢĂ
o chemare la
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Citeşte Ioel 2:23-27. Când oamenii lui 
Dumnezeu se întorc la El cu toata inima, 
se promit schimbări clare şi bucurii mari în 
comunităţile lor. Acolo unde este blestemul 
sărăciei opresive, Dumnezeu doreşte să 
aducă abundenţă, aşa ca mulţi să slăvească 

Numele Lui cu mulţumire. Dumnezeu va face 
din casa Lui un motiv de uimire în mijlocul 
poporului Său. El va acţiona într-un mod 
măreţ în bunătate şi putere, surprinzând lumea 
prin dezvăluirea prezenţei Sale în mijlocul 
oamenilor Săi.

ZIUA 8
Joi 9 Iunie

...tot aşa
cum iertăm şi

noi greşiţilor
noştri...

ZIUA 7
Miercuri 8 Iunie

• Ca creştinii să fie umpluţi cu suficientă dragoste şi zel de a face 
plăcere lui Dumnezeu, astfel ca să poată fi neînduplecaţi la 
ademenirile materialismului şi perversitătii sexuale.

• Ca oamenii lui Dumnezeu să continuie să umble în lumina 
înţelepciunii şi căilor Sale în aşa fel, ca să poată îndeplini scopul 
Său pe pământ.

• Ca Cristos să călăuzească conducătorii afacerilor, educaţiei şi 
guvernului aşa, ca blestemul corupţiei să fie înfrânt în toate 
localităţile şi în întreaga economie.

Călăuzire

ÎMPĂCARE
• Să distrugă orice stare de resentiment, răzbunare şi rasism, 

astfel ca relaţiile să fie restaurate.

• Pentru semne ale puterii de împăcare a lui Cristos în domeniul 
conflictelor militare şi pentru dezvăluirea dorinţei lui 
Dumnezeu ca toate războaiele să se sfârşească.

• Pentru restaurarea relaţiilor dintre bărbaţi şi femei, pentru 
împăcare în cadrul căsătoriilor şi pentru înnoirea relaţiilor 
copiilor cu părinţii lor.

• Pentru ca cei care suferă pentru numele lui Cristos să poată 
îndura persecuţia în Duhul şi puterea lui Cristos.

„Veţi mânca şi vă veţi sătura, şi veţi lăuda Numele 
Domnului, Dumnezeului vostru, care va face 
minuni cu voi.”              (Ioel 2:26)

...şi nu ne

în ispită...
duce pe noi

SĂRBĂTOARE
o chemare la
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Citiţi Ioel 2:28-32 şi gândiţi-vă, cum ar putea 
aceste promisiuni să fie împlinite în măsură 
mai mare decât până acum. Întoarce-te la 
Dumnezeu cu aşteptări. El este gata să-Şi 
dezvăluie scopul Său de a salva întreaga 
lume. Chiar în timpul acestor zile de zbucium 
şi dificultate, El va turna din Duhul Său, ca 

oamenii pe întreg pământul – bătrâni şi copii, 
săraci şi bogaţi, bărbaţi şi femei – să răspundă 
chemării lui Dumnezeu. De orice rasă şi din 
orice loc, oamenii vor auzi şi vor vorbi de 
chemarea lui Dumnezeu. Mulţi vor fi salvaţi 
pentru gloria numelui Său.

ÎNVINGĂTORI
• Ca Dumnezeu să limiteze puterea Satanică, să descopere 

adevarul Evangheliei şi să-i facă pe mulţi oameni liberi de a 
urma pe Cristos. 

• Ca oamenii să se elibereze de idolatrie, vrăjitorie, opresiune şi 
depresie demonică.

• Ca Cristos să distrugă puterile întunericului, care corup şi 
domină afaceri, guverne şi oraşe.

GLORIFICARE
• Ca semnele Împărăţiei lui Cristos să umple pământul în aşa fel, 

încât mulţi să fie miscaţi să celebreze speranţa venirii Sale. 

• Ca Isus să fie onorat în mod deschis, să I se aducă 

închinare şi glorie la nivel global.

• Ca familiile noastre să fie predate Lui aşa, încât să-I aducem 
glorie Domnului.

ZIUA 10
Sâmbătă 11 Iunie

...ci izbăveşte- 
ne de Cel 

Rău...

ZIUA 9
Vineri 10 Iunie

„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; ... Atunci 
oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” 

(Ioel 2:28, 32)

de acum şi până
în veci. Amin.

...căci a Ta este
Împărăţia şi

puterea şi slava,

DEZVĂLUIRE
o chemare la



Rugaţi-vă într-un glas
O rugăciune pentru lume

Pe pagina următoare veţi găsi o rugăciune, pe care 
credincioşii din întreaga lume o vor rosti, pentru 
a proclama, binecuvânta şi mijloci pentru aceleaşi 
lucruri. Aceasta este un simbol al unitaţii.

Roagă-te cu biserica ta la Cincizecime 
Dedică porţiuni din serviciul de Duminică dimineaţa Cincizecimii rugăciunilor 
unite. Ajută-i pe fiecare să înteleagă, că în această zi noi toţi ne rugăm 
cu întreaga lume tot aşa, cum ne rugăm şi pentru lume.

     Anunţă faptul că milioane de oameni din întreaga lume se adună      
pentru rugăciune, pentru slava lui Cristos şi binecuvântarea 
naţiunilor.

• Citeşte „o rugăciune pentru lume” în glas cu întreaga adunare.

• Adu rapoarte (spune cum s-au rugat credincioşii) în perioada 
celor zece zile de rugăciune continuă.

Adunaţi-vă în case sau în locuri publice
În după amiaza şi seara zilei de Cincizecime, în întreaga lume, creştinii din diverse 
ramuri se vor aduna în casele lor sau, după posibilităţi, se vor aduna pe stadioane, în 
auditorii publice sau pieţe deschise. Unele întâlniri vor fi mici, altele vor fi mari, dar 
fiecare se va ruga cu aceeaşi viziune pentru pocăinţă 
şi speranţă. Ca şi în prima zi a Cincizecimii, ne vom 
închina lui Dumnezeu în numele lui Isus Cristos în 
mod deschis şi ne vom ruga pentru vindecarea şi 
binecuvântarea naţiunilor. Pe cât de mult va fi posibil, 
vom căuta să ne adunăm în afara pereţilor clădirilor 
bisericii.

Ziua Mondială de Rugăciune
Duminica Cincizecimii, 12 Iunie 10-1-90
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Dumnezeule Atotputernic - Tată, Fiu şi Duhule Sfânt,
Împreună cu credincioşii din întreaga lume, ne-am adunat astăzi, ca 

să cinstim şi să slăvim Numele Tău. Ne plecăm înaintea Tronului Tău 
şi recunoaştem că Tu eşti Creatorul cerului şi al pământului. Nimeni 
nu este ca Tine, Sfânt şi Neprihănit în toate căile Tale. Ne supunem 
autoritaţii Tale de Împărat al universului. Ne rugăm într-un glas, ca să Te 
întronăm în inimile noastre şi să Te cinstim înaintea lumii.

Doamne Dumnezeule, doar Tu eşti vrednic de laudele şi 
de adorarea noastră!

Tatăl nostru care eşti în ceruri, 
Îţi mulţumim, că ai iubit atât de mult lumea, Că L-ai dat pe singurul Tău 

Fiu Isus Hristos Să moară pe cruce pentru păcatele noastre, Pentru ca 
noi să putem fi împăcaţi cu Tine. Suntem recunoscători, că iţi putem 
spune „Tată” şi că suntem numiţi copiii Tăi, fiindcă credem în Isus Hristos, 
Mântuitorul nostru. Nimic nu ne poate despărţi de dragostea Ta.

Îţi multumim, Tată, că ne-ai înfiat, aducându-ne în familia Ta. 
De aceea strigam acum: Ava, Tată!

Doamne Isuse, 
Tu eşti Singurul vrednic să deschizi sulurile istoriei, căci ai fost înjunghiat 

şi ne-ai răscumpărat pentru Tatăl, prin sângele Tău. Mărturisim, că Tu 
eşti Capul Bisericii şi Domn al întregului cer şi pământ. Fie ca oamenii 
din orice neam şi de orice limbă să devină ucenicii Tăi! Împărăţia Ta să 
fie întărită în fiecare naţiune din lume, astfel încât guvernele să conducă 
în dreptate şi neprihănire, Evanghelia Ta să fie făcută cunoscută tuturor, 
Biencuvântarea Ta să aducă schimbare în fiecare popor şi Numele Tău să 
fie mare, de la răsăritul soarelui până la apus.

Doamne Isuse, Tu eşti Mântuitorul lumii şi Domnul tuturor!

Rugăciune pentru Lume
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Tată al harului şi al îndurărilor,
Recunoaştem că am păcătuit şi că lumea noastră este înrobită de puterea 

păcatului. Suntem mâhniţi din cauza nedreptăţii, a urii, a mâniei şi a 
violenţei. Ne este ruşine pentru oprimarea, rasismul şi vărsarea de sânge din 
ţara noastră. Deplângem pierderea de vieţi nevinovate în avorturi, războaie, 
acte teroriste, prigoane şi crime făra sens. Căminele noastre sunt distruse 
din cauza egoismului şi a imoralităţii. Viaţa ne este pângărită de lăcomie, 
idolatrie şi păcate sexuale. Bisericile noastre sunt dezbinate din pricina 
mândriei şi a răzvrătirii. Toate păcatele pe care le putem găsi în lumea 
noastră Le-ai găsit şi în poporul Tău. Te-am întristat şi Ţi-am făcut Numele de 
ocară. În acest ceas al nevoii, ne apropiem de Tronul Tău de har şi iţi cerem 
îndurarea şi ajutorul, pentru a ne pocăi din tot sufletul. 

Dumnezeul îndurărilor, revarsă harul Tău!
Iartă-ne păcatele! Vindecă-ne ţara!

Duh al Dumnezeului celui Viu, 
Mărturisim că nu putem face nimic fără Tine. Revarsă-Te peste toate făpturile. 

Schimbă Biserica după chipul lui Isus Hristos. Lasă puterea Ta să aducă 
Vindecare pentru bolnavi, Eliberare pentru cei stăpâniţi de duhuri rele, 
Mângâiere pentru cei care deplîng şi Eliberare pentru cei apăsaţi. Vino şi 
înmoaie inima oamenilor, ca să iubească din nou. Răspunde la chemarea 
celor fără casă, a celor înfometaţi, a celor lipsiţi de ajutor şi a celor care sunt 
pe moarte. Ia-i în braţele Tale pe orfani, pe văduve şi pe cei în vârstă. Arată-
ne mila şi îngrijeşte-Te de nevoile noastre. Dă-ne înţelepciune şi pricepere 
pentru rezolvarea problemelor complexe cu care ne confruntăm astăzi. 
Ajută-ne să folosim resursele planetei pentru bunăstarea tuturor. Revarsă 
dragostea Ta în inimile noastre şi umple-ne cu milă!

Duhule Sfânt, avem nevoie de mângâierea şi de călăuzirea Ta. 
Vino şi schimbă-ne inima!

„...Şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu...”
— Fapte 4:24



Doamne Isuse Cristoase, 
Fiindcă ai fost mort, dar acum eşti înviat şi fiindcă Tatăl Ţi-a dat un Nume 

mai presus de orice nume - Vei birui toate forţele răului. Ne rugăm 
să dobori întăriturile şi ideologiile, care împiedică Sau se împotrivesc 
răspândirii cunoaşterii lui Dumnezeu. Ne împotrivim planului 
vrăjmaşului de a ţine popoarele în întuneric. Înlătură vălul care acoperă 
ochii popoarelor. Ţine în frâu răul care îndeamnă la violenţă şi la 
moarte. Adu eliberare de apăsarea demonică. Rupe lanţurile robiei, ale 
tiraniei şi ale bolilor. Dă-ne curaj să predicăm Cuvântul Tău fără teamă; 
şi dă-ne un duh de mijlocire, ca să ne rugăm cu credincioşie pentru cei 
care nu Te cunosc.

Dumnezeule Atotputernic, izbăveşte-ne de rău şi de cel rău!

Împărate al Slavei, 
Vino în ţările lumii. Te rugăm să vii şi să îţi termini lucrarea în oraşele 

şi satele noastre, Printre popoarele noastre şi în ţările noastre. Ne 
ridicăm acum glasurile, împreună cu credincioşii din Africa şi Asia, 
Din Orientul Mijlociu şi din Europa, din America de Nord şi de Sud, 
din Australia şi insulele Pacificului, şi impreună strigăm:

Porţi, ridicaţi-vă capetele! Ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre 
Împăratul Slavei!

Cînd faptele Tale Se vor vedea pe tot Pământul, Când 
binecuvântările Tale vor fi din belşug peste toate popoarele, Te vor 
căuta, întrebând: „Cine este oare acest Împarat al Slavei?” Le vom 
răspunde împreună:

Este Domnul cel Atotputernic!
Binecuvîntat este Cel care vine în Numele Domnului!

Vino şi umple Pământul cu slava Ta, aşa cum apele acoperă fundul 
mării. Duhul şi Mireasa iţi spun:

Amin! Vino, Doamne Isuse!
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Toată Gloria şi slava se cuvine Marelui nostru Domn, Isus Cristos! Slava Lui 
pentru felul în care lucreaza şi îşi călăuzeşte poporul Său. Pentru ghidul de  
rugăciune pentru cele “90 Zile de binecuvântare“ vă rugăm să ne contactaţi la:
tel: 068154483, adresa: 
A.O. “Tinerii pentru Cristos” Chişinau, str. Belgrad 19/1 ap. 1 B 
email: rugtrio@gmail.com
http://reteaderugaciune.wordpress.com/

Devenind o binecuvantare a lui Cristos
Ziua Mondială de Rugăciune a devenit o mişcare mobilizatoare. 
Cei care se roagă împreună sunt cei care slujesc împreună aducând 
binecuvântări practice si transfomatoare comunităţilor în care se află. 
Pentru a te ajuta, ca acest vis să devină realitate planifică cum ai putea 
să fii parte a răspunsurilor tale la rugăciuni, participă la cele 90 zile de 
binecuvântare. 

Continuă să te rogi!
Pentru a te ajuta să creşti în rugăciune în timpul celor 90 de zile, 
foloseşte aceste resurse excelente, pe care le poţi avea, contactând 
coordonatorul local pentru Ziua Mondială de Rugăciune. 

rugtrio@gmail.com 

http://reteaderugaciune.wordpress.com
• Ghid de Rugăciune pentru 90 zile. Un ghid zilnic de a te ruga 

pentru binecuvântări transformatoare.

• Caută Faţa Sa. Învaţă să fii devotat lui Dumnezeu, pentru o oră de 
rugăciune în fiecare zi.

• Straja de rugăciune 24/7. Mulţi vor continua rugăciunea 
de 24/7 în diferite feluri şi stiluri în timpul celor 90 de zile.

Nouăzeci de zile de binecuvântare
Luni, 13 Iunie-Sâmbătă, 10 Septembrie
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