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ZIUA MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE 

Întocmit de Comitetul ZMR din Surinam 

2 martie 2018 

“Toată Creația lui Dumnezeu este foarte bună!” 

Desfășurătorul slujbei religioase 

Orientare 

Pregătiți o masa cu materiale textile care prezintă culorile drapelului din Surinam (roșu, verde, alb și 

galben). Puneți o cuvertură verde închis sub un buchet multicolour cu flori de ixora (mușcate de junglă) 

și heliconia (floare în formă de clește de homar). Fața de masă verde închis oglindește culoarea pădurii 

tropicale amazoniene. Buchetul multicolor simbolizează cele zece districte din Surinam și diversitatea 

etnică a populației. Aranjați florile tropicale și fructele de palmier la altar. Puteți găsi fructe de pădure 

cum ar fi attalea maripa (palmier maripa), astrocaryum vulgare (palmier Tucumã), elaeis guineensis 

(palmier african de ulei). 

Căutați imagini cu stema, drapelul, harta țării; cărți din Surinam, instrumente muzicale (maracas, tobă 

apinti, tabla, gamelan), alimente obținute din sol cum ar fi cassava coapte, pimba (lut alb), açaí, orez, 

plantain; și o sticlă reală de alumina sau o poză a acesteia, o bucată de bauxită sau un lingou mic de 

aur; o sticlă de țiței brut, semințe ale copacului krapa (adiroba) și câteva obiecte de artă meșteșugărești, 

sculpturi sau picturi. 

Înainte sau după celebrare, creați ocazia de a afla mai multe despre țară. Puteți decide să arătați poze, 

să puneți un CD cu muzică surinameză, să predați cântecul tematic sau să vă angajați într-o conversație. 

Savurați câteva produse legate de cultura diversă a Surinamului, cum ar fi un pahar cu suc de 

mandarine, bere cu ghimbir sau (sirop de migdale), o bucată de fiadu (plăcintă cu fructe confiate), bojo 

(pone din cassava), barra (un soi de găluște prăjite), baka bana (plantain prăjit), lumpia (pachețele de 

primăvară) ori somosa (foietaje prăjite). 

La începutul celebrării, Conducătoarea 1 duce Biblia pe masa cu altarul și deschide Biblia la Geneza 1, 

lăsând-o deschisă. Conducătoarea 2 va aprinde lumânarea înainte să citească Geneza 1:1-31 din Biblie. 

La intrarea în biserică, toți ar trebui să primească o carteluță în forma unui copac de mangrove sau a 

unei țestoase de mare. Rețineți că toți participanții vor fi invitați să noteze un angajament personal să 

îngrijească creația lui Dumnezeu. Carteluțele vor fi adunate odată cu colecta. După strângerea lor, 

Conducătoarea 3 trebuie să caute repede prin carteluțe și să selecteze câteva carteluțe de angajament 

formulate clar pentru a fi citite mai târziu în cadrul slujbei. 

Puteți invita până la 7 femei (includeți femei tinere sau fete) să reprezinte femeile din opera de artă 

pictată de Alice Pomstra-Elmont. Ele pot purta haine tipice sau doar o bentiță pentru a identifica fiecare 

origine ancestrală: indigenă (locuitoarea nativă poartă un șal înfășurat în jurul corpului sau o bandană), 

maronă (descendenta africană poartă un șal și un batic pe cap sau are părul împletit), chineză (poartă o 

rochie roșie tip Shanghai), creolă (poartă koto/fustă, bluză și angisa/batic pe cap), bură (olandeza poartă 

o rochie olandeză), hindustani (indianca poartă sari și horni/batic pe cap) și javaneză (indonezianca 

poartă sarong/fustă și klambi/bluză). Această suită de cititoare urmează aceeași ordine ca cea a femeilor 

din opera de artă, de la stânga la dreapta (vezi pictura). 

Pregătiți în prealabil conversația și activitatea în grup pentru momentul de Meditație. Poate puteți găsi 

pe cineva din Surinam care poate spune Tatăl Nostru în limba Sranan sau împărtăși câteva impresii 

despre țară. Vizitați pagina web a ZMR din Surinam http://wgdsuriname.wix.com/wgdsuriname 

http://wgdsuriname.wix.com/wgdsuriname
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Slujba religioasă 

Bun venit și cuvinte de salut 

Cond. 1: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru frumoasa țară Surinam – o țară cu o floră și faună 

incredibilă, unde fie ca oamenii de diferite etnii să trăiască în pace unii cu alții. 

Cond. 2: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea de a ne practica credința și pentru ocazia 

de a Îl adora unii alături de ceilalți; lucru reprezentat de moscheea Keizerstraat situată lângă 

sinagoga Neve Shalom din Paramaribo, capitala Surinamului. 

Cond. 1: Toată creația lui Dumnezeu este foarte bună! Să rostim în limba Sranan - A heri 

grontapu di Gado meki bun doro, dóro! 

Toți: A heri grontapu di Gado meki bun doro, dóro! 

Cond. 2: Noi, femeile Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Surinam, vă invităm la această 

celebrare. Am început să organizăm slujbele ca grup ecumenic în 1953. Unele din 

conducătoarele noastre au fost soții de pastori ai Bisericii Reformate. Prima slujbă a fost ținută în 

Grote Stadskerk, o Biserică Moraviană. Aducem mulțumire mărturiei surorilor fondatoare. 

Cond. 1: Azi, venim cu darurile noastre ce reprezintă țara Surinam, diversitatea culturală și 

etnică a poporului său și natura pe care Dumnezeu ne-a dat-o pe mână ca să o îngrijim. 

Toți: A heri grontapu di Gado meki bun doro, dóro! 

Cond. 2: Vă invităm să cântați cu noi și să vă îmbrațișați reciproc în semn de bun venit. 

Cântec: Wan o-di o wi de bari yu (un salut). ©Mavis Noordwijk. Folosit cu permisiune. 

Chemare la adorație 

Cond. 1: Doamne, Te chemăm în mijlocul nostru. Binecuvântează-i pe toți cei care se roagă cu 

noi în toate colțurile lumii. 

Cântec tematic: Geneza 1:31. Versurile și muzica: Herman Snijders. Compus la solicitarea 

ZMR Surinam. ©WDPIC și 2018 WDP Surinam. 

Cond. 2: Acum vi le vom prezenta pe femeile din Surinam. 

Tânără 1: Sunt Alima. Merg la facultate și lucrez în Paramaribo. Fac parte din tribul Arawak. 

M-am mutat din satul meu indigen din districtul Sipaliwini în capitală la studii. Strămoșii mei 

sunt primii locuitori din Surinam și suntem mândri să trăim în armonie cu habitatul nostru 

natural. În vacanțe mă întorc în satul meu. Mamele noastre fac ulei din semințele de krapa, iar cu 

banii din vânzarea acestui ulei ne cumpără rechizite școlare. Avem rude și în Galibi, în districtul 

Marowijne, unde oamenii sunt angajați și implicați să protejeze țestoasele de mare. Stilul nostru 

de viață este bazat pe grija față de natură și conservarea acesteia. Ea ne furnizează copacii de 

krapa (andiroba), aur, bauxită și frumoasele țestoase marine! 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm! 
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Tânără 2: Sunt Muyinga și provin de asemenea din Sipaliwini. Strămoșii mei sunt sclavii 

africani care au fugit în interiorul țării ca să trăiască liberi în comunități, departe de plantații. Noi 

suntem numiți maroni și încă trăim împreună în așezările noastre. Strămoșii noștri au păstrat 

multe tradiții din vestul Africii. Trăim în pădurea tropicală și în munți, care ne dau hrană, plante 

medicinale și frumusețea naturii. Ne place să ne scăldăm și să pescuim în râuri. Sipaliwini, 

Marowijne și Brokopondo sunt districtele în care o mare parte a naturii se află încă în starea sa 

inițială. Pădurea tropicală reprezintă 94% din țara noastră și funcționează ca ‘plămânii 

Pământului!’ 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm. 

Femeie 3: Sunt Mei Ling, descendentă a unor imigranți chinezi. Trăiesc în districtul Coronie. 

Când strămoșii mei au ajuns în Surinam, au fost puși pe plantațiile de pe coastă să lucreze în 

agricultură, mai târziu au trecut în zona afacerilor de vânzări cu amănuntul, cum ar fi mici 

aprozare sau restaurante. Coronie este cunoscut pentru scoici, cocotieri, flori, păsări și albine 

care produc o miere bogată. Uleiul de cocos este făcut din nucile arborelui de cocos. Este foarte 

sănătos! 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm. 

Femeie 4: Sunt Carolina și locuiesc în La Prospérité, care era înainte o plantație de pădure, în 

districtul Para. Sunt considerată creolă; tatăl meu era de origine europeană și mama mea de 

origine africană. Strămoșii mei au cumpărat plantațiile de pădure de la un proprietar francez din 

Surinam. Sunt mamă singură și am 5 copii. Plantând și procesând cassava pot să-i întrețin pe 

copiii mei. Fac pâine simplă din cassava sau umplută cu ananas și nucă de cocos. O vând pe 

Aeroportul Internațional J.A. Pengel. Sora mea cultivă ghimbir, ananas, cartofi dulci, cassava, 

dasheen (taro) și eddo. În Para, suntem recunoscători pentru resursele mari de apă dulce și 

pâraiele naturale; dar suntem îngrijorați de exploatarea minieră recentă a bauxitei și aurului. 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm. 

Cor de copii: Mi môi kondre. Versurile și muzica: Reza Karg. Cântecul tematic pentru copii este 

compus la solicitarea ZMR din Surinam. ©WDPIC și 2018 WDP Surinam. 

Femeie 5: Sunt Willemien, dar toată lumea mă strigă Willie. Sunt una din urmașele fermierilor 

care au venit din Olanda să lucreze în Surinam. Suntem cunoscuți sub numele de buri. Mulți 

dintre noi nu au supraviețuit bolilor tropicale. Ne-am așezat în Paramaribo, în cartierul Kwatta, 

unde unii dintre noi încă lucrează în agricultură și în creșterea de vite, dar alții dintre noi au și 

alte profesii. Soțul meu și cu mine avem o mică fermă cu porci, vaci și găini. Copiii noștri ne 

ajută să cultivăm legume bio. 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm. 

Femeie 6: Sunt Shanti. Locuiesc în districtul Nickerie. După abolirea sclaviei, lucrători din 

coloniile olandeze au fost angajați ca lucrători cu obligații fixe. La început puteau lucra numai în 

locul în care fuseseră angajați, iar apoi puteau să se întoarcă în țara lor de origine sau să găsească 

alt loc de muncă în Surinam. Așa au venit și strămoșii mei din India. Eu lucrez aici și am propria 

mea familie aici. Copiii mei merg la școală în Nickerie, dar va trebui să se mute în Paramaribo 

pentru studiile superioare și universitare. Părinții mei sunt fermieri de orez, iar soțul meu 
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lucrează pentru o companie care vinde banane. Am rude și în districtul Saramacca, care au găsit 

locuri de muncă la o companie de exploatare a țițeiului. Nickerie este la granița cu Guyana și 

mulți oameni din Guyana trec granița în Surinam ca să muncească în Nickerie. 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm. 

Woman 7: Sunt Kartini. Încă trăiesc cu familia mea în districtul Commewijne, unde strămoșii 

mei s-au stabilit după ce au ajuns din Indonezia ca lucrători cu obligații fixe. Azi, frații mei 

trăiesc în tot Surinamul. Districtul avea plantații de cafea, bumbac, cacao, tutun, indigo și trestie 

de zahăr. Eu practic horticultura și soțul meu lucrează ca pescar. Recent, fiica mea cea mai mare 

a fost admisă la o școală secundară bine cotată, aproape de casă. 

Toți: Dumnezeule, Îți mulțumim și Te lăudăm pentru toată creația. A heri grontapu di Gado 

meki bun doro, dóro! 

Cuvântul Domnului 

Cond. 2: (aprindeți lumânarea de pe masa altarului și citiți din Biblie) Să ascultăm cuvântul 

Domnului din Geneza 1:1-31. (Invitați-i pe toți să spună “A heri grontapu di Gado meki bun 

doro, dóro!” de fiecare dată după ce cititorul spune “Și Dumnezeu a văzut că era bine” în 

versetele 10, 12, 18, 21, 26, 31) 

Imn cântat de toată congregația: Cât de măreț ești. Autor: Carl Gustav Boberg, Traducător: 

Stuart K. Hine (1949). © 1953, 1981, Manna Music, Inc.; © 1953 Stuart K. Hine, reînnoit 1981 

Manna Music Inc. 

Activitate în grup sau Meditație bazată pe tema: “Toată creația lui Dumnezeu este foarte 

bună!” 

Cond. 3: Ceea ce creează Dumnezeu este mereu bun! În primele 5 zile, toate cele necesare sunt 

pregătite până când este creată omenirea. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu. Suntem demni doar pentru că Domnul ne iubește, dar Creatorul ne ține responsabili 

pentru cum îngrijim mediul și toate ființele de pe Pământ. Nu putem fi nepăsători sau risipitori. 

A sosit timpul să ne gândim serios la ce am făcut cu creația lui Dumnezeu. Care este contribuția 

noastră la a ajuta să restaurăm întreaga creație? Sunt conștient că sunt parte din creația perfectă a 

lui Dumnezeu? (Puneți cele 3 persoane să joace sceneta de mai jos) 

Orientare pentru reflecție și activitate în grup: invitați 3 persoane să participe la sceneta care duce 

la conversația în grup. 

Cineva intră în cameră și aruncă o pungă cu gunoi pe jos. Altcineva se uită și începe o conversație 

întrebând ce este în pungă, de ce punga este acolo și care ar fi un mod adecvat de a trata gunoiul. 

Între timp, o a treia persoană, care observă situația, intră în scenă și ridică punga cu gunoi. Apoi, 

ceilalți doi o întreabă pe a treia persoană de motivul și scopul pentru care a ridicat punga cu gunoi. 

Puteți adapta conversația la îngrijorările locale privind mediul, dar accentul trebuie pus pe faptul că 

ceea ce a creat Domnul este bun, inclusiv natura și ființele umane. Suntem chemați să avem grijă 

unii de alții. Natura dă atât de multe pentru viața omului, așa că, în calitate de răspuns, suntem 

chemați să îngrijim creația lui Dumnezeu și să nu o distrugem din cauza lăcomiei ființelor umane 

sau a corporațiilor. Poate doriți să conectați opera de artă făcută pentru program prin accentuarea 
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mâinilor care “primesc darul divin și îl transmit mai departe generației următoare” (vezi Declarația 

artistei). 

Aici este un exemplu de conversație pentru a spori gradul de conștientizare a modului în care 

colectarea deșeurilor, separarea lor, reciclarea și formarea de compost, refolosirea materialelor 

îmbunătățesc starea de bine a comunității noastre și în ultimă instanță reduc emisiile de gaze cu 

efect de seră de pe haldele de depozitare, care vor micșora apoi contribuția noastră la schimbările 

climatice globale prin menținerea unei temperaturi mai răcoroase pe Pământ. 

În timp ce persoana separă deșeurile organice de cele anorganice, se poate da o explicație: deșeuri 

organice (frunze, legume, coji de ouă, flori, ziare etc.) devin îngrășăminte naturale pentru copaci și 

grădini; iar cele anorganice (haine, pantofi din piele, produse din plastic, PET-uri, dopuri pentru 

sticle, conserve, borcane din sticlă etc.) pot fi reciclate în produse noi dacă sunt aruncate 

corespunzător și refolosite, cum ar fi hainele ușor uzate sau pantofii din piele. Conservele din 

aluminiu, sticlele din plastic și ziarele pot fi aruncate la puncte de colectare, borcanele din sticlă pot 

fi refolosite acasă, pungile din plastic pot fi înlocuite cu pungi de rafie, scutecele de unică folosință 

cu scutece din bumbac etc. 

Ceilalți doi se alătură separării gunoaielor și adaugă în conversație faptul că dacă sunt aruncate la 

întâmplare recipiente mici de mărimea unui dop pentru sticle, acestea pot capta apa și crea un 

mediu favorabil pentru ca țânțarul Aedes aegypti să-și depună ouăle. Țânțarul infectat poate 

răspândi virusurile Dengue, Chikungunya și Zika. Este bine ca oamenii din comunitate să nu lase 

obiecte aruncate la întâmplare care pot conține apă stătătoare care ar invita țânțarii la împerechere. 

Se pot sugera apoi câteva întrebări pentru conversația în grup: Cât de bună este creația lui 

Dumnezeu? Ce poți face să o menții bună? Luați-vă câteva minute pentru o conversație în grup sau 

în perechi. Invitați-le să scrie un angajament personal să îngrijească creația pe carteluțele primite 

mai devreme. Carteluțele ar trebui adunate în timpul colectei, dar separat de bani. Conducătoarea 3 

va încheia acest moment cu citirea de mai jos. 

Cond. 3: Ca oameni, facem promisiuni pe care nu le respectăm, dar aceasta nu înseamnă că ar 

trebui să stăm cu mâinile în sân. Dumnezeu este demn de încredere, iar Duhul Domnului se 

roagă cu și pentru noi. Să nu ne culcăm pe o ureche, ci să facem tot posibilul să păstrăm 

Pământul pentru cei ce vin după noi. Să îi determinăm pe alții să devină conștienți că suntem cu 

toții responsabili să îngrijim mediul. Fie ca creatorul nostru să ne dea înțelepciune, forță și curaj 

să continuăm chemarea lui Dumnezeu la justiție climatică. 

Cond. 2: Să cântăm împreună cântecul compus pentru tema anuală a Surinamului. 

Cântec tematic: Geneza 1:31 (Creatorul lumii întregi.) Versuri și muzică de Mavis Noordwijk. 

Compus la solicitarea ZMR din Surinam. ©WDPIC și 2018 WDP Surinam. 

Mărturie și rugăciune pentru iertare 

Cond. 1: Să ne mărturisim împreună cu întreaga lume neglijența în a avea grijă de creația lui 

Dumnezeu. Doamne, se pare că suntem incapabili să înțelegem cum impactează neglijența din 

viețile noastre de zi cu zi întreaga creație. Ajută-ne să vedem că deșeurile aruncate pe străzi 

poate contribui la înfundarea scurgerilor de drenaj, ce va duce la inundații în sezonul ploios. 

Toți: Doamne, Te rugăm iartă-ne. Masra wi e begi fu gi wi pardon. 
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Cond. 2: Dumnezeule creator, afirmăm că întreaga Ta creație este foarte bună. Dar trebuie să ne 

mărturisim vina în traiul cu creația Ta fără vreo grijă de a ne îngriji de ea. Recunoaștem că 

dezvoltarea fără durabilitate sau consumul fără conservare periclitează viitorul Pământului pentru 

generațiile următoare. 

Toți: Doamne, Te rugăm iartă-ne. Masra wi e begi fu gi wi pardon. 

Cond. 1: Mărturisim că nu am făcut destul să Îți apărăm și protejăm creația cu guvernele noastre. 

Acțiuni iresponsabile au fost impuse asupra Pământului. Suntem deranjați de contaminarea 

râurilor noastre cu mercur din lăcomie pentru aur și de defrișarea pădurilor noastre pentru 

exploatarea minieră a bauxitei. Suferim împreună cu oamenii și animalele dezrădăcinate din 

habitatul lor din cauza distrugerii mediului în care trăiesc. 

Toți: Doamne, Te rugăm iartă-ne. Masra wi e begi fu gi wi pardon. 

Cond. 2: Mărturisim că nu am acordat suficientă atenție nevoilor vecinilor noștri, așa cum Iisus 

ne-a spus să facem. Să păstrăm un moment de liniște pentru o rugăciune personală. 

Liniște pentru rugăciunea personală 

Cond. 1: Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, creatorul lumii și Dumnezeul întregii omeniri, 

Tatăl lui Iisus Cristos, suntem aici în prezența Ta să Te rugăm să ne ierți pentru ceea ce am făcut 

ca să dăunăm și să distrugem creația Ta. Iartă-ne pentru neglijența noastră față de creație și 

pentru intoleranța pe care am avut-o unii față de alții. Regretăm ceea ce am făcut și am dori să ne 

angajăm să fim protectori mai buni ai creației Tale și să purtăm de grijă vecinilor noștri, avându-l 

pe Iisus Cristos ca exemplul nostru. Amin. 

Cuvinte de asigurare 

Cond. 2: "Eu sunt vița de vie, iar voi sunteți mlădițele. Cei care locuiesc în mine și Eu în ei, 

aceia poartă mult rod, căci fără Mine nu puteți face nimic." (Ioan, 15:5) 

Colectarea donației și rugăciune de mulțumire: (După obiceiul din comunitate. Poate doriți 

să indicați scopul donației colectate pentru ZMR. Vă rugăm invitați oamenii să depună 

carteluțele cu angajamentele scrise pentru îngrijirea creației în timpul colectării donației. După 

rugăciune, dați mai departe carteluțele strânse către Conducătoarea 3.) 

Intermezzo 

Cântăreață solo: Pentru roadele întregii creații. Autor: Fred Pratt Green (1970). © 1970 Hope 

Publishing Company. Cartea Moraviană de Rugăciuni # 449. Biserica Moraviană din America. 

Unitas Fratrum. 

Cond. 1: Să ne rugăm cu toate Bisericile din întreaga lume pentru perseverența de a fi buni 

protectori ai creației lui Dumnezeu. 

Tânără 1: Multe s-au schimbat și în anumite locuri natura nu mai este cum era înainte. Uităm că 

noi doar împrumutăm Pământul. Doamne, îndrumă-ne să îți tratăm creația cu responsabilitate. 

Schimbă-ne gândirea și comportarea așa încât să continuăm să reciclăm, să refolosim și să 

reducem deșeurile. Salvează țestoasele marine verzi de cei care le recoltează ouăle și le cauzează 
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astfel periclitarea. Protejează populațiile care depind de păduri pentru a trăi așa încât resursele lor 

să nu fie epuizate de industria defrișărilor. Aducem aceste rugăminți către Tine, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

Tânără 2: Dragă Dumnezeule creator, ne rugăm pentru oamenii care trăiesc în comunitățile din 

interiorul țării și care pescuiesc și trăiesc din abundența râurilor și care se găsesc acum într-o țară 

unde aurul nu a fost exploatat într-un mod atât de prietenos față de mediu și a poluat apele. Dă-

ne curaj să susținem o legislație care pune capăt utilizării iresponsabile a mercurului, care expune 

râurile și oamenii unei contaminări. Râurile trebuie să fie curate pentru viitorul poporului lui 

Dumnezeu. Aducem aceste rugăminți în fața Ta prin rugăciune, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

Femeie 3: Ne gândim la cei care trăiesc lângă zonele de coastă, care sunt amenințați de pierderea 

pământurilor pe măsură ce nivelul apei crește, și există tot mai puține păduri de mangrove care să 

întârzie sau oprească eroziunea câmpiei tinere de pe coastă. Îi amintim pe cei care nu au acces la 

apă potabilă. Facem apel la conducătorii noștri să facă resurse disponibile pentru accesul durabil 

la apă potabilă sigură pentru toată lumea. Aducem aceste rugăminți în fața Ta prin rugăciune, O, 

Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

Femeie 4: Îți supunem atenției mamele singure și copiii lor, O, Doamne. Ajută-le dându-le 

putere să aibă grijă de familiile lor. Protejează tinerii și copiii, astfel ca, oriunde trăiesc, să 

primească o educație de calitate care îi va pregăti pentru viață. Ajută-ne să avem resurse pentru a 

asigura un cămin prietenos pentru cei care trebuie să-și lase în urmă familiile pentru a urma o 

educație. Învață-ne să arătăm dragoste față de tineri, mame adolescente și oricine este nevoiaș. 

Aducem aceste rugăminți în fața Ta prin rugăciune, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

Femeie 5: Dumnezeule, care ne-ai pus în grădină și ne-ai dat toate plantele și arborii așa încât 

putem avea hrană, dă-ne înțelepciune să cultivăm și să protejăm recoltele de inundații, secetă și 

chiar chimicale. Ne rugăm de asemenea pentru orașe sigure, așa încât toți să poată fi în siguranță 

pe străzi, să aibă un adăpost și să aibă hrană pe masă. Aducem aceste rugăminți în fața Ta prin 

rugăciune, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

Femeie 6: Dumnezeule al compasiunii, există așa multă suferință în lumea noastră și în noi. 

Uneori este insuportabil să ducem povara mai departe. Păstrează-ne în iubirea Ta, și pe cei care 

umblă în întuneric, disperare, depresie și sunt pe muchie de cuțit, pe punctul de a-și lua viața. 

Învață-ne să susținem starea lor de bine. Inspiră-ne să dobândim cunoaștere și să susținem, să 

pledăm pentru tratarea plină de compasiune și servicii pline de empatie pentru bolnavii mintal. 

Aducem aceste rugăminți în fața Ta prin rugăciune, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 
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Femeie 7: Ne rugăm pentru toți cei care trebuie să migreze pentru a avea un trai sigur cu 

familiile lor. Ne rugăm să ne urăm bun venit unii altora ca omenire creată după chipul lui 

Dumnezeu. Ajută-ne să punem capăt violenței domestice și abuzului sexual asupra copiilor. Ne 

rugăm pentru mai multă atenție acordată persoanelor cu dizabilități. Vindecă-i pe cei care suferă 

de dependența de droguri și alcool. Aducem aceste rugăminți în fața Ta, O, Doamne. 

Toți: Doamne, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră. Masra Gado, arki wi begi. 

 

Act de angajament: 

Imn cântat de congregație: Am decis să-L urmez pe Iisus. Autor: anonim (atribuit lui S. Sundar 

Singh din estul Indiei) 

Cond. 1: Doamne, ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și ne cunoști cu toate lipsurile 

noastre. Te rugăm să ne accepți rugăciunile și să ne dai înțelegere și înțelepciune ca să avem grijă 

de creația Ta. 

Femeie 1: Ne angajăm să îngrijim creația Ta prin sporirea gradului de conștientizare privind 

reciclarea și vânzarea de aur la o valoare comercială corectă, prin implementarea de practici de 

grădinărit ecologice și prin crearea accesului la apă potabilă sigură pentru toți. 

Cond. 3: (Citiți câteva carteluțe cu angajamentele personale adunate de la congregație) 

Toți: Suntem angajați să găsim în viețile noastre de zi cu zi moduri concrete de a ne exprima 

grija, atenția și de a trage la răspundere guvernul nostru, comunitățile, bisericile și familiile 

noastre pentru a proteja Pământul pentru generațiile viitoare. 

Cond. 2: Să ne rugăm sau să cântăm împreună rugăciunea Tatăl Nostru. 

Cântec: Wi Tata (Tatăl Nostru). Versurile și muzica: John Nelom 

Transmiterea Binecuvântării 

Cond. 3: Domnul să te binecuvânteze și să te țină; fie ca chipul Domnului să strălucească asupra 

Ta și fie ca El să te umple de har; Domnul să-și îndrepte chipul spre Tine și să-ți dea pace.” 

(Numere 6:24-26) 

Toți: În numele lui Iisus, amin. Răspunsul conform Binecuvântării din Vechiul Testament # 623. 

Liturghiile Moraviene, 1759. 

Imn de încheiere: Luați cu voi numele lui Iisus. Versurile și muzica de Lidia Baxter, 1870. 

Pentru informații suplimentare, contactați: 

Comitetul Internațional al Zilei Mondiale de Rugăciune 

475 Riverside Drive Room 729. New York, NY. 10115 

admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net 

 

 

Traducere realizata de Mirela Kulin pentru Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A.B. in 

Rumänien/ Organizatia de femei a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania 
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