
În multe traduceri ale Bibliei prima propoziție începe cu ”La început 
Dumnezeu...” Înaintea timpului, Dumnezeu este ”Eu sunt”. 

Dumnezeu este Acela ce aduce ordine dinăuntrul haosului și creează universul. El îl pune pe 
om pe pamânt și îi poruncește să aibă grijă de creația Sa, cu ajutorul femeiii – ajutor potrivit în 
căsătorie. 

Tema noastră pentru Weekendul Mondial al Rugăciunii 2023 recunoaște că noi trăim în 
creația lui Dumnezeu: El a facut-o o casă frumoasă pentru noi de care să avem grijă. 

Este o casă frumoasă în care noi avem o datorie de a lucra împreună ca să creăm comfortul, 
siguranța și dragoste pentru copiii acestui timp și pentru generațiile care urmează să vină. 
Haideți să ne focusăm privirile în timpul acestui eveniment anual către lauda pentru creația Lui 
Dumnezeu, pentru acțiunile de grijă al acestei creației și pentru intervenția comună de a susține 
copiii care au  suferit cel mai mult în urma distrugerii creației, o distrugere care funcționează prin 
eșecurile noastre umane.

Căci, firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. (Romani 8:19)

Mesajul lui Phil Green, Director Executiv Viva

Alăturîndu-mă la Viva în calitate de director executiv în decembrie 2022, 
sunt încântat să conduc Weekend-ul Mondial de Rugăciune din acest 
an. Acesta reflectă pasiunea mea de a încuraja copiii să ne conducă în laudă 
și rugăciune.

Doamne, Dumnezeul meu, ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face 
astăzi robul Tău. (1 Regi 8:28).

În 2022, maim ult de 800.000 de copii și adulți, din 25 de țări, am luat parte în Weekendul 
Mondial al Rugăciunii.  Aștept cu nerăbdare până în iunie 2023 și mai mulți copii care să-L 
laude pe Dumnezeu pentru creația Sa și să se roage ca să putem lucra împreună pentru a depăși 
provocările cu care ne confruntăm. Isus a răspuns: ” Ce este cu neputință la oameni este cu 
putință la Dumnezeu.” (Luca 18:27) 



LUMINĂ SEPARATĂ DE ÎNTUNERIC
CITEȘTE: Geneza 1:1-5

LAUDA CREAȚIEI: Dumnezeu aduce ordine din haos. 
Electricitate pentru lumină pe timp de noapte.

GRIJA CREAȚIEI: Surse regenerabile de energie electrică. 

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Isus să strălucească 
lumină acolo unde întunericul comportamentului rău este o 
amenințare.

PSALM 145: ‘Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi 
voi binecuvânta Numele tău în veci de veci!  În fiecare zi Te voi 
binecuvântaşi voi lăuda Numele Tău în veci de veci!’ (v 1-2)

ACTIVITĂȚI: https://youtu.be/EegzzyLlnZQ  și cu ajutorul lui 
Mrs. Moyler faceți un model al lumii Interplaylands

ZI 1

PĂMÎNT FORMAT CU POMI, FRUCTE ȘI 
VEGETAȚIE
CITEȘTE:  Geneza 1:9-13

LAUDA CREAȚIEI: Dealuri și văi în care să locuiești. Fructe și 
legume de mâncat.

GRIJA CREAȚIEI: Recolte bune ale culturilor, dar cu grijă de sol 
pentru viitor. Limitați tăierea pădurilor.

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Fructe și legume proaspete 
adecvate pentru copiii în creștere

PSALM 145: ‘Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi 
eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbiţeze aducerea-aminte de 
nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta! Domnul este 
milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătat.’ (v 6-8)

ACTIVITIES: Plantați semințe – cultivați alimente. Plimbare în 
natură – îmbrățișează un copac. 

ZI 3

SEPARAREA APEI ȘI A CERULUI 
CITEȘTE: Geneza 1:6-8

LAUDA CREAȚIEI: Pentru norii care aduc ploaie

GRIJA CREAȚIEI: Folosirea înțeleaptă a apei: baraje, irigații, pompe și țevi

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII:  Apă curată, nepoluată de băut 
pentru toți

PSALM 145: ‘Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea 
Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să 
vestească isprăvile Tale cele mari! Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei 
Tale şi voi cânta minunile Tale.’ (v 3-5)

ACTIVITĂȚI: Faceți o listă de adjective pentru uimitoarea creație a lui 
Dumnezeu. Colectați și măsurați apa de ploaie.

ZI 2



ZI, NOAPTE. SOARELE, LUNA SI STELE
CITEȘTE: Geneza 1: 14-19

LAUDA CREAȚIEI: Pentru lumina soarelui și anotimpuri. Pentru gravitația 
care ține universul împreună. 

GRIJA CREAȚIEI: Reducerea influenței omului asupra climei. Mai puțin 
extreme ale vremii.

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Ajutor pentru copiii și familiile afectate
de dezastre naturale: incendii, secetă și inundații.

PSALM 145: ‘Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste 
toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii 
Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava Împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta, 
ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a 
împărăţiei Tale.’ (v 9-12)

ACTIVITĂȚI: Plimbare în natură pentru a observa vremea, luna și stelele.
Mică activitate comunitară pentru a reduce riscul de inundații.

ZI 4

TOATE CREATĂTURILE TERESTRE. ANIMALE DOMESTICE. OMENIREA
CITEȘTE: Geneza 1: 24-31

LAUDA CREAȚIEI: Creaturile terestre și interacțiunile lor. Bărbat și femeie pentru căsătorie și copii în 
familii.

GRIJA CREAȚIEI: Înțelepciunea în echilibrarea nevoilor unei populații umane în expansiune și ale faunei 
sălbatice. 

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Protecția căsătoriilor să fie plină de dragoste, 
îngrijire reciprocă și armonie. Copiii din căsătorie să fie bine îngrijiți și hrăniți.

PSALM 145: ‘Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă. Domnul este 
drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toţi cei 
ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele celor 
ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.’ (v 16-19)

ACTIVITĂȚI: A-Z de animale (Jucați împreună un joc în care numiți pe rând un 
animal care începe cu o altă literă a alfabetului). Faceți amprente – toate unice. 
Faceți un hotel de bug-uri. Faceți un vierme din resturile de bucătărie.

ZI 6

PEȘTI ȘI PĂSĂRI – FII RODNIC
CITEȘTE: Geneza 1:20-23

LAUDA CREAȚIEI: Frumusețea peștilor și a păsărilor. În cele din urmă 
echilibrat sistemele în care trăiesc. Darul lui Dumnezeu ca hrană.

GRIJA CREAȚIEI: Administrare pentru a evita pescuitul excesiv. Folosind 
sisteme de creștere care pot dura (durabile) pentru pește, carne de pasăre 
și ouă.

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Toate familiile au suficiente proteine 
în diete. Protecția copiilor împotriva bolilor care trec din producția de 
alimente.

PSALM 145: ‘Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta 
rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi 
îndreaptă pe cei încovoiaţi. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai 
hrana la vreme.’ (v 13-15)

ACTIVITĂȚI: Plimbare în natură pentru a explora păsările. Culegere de 
gunoi – reduceți plasticul în mări. Pregătiți împreună o masă sănătoasă 
echilibrată. 

ZI 5



O ZI DE ODIHNĂ
CITEȘTE:  Geneza 2: 1-3

LAUDA CREAȚIEI: Planul lui Dumnezeu de a aloca o zi pe săptămână drept odihnă și un timp pentru a 
se concentra pe închinare.

GRIJA CREAȚIEI:  Avem grijă de noi înșine: omenire. Rutine 
bune și echilibru între muncă, odihnă și joacă.

GRIJA COMUNĂ FAȚĂ DE COPII: Copiii din orașe se pot 
bucura de zile bune, regulate și speciale în familie, cu acces 
adecvat la spațiile verzi.

ACTIVITĂȚI: ‘Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceşte 
pe toţi cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului şi orice 
făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!’  

ZI 7

Campania World Weekend of Prayer este o inițiativă globală desfășurată în primul weekend al lunii iunie a 
fiecărui an, unind sute de mii de adulți și copii din întreaga lume. Este organizat de Viva, o organizație de 
caritate dedicată schimbării vieții mai multor copii pentru a-și împlini potențialul dat de Dumnezeu în 42 de 
rețele comunitare din întreaga lume. Aflați mai multe pe www.viva.org
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RUGAȚI-VĂ CU NOI

1.  DUMNEZEU CREAZĂ LUMEA

Îți mulțumesc, Doamne, pentru lumina zilei și a nopții. Îți mulțumesc Doamne 
pentru lumina pe care o am în casa mea. Mulțumesc pentru darul ploii care 
udă pământul.Te rog să trimiți ploaie celor care au cea mai mare nevoie de ea 
Atotputernic, Dumnezeule Creator, ești atât de puternic. Mulțumesc că ai făcut 
lumea și m-ai făcut pe mine.

2.  CASA NOASTRĂ SE DETERIOREAZĂ

Ai creat o lume bună. Ai create totul perfect. Am supărat lumea Ta din cauza 
nepăsării și lăcomiei noastre. Doamne iartă-ne! Doamne Creator, ne-ai cerut 
să avem grijă de oceane, dar noi le-am umplut cu deșeurile noastre. Iartă-ne 
pentru nepăsarea și ignoranța noastră.

3.  IISUS RECONSTRUIEȘTE 

Doamne Dumnezeule, ne-ai dat minți uimitoare care pot rezolva probleme și 
să poată crea lucruri uimitoare. Ajută-ne să creăm niște spații verzi frumoase.
Dumnezeule viu și adevărat, ajută-mă să fiu creativă ca tine. Ajută-mă să fac 
o casă pentru lucruricare contează și găsesc modalități mai bune de a elimina 
lucrurile inutilizabile.

4.  LUMEA LUI DUMNEZEU, CASA NOASTRĂ RESTAURATĂ

Atotputernicul Creator al universului, îți mulțumesc că ai venit pe pământ să 
mă găsești din nou, când fugisem de tine și de îndrumările tale. Îți mulțumesc, 
Isuse, că ai putere asupra creației. Cu toate acestea, ai ales să ne daci 
administratori ai lumii Tale. Ajută-mă să fiu un bun administrator.

Rugăciuni din resursa, „Stewarding our world”, de Miriam Friday/Viva/CRANE în Uganda.

Opera de artă de: Vansh (13) India - ziua 1; Musinguzi (6), Uganda - ziua 2; Annalie (10) Germania - ziua 3; Jatin (16) India - ziua 
4;Isabel (9) Cuba - ziua 5; Evie (12) Marea Britanie - ziua 6.


