
ZIUA MONDIALĂ DE RUGĂCIUNE - FILIPINE 

3 Martie 2017 

THEMA: Sunt Eu nedrept cu tine? 

Serviciul divin 

 

 

Imnul și oferirea simbolurilor:  

 

În timpul imnului, trei femei îmbrăcate în trei veșminte diferite filipineze (optional) 

reprezentând cele trei grupuri ale insulelor, Luzon, Visayas, Mindano poartă 

simbolurile: un ulcior cu apă, un buchet de frunze asemănătoare tulpinelor orezului, 

bamboo sau plantă de palmier și o sticlă de ulei. De la intrare, cele trei femei dansează 

mergând în față. Ele aranjează simbolurile in față. Ele continuasă danseze împrejur până 

când cele trei simboluri sunt așezate pe altar. Ele vor sta într-o parte cu fața la altar. 

O femeie poartă o pânză indigenă pe care o așează lângă cruce. O femeie îmbrăcată 

precum cea din pictură (tablou) intră ținând un cântar. Unul dintre ochi este acoperit, Ea 

dansează în față și pune cântarul în parta dreaptă a crucii. Urmează trei fete, fiecare 

ținând un platou cu pește uscat, orez negătit și fructe pe o frunză de bananier. Intră o 

altă femeie așezând tabloul într-un loc de unde poate fi văzut de toată lumea.  

 

Liturgul: Să ne ridicăm cu toții și să cântăm cântecul de debut (de deschidere) 

 

Cântarea de debut:  

 

Saluturi de bun venit: 

Persoana 1: În Filipine, noi salutăm pe toată lumea cu cuvântul Mabuhay! (este pronunțat 

astfel:“muh-BOO-hi”(mabuuhi). Este limba Tagalog ( limba noastră națională) cuvântul 

are diferite înțelesuri incluzând: să trăiești!, noroc!, bine ai venit!, Uraa!. Mabuhay! 

Persoana 2: Bine ați venit la Ziua Mondială a Rugăciunii 2017. Noi, împreună cu femeile din 

Filipine, vă invităm să meditați la tema acestui an : Sunt Eu nedept cu tine? Vă primim cu 

drag la această adunare. Veniți să îi mulțumin și să ne închinăm lui Dumnezeu. 

 

Chemarea la închinare 

 

Persoana 3:  O, ce zi frumoasă să ne adunăm în casa lui Dumnezeu! 

 

Toți: Simțim prezența Domnului! 



 

Persoana 2: În mijlocul suferințelor și a problemelor! 

 

Toți: Noi experimentăm prezența Duhului Sfânt! 

 

Persoana 1: În toate lucrurile aduceți-I mulțumire! 

 

Toți: Mulțumim pentru darul perfect, Isus Cristos, Răscumpărătorul nostru. 

 

 

Voci ale femeilor care caută dreptate economică: 

Liturgul: Să ascultăm vocile femeilor filipineze! 

Femeia 1: Mă numesc Merlyn, din Mindanao, Insulă din Sudul Filipinelor. Când aveam șapte 

ani, mama mea, o victimă a violenței domestice, a murit de cancer. O lună mai târziu, am fost 

martora împușcării tatălui meu în urma unei dispute asupra unei proprietăți de pamânt.  Am fost 

forțată să îmi caut de lucru pentru a-mi putea trimite frații mai mici la școală. Am fost îmbarcată 

pe un vapor cu un recrutor înspre marele oraș Manila. Aveam cincisprezece ani, dar am mințit că 

am optsprezece pentru a primi locul de muncă. Agenția de recrutare m-a asignat să lucrez pentru 

o famile. Am lucrat tot ce era nevoie în casă aproape 24 de ore în fiecare zi, fără vreo zi liberă. 

După trei luni de muncă, tot nu am primit niciun salariu, așa că mi-am dat demisia și am plecat. 

Angajatorul meu a completat o plângere împotriva mea pentru furt calificat. Ea m-a acuzat că am 

furat cerceii fiicei ei. Am fost pusă într-o celulă de detenție pentru 3 zile și 2 nopți într-o 

închisoare a orașului. Cu ajutorul unui avocet creștin, care mi-a oferit servicii legale gratuite, am 

câștigat împotriva angajatorlui meu datorită plângerii pentru munca neplătită, facută la 

Departamentul de Munca și Angajare. Am primit o compensație. De asemenea am câștigat în 

instanță împotriva acuzației de furt calificat și mi-a fost șters numele din cazierul poliției. 

Povestea mea este povestea multor fete tinere care provin din zone rurale și care părăsesc țara ca 

muncitoare filipineze, mergând peste hotare. Forțate de circumstanțele economice, migrăm spre 

centre urbane și în străinătate. De abia dacă ne terminăm școala elementară și sfârșim lucrând ca 

menajere. Suntem adeseori abuzate și avem parte de nedreptăți financiare, chiar dacă în 

Noiembrie 2012 a fost emisă legea Kasambahay (însemnând lucrător domestic) în Legislatura de 

Munca Domestică a statului Filipine. 

Kasambahay Bill este rezultatul luptelor oamenilor pentru protecția muncitorilor domestici. 

Suntem mai mult de două milioane de muncitori domestici filipinezi și avem nevoie de o muncă 

decentă pentru a scăpa de sărăcie. 

Femeia nr.2: Ma numesc Celia, lucrez pe o plantație de trestie de zahăr și am un copil. Sunt o 

muncitoare plătită cu ziua pe o plantație foarte mare in Central Luzon, o insula mare din nordul 

Filipinelor. Salariul meu zilnic nu este sufficient ca sa îmi hrănesc familia. Datorită agriculturii 



planificate și a mecanizării plantațiilor de zahăr, numărul zilelor de lucru a fiecărui muncitor s-a 

redus. De cele mai multe ori lucrez doar două zile pe săptămână. 

Pentru un extra venit vând crochete de pește și sago (SAGÓ s. n. produs alimentar în formă de 

praf sau de grăuncioare albe sau roșietice, preparat din fecula sagotierului și care se consumă 

fiert în supă sau în lapte. – Din fr. sagou. Sursa:dexonline.ro) De asemenea spăl haine pentru alte 

familii sau lucrez ca vânzătoare de săpun sau pasta de dinți pe stradă. Chiar dacă lucrez din greu 

nu reușesc să asigur cele trei mese decente pentru familia mea sau să îmi permit să am propria 

aprovizionare cu apă la mine acasă. Sunt nevoită  să merg să aduc apă de la pompa publică. 

La fel ca ceilalți 5000 de muncitori la fermă, aștept și eu ziua în care voi avea o bucată de 

pământ din aceste 6,453 de hectare de plantație de zahăr. Proprietarii au promis că vor împărți 

pământul fermierilor beneficiari calificați, în cadrul programului guvernamental: Reforma 

Agrară Multilaterală. Trebuie să luptăm încontinuu pentru drepturile noastre la o viață decentă. 

Femeia nr.3: Sunt Editha, de 69 de ani, văduvă și am trei copii căsătoriți. Locuiesc în Ormoc, un 

oraș din centrul Filipinelor și am fost lovită de taifunul (uraganul) Yolanda (nume international 

Haiyan). Mi-am pierdut magazinul și casa, dar am reușit să ies în siguranță. Locuiesc într-o 

baracă provizorie împreună cu vecina mea și impărțim mâncarea. Nu am primit niciun ajutor 

pentru a-mi putea reconstrui casa. Suntem însă recunoscătoare unor organizații care ajută 

victimele taifunului. Am primit bani pentru muncă de la Ajutorul Creștin. 

Taifunul Haiyan a lăsat o rană adâncă în viața mea. Îmi caut un job și o nouă casă. Programul 

guvernamental de reabilitare lucrează foarte anevoios în ciuda primirii a miliarde de dolari ca 

donații de la comunitatea internațională pentru devastările majore cauzate de taifunul Haiyan. 

 

În vremuri ca acestea putem conștientiza că solidaritatea este sursa noastră de putere. 

 

 

 

 

 

Mărturisire: 
 

Liturgul: Să ne mărturisim acum lui Dumnezeu slăbiciunile noastre. 

 

Persoana 2: Doamne, experiențele surorilor noastre ne amintesc că am căzut din gloria ta. Că 

am folosit scuza că suntem o singură voce printre atât de multe. 

 

Toți: Tu, Doamne, ai auzit strigătul oamenilor pentru pace. 

 

Persoana 1: Am folosit scuzele că avem nevoie de o armată puternică pentru a ne putea proteja 

interesele. 

 

Toți: Doamne, tu ai auzit strigătul oamenilor pentru protecția pământului. 

 



Persoana 3: În timp ce am foloit scuza că știința va găsi o cale să salveze planeta. 

 

Toți: Tu ai auzit rugăciunea oamenilor pentru  împăcare. 

 

Persoana 1: Dar am folosit scuza că nu îi cunoaștem pe cei care aparțin altor rase sau culturi. 

 

Toți: Doamne, tu ne-ai spus să ajutăm săracii și pe cei fără adăpost. 

 

Persoana 2: Dar am folosit scuza că ajutorul va fi folosit greșit. 

 

Toți: Doamne, ni s-au terminat scuzele și acum trebuie să ne confruntăm propriile păcate. 

Suntem răspunzători că nu am fost alături de oamenii tăi care se află în nevoi. Trebuie să 

răspundem chemării tale pentru dreptate. Iartă-ne, Doamne, și eliberează-ne. Inspiră-ne și 

îndeamnă-ne la acțiune. Amin. 

 

 

Garanția iertării: 

 
Femeia care a adus cântarul: Ascultați-Mă, voi care umblați dupa neprihănire, care cautați pe 

Domnul! Da, veți iesi cu bucurie si veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de 

veselie înaintea voastra, și toti copacii din câmpie vor bate din palme. (Isaia 51:1, 55:12) 

Isus a spus: Eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Dumnezeu iartă și ne 

eliberează pentru a ne înnoi din adâncul inimilor noastre. 

 

Toți: Amin! 

 

 

Cântec: 
 

Cuvântul Domnului: Matei 20: 1-16 (citirea poate fi dramatizată) 

1. Fiindcă Împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a iesit dis-de-dimineață să-și 

tocmească lucrători la vie.  

2. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi si i-a trimis la vie.  

3. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru.  

4. "Duceți-vă și voi în via mea", le-a zis el, "și vă voi da ce va fi cu dreptul." Și s-au dus.  

5. A iesit iarăși pe la ceasul al șaselea și al noualea și a făcut la fel.  

6. Cand a iesit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: "De ce stați 

aici toată ziua fără lucru?"  



7. Ei i-au raspuns: "Pentru că nu ne-a tocmit nimeni." "Duceți-vă și voi în via mea", le-a zis el, 

"și veți primi ce va fi cu dreptul."  

8. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: "Cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la 

cei de pe urmă, până la cei dintâi."  

9. Cei din ceasul al unsprezecelea au venit și au luat fiecare câte un leu.  

10. Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult; dar au primit și ei tot câte un leu de 

fiecare.  

11. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului  

12. si ziceau: "Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas, și la plată i-ai făcut deopotriva cu 

noi, care am suferit greul si zăduful zilei."  

13. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: "Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit 

cu mine cu un leu?  

14. Ia-ți ce ți se cuvine si pleacă. Eu vreau sa plătesc și acestuia din urmă ca și ție.  

15. Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?"  

16. Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, si cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru ca mulți sunt 

chemați, dar puțini sunt aleși."  

 

Meditația: Sunt Eu nedrept cu tine? (tema sărbătorii) 

 

Activitatea de reflectare (de grup): Puteți cere femeilor și fetelor care au adus simbolurile să 

fie cititorii. 

 

Liturgul: Vă invităm să reflectați în liniște la aceeași temă (întrebare) -Sunt eu nedrept cu tine?- 

 

Cititorul 1: Isus vorbește cu ucenicii săi despre Împărăția cerului. Împărăția cerului se aseamănă 

cu un proprietar de pământ care a ieșit de mai multe ori într-o zi pentru a angaja lucrători în via 

sa și i-a plătit pe fiecare cu câte un dinar pe zi. 

 

Cititorul 2: Având în vedere rata ridicată a șomajului, sărbătorim faptul că mai mulți muncitori 

au fost angajați de-a lungul zilei. Oricum știm că dacă noi am fi fost primii din acea zi, ne-am fi 

plâns dacă am fi primit același salariu ca aceia care au fost angajați ultimii. 

 

Cititorul 3: În Filipine, agricultorii de orez obișnuiesc să cheme vecinii să ajute cu plantarea și 

recoltarea. Nimeni nu este plătit, însă recolta este împărțită cu toții. Această practică se numește 

dagyaw (se pronunță DAG YAW cu a scurt). 

 



Cititorul 5: În povestirea biblică, Isus s-a folosit de generozitatea proprietarul de pământ pentru 

a ne ajuta să înțelegem cum este Împărăția cerului. De ce au fost plătiți cei care și-au petrecut cea 

mai mare parte a zilei nelucrând cu aceeași sumă ca a acelora care au lucrat întreaga zi? (pauză) 

Cum poate fi comparat dagyaw cu generozitatea proprietarului de pământ? (pauză) 

 

Cititorul 6: Cine sunt ”cei din urmă” din comunitatea voastra? (pauză) I-ai invita la recoltă? 

(pauză) În ce mod auzi tu chemarea lui Dumnezeu de a acționa drept?  (pauză) Cum ai răspunde 

chemării lui Dumnezeu? (pauză)  Împărtășește răspunsurile cu persoana de lângă tine. 

 

ANGAJAMENT LA SOLIDARITATE 

Cititorul 1: Timpul recoltei este un timp al abudenței. Este o sărbătoare. Vă invităm să veniți să 

primiți roadele recoltei voastre, acesta este dagwayul nostru. Roadele dreptății susțin speranța 

noastră și angajamentul nostru. Ne inspiră să continuăm în ciuda obstacolelor. 

(Liderii pot să împartă un săculeț sau o porție de orez nefiert participanților în timp ce cântă 

cu toții – Aici, împrăștiat (întins) pe o masa.  

Persoana 3: Dumnezeul nostrum iubitor, îți oferim aceste roade care simbolozează roadele 

sufletului eliberat –în timpul rodirii lor, dreptatea va izbândi. Te rugăm transformă oamenii și 

societatea noastră în ființe iubitioare și miloase prin bunătatea inimii lor. O, Dumnezeu al vieții 

care tranformi sămânța în fruct, ne rugăm pentru cei care participă la misterul timpului de 

plantare și la bucuria recoltei. Fă semințele dreptății noastre să înflorească ca plantele care se află 

lângă apa vie, apele milei tale. Oferim aceste roade ale dreptății datorită angajamentului nostru 

de a aduce speranță în această lume nedreaptă. Oferim mâinile noastre pentru a planta în 

continuare și de a-i hrăni până la vremea recoltei. Curăță-ne. Transformă-ne. Elibereaza-ne! 

Susține-ne recolta. Folosește-ne pentru voia și Gloria Ta. Amin 

Colecta: 

Liturgul: Oferim acum comorile noastre pentru a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu. 

(Plasatorii merg în față pentru a aduna darurile) 

Rugăciune de mijlocire: 

Copilul: Sunt un copil. Am nevoie de îngrijiri medicale. 

Toți: Dumnezeul speranței și al împăcării, indrumă-ne să ne pese de copiii noștri, să le alinăm 

suferința. Ajută-ne, O, Doamne. 

Una dintre muncitoare: Sunt o muncitoare filipineză de peste hotare. Am nevoie doar de legi. 

Toți: Dumnezeu al dreptății și al eliberării, ne dedicăm să îndepărtăm cauzele nedreptății care 

amenință demnitatea umană. Ajută-ne, O, Doamne. 



Tinerii: Sunt tânăr. Am nevoie de educație. Vreau să fiu la școală. 

Toți: Doamne, Învățătorul și conducătorul nostru, asigură tuturor persoanelor oportunitatea să-și 

dezvolte la maxim potențialul și să devină tot ce i-ai creat tu să fie. Ajută-ne, o, Doamne. 

Persoană indigenă: Sunt o persoană indigenă. Doresc să păstrez moștenirea oamenilor mei de la 

Dumnezeu. 

 

Toți: Doamne, Creatorul nostru, vrem să ajutăm la construirea  unei comunități a iubirii, a 

dreptății și a ajutorului. Ajută-ne, o, Doamne. 

 

Fermierul și muncitorul: Sunt un fermier. Sunt un muncitor. Doamne vrem să te cunoaștem și 

să urmăm chemarea ta la acțiune, ca noi să fim agenți ai schimbării. 

 

Toți: Dumnezeul iubirii, al dreptății și al ajutorului, ajută-ne să fim semințe ale schimbării și să 

fim instrumentele tale, să infăptuim Împărăția păcii. 

Cântec: 

 

Persoana 1: Isus, pâinea vieții, te trimite să îi hrănești pe ceilalți. 

 

Toți: Vom împărtășii viețile noastre cu frații și surorile. 

 

Persoana 2: Dumnezeul dreptății te trimite să plantezi semințele dreptății, să devină roadele 

eliberării și a dragostei. 

 

Toți: Vom oferi mâinile noastre să plantăm, să hrănin și să recoltăm. 

 

Persoana 3: Duhul Sfânt te trimite să fii un instrument al dreptății și bucuriei. 

 

Toți: Folosește-ne pentru voia și Gloria ta. Amin 

 

Binecuvântarea: (cum se face de obicei în comunitate) 

Cântec: 

 

************* 

 

Ziua Mondială de Rugăciune (ZMR) 

Ziua Mondială de Rugăciune este cea mai cunoscută mişcare ecumenică a femeilor creştine. 

ZMR îşi are începuturile în anii 1890. Pornind de la organizaţiile creştine de femei din Statele 

Unite, aceasta zi este sărbătorită astăzi în peste 170 de ţări. Anual, în prima vineri din martie, 

de la răsăritul soarelui până la apusul său, pe întregul glob se adună mulţi credincioşi pentru 



rugăciunea comună. Programul este pregătit de femei, dar invitaţia la rugăciune se adresează 

tuturor.  

Textul de faţă se găseşte pe site-ul Centrului de Cercetare Ecumenică Sibiu, 

www.ecum.ro InfoEcum Activităţi Ziua Mondială de Rugăciune 

 

 

 


