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{  }Un ghid ușor de folosit care 
te va ajuta să te rogi zilnic 
pentru lumea musulmană.

Învață mai multe despre ceea 
ce este islamul!



Valorile noastre: “30 Zile Internațional” ca mișcare menține o 
atitudine pozitivă față de musulmani. 

Efortul nostru nu are ca interes denigrarea și criticarea credițelor 
și practicilor islamice. Islamul nu este doar o  religie sau o filosofie. 
Este vorba despre oameni. Isus a spus: “Să iubești pe aproapele tău 
ca pe tine însuți.” 

Acest ghid de rugăciune nu este conceput pentru a fi folosit ca și 
literatură de specialitate pentru evanghelizare. Acesta este făcut 
pentru a informa și încuraja credincioșii la rugăciune.

În engleză și alte limbi găsiți proiectul pe site-ul www.30-days.net

În românește găsiți proiectul pe site-ul www.stiricrestine.ro

Coordonator proiect România: Vio Pop
Coordonator internațional: Ron Kernahan 
Traducere: Ionela Băloi
                  Ioana Heredea
                  Andreea Coroian
 Corectare: Iuliana Ranghiuc
                   Ioana Heredea
 Tehnoredactare și design: 
                   Vio Pop 
                      www.vpdesign.ro
                   Jonathan Edwards 
                       www.jonathanedwardsdesign.com

Acest ghid de rugăciune se distribuie gratuit. 
Costurile de tipărire și distribuție provin din 
donațiile creștinilor care consideră foarte 
importantă rugăciunea pentru cei nemântuiți. 

Dacă doriți să ajutăți la tipărirea și distribuirea 
un număr cât mai mare de ghiduri de 
rugăciune pentru anul viitor, sau doriți să ne 
ajutați să acoperim cheltuielile de anul acesta 
o puteți face în următoarele conturi: 

Fundația Tineri Pentru Misiune Mediaș
Banca Comercială Româna SA, Sucursala 
Mediaș, str. Mihai Eminescu, nr. 2A, 551018 
Mediaș, Sibiu, România

Cont Lei Fundație:
COD IBAN:  RO96 RNCB 0231 0195 4976 0001 
Cont: 25511.A01.0.1954976.0231.ROL.1

Cont Euro Fundație:
COD IBAN: RO69 RNCB 0231 0195 4976 0002 
Cont: 2551.A01.0.1954976.0231.EUR.2

COD SWIFT: RNCBROBU

Paypal: vio@ywam.ro

Nu uitați să precizați la detalii: 

PROIECTUL 30 ZILE
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20 ANI  nu este un timp lung pentru o 
mișcare de rugăciune, cel puțin nu 

este lung în ochii lui Dumnezeu. Iar istoric vorbind, au existat 
alte mișcări de rugăciune care au durat mai mult. Totuși, 
suntem încântați și smeriți să vedem a 20 – a ediție a „Ghidului 
de rugăciune pentru 30 de zile”.    

În anul 1993, când primul ghid de rugăciune a fost distribuit, islamul 
nu făcea parte din știrile zilnice și cei mai mulți creștini nu se prea 

gândeau la evanghelizarea lumii musulmane, dar s-au schimbat multe în 
decursul acestei perioade de 20 de ani. Noi am încercat să reflectăm în 
acest ghid atât partea pozitivă, cât și partea negativă a schimbărilor ce au 
avut loc. De asemenea, am evidențiat câteva dintre lucrurile mărețe pe 
care Dumnezeu le-a făcut în timpul acestor 20 de ani în care ne-am rugat 
împreună. Foarte mulți musulmani au ajuns să Îl cunoască pe Hristos și 
să Îl accepte ca Mântuitor al lor. 

      Țările au fost deschise, bisericile au fost plantate, sămânța a dat rod, iar 
musulmanii pot auzi Vestea Bună a Evangheliei. Da, există provocări, dar 
nouă, ca Trup al lui Hristos, ni s-a spus că vom avea parte de provocări. 
Isus nu a încercat să ascundă acest lucru. Dar El a spus foarte clar că 
rugăciunile noastre și lucrul nostru pentru Împărăție ne vor aduce mari 
răsplătiri în cer și, de asemenea, speranță pe pământ pentru națiuni. 
În această ediție veți citi din nou articole despre mărturiile anumitor 
femei și bărbați care au fost martori la felul cum lucrează Dumnezeu în 
lumea musulmană. Motivele de rugăciune de la fiecare articol vin din 
partea misionarilor, din partea celor ce muncesc cu Evanghelia și reflectă 
situația actuală. Multe dintre relatările bune din această ediție au la bază 
rugăciunile voastre din acești 20 de ani. Suntem mulțumitori pentru 
efortul depus. Pe măsură ce înaintați în acest ghid veți vedea și de ce. 

Toată gloria să fie a Lui, 
Editorii

Bine ați venit la 
Ediția Specială a
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pentru Lumea 
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1993–2013
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În urmă cu 20 de ani, în lume 
existau aproximativ 1.1 miliarde 
de musulmani. Islamul era o religie 
străină, foarte puțin cunoscută în 
țările occidentale, și se depuneau 
puține eforturi pentru a ajunge cu 
Evanghelia și la musulmani.

Acum 20 de ani, câțiva lideri misionari 
adunați împreună în Egipt au început să se 

roage pentru lumea musulmană. În timp ce se 
rugau, au simțit provocarea de a-și centra atenția 
pe evanghelizarea a tot mai mulți musulmani 
și vestirea Împărăției lui Dumnezeu. Așa s-a 
născut mișcarea “30 de Zile de Rugăciune pentru 
Lumea Musulmană”.

Două zeci de ani
Astăzi, acea agenție are de 10 ori mai multe 

echipe care lucrează în lumea musulmană decât 
erau acum 20 de ani și este una dintre multele 
agenții care au răspuns chemării de a vesti 
mesajul lui Isus în rândul musulmanilor care 
nu au auzit de El. Fiind convinși că toți oamenii 
ar trebui să aibă oportunitatea de a-și alege 
credința, tot mai mulți membri ai Trupului 
lui Hristos încearcă prin diferite moduri să 
demonstreze dragostea lui Isus comunităților de 
musulmani din toată lumea.

Evenimentul “30 de Zile de Rugăciune pentru 
Lumea Musulmană” a jucat un rol important 
în încurajarea, educarea, motivarea creștinilor 
să împărtășească credința în Isus cu respect 
și dragoste. Ghidul de rugăciune este acum 
distribuit în peste 38 de limbi vorbite, milioane 

de oameni putând astfel participa la rugăciune 
în fiecare an. Ce a reușit să facă această avalanșă 
de rugăciuni în 20 de ani? 

IMB a raportat în „Frontiere Misionare” faptul 
că în anul 1997 erau doar două încercări de 
plantare de biserici în rândul grupurilor de 
musulmani. Până în anul 2010 s-au identificat 
cel puțin 25 de națiuni musulmane în care au 
avut loc cel puțin 1000 de botezuri și/sau 100 de 
biserici plantate.  Câteva dintre aceste acțiuni au 
inclus și cele de mai jos: 

•	 O importantă cale deschisă în Asia de 
Sud, unde cel puțin jumătate de milion de 
musulmani din Bengal au venit la Hristos.

•	 În Iran, transmisiile radio și TV creștine 
sunt foarte răspândite și vin în sprijinul unei 
biserici ascunse care este într-o continuă 
creștere numerică. 

•	 Câteva sute de membri ai unui trib în 
care nu era vestită Evanghelia până atunci, 
tribul berber din Africa de Nord, au ajuns 
să Îl cunoască pe Hristos în timpul unor 
mișcări misionare ce au fost organizate în 
acea regiune.

Tehnologia avansată în ultimii 20 de ani a 

30 de Zile de Rugăciune – 20 de ani de progres
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transformat modul în care este comunicată 
Evanghelia grupurilor de musulmani la care se 
ajungea foarte greu. Transmisiile de radio creștin 
și prin satelit au făcut ca Evanghelia să ajungă 
la musulmanii din întreaga lume, milioane de 
musulmani răspunzând chemării lui Isus. În 
lumea arabă o singură transmisie a unui program 
creștin, SAT-7, are o audiență zilnică de aprox. 
8.5 milioane. Aceasta a avut un impact mult 
mai mare în traducerea și distribuirea de Biblii, 
fiind disponibile și alternative online cum ar fi 
versiuni audio și video ale mesajului Scripturii. 

Ce urmează în următorii 20 de ani? 
Potrivit unui studiu Pew, publicat în 

ianuarie 2011, în următorii 20 de ani populația 
musulmană se va dubla față de ultimii 20 de 
ani, iar musulmanii vor reprezenta un sfert din 
populația globală. Ca oameni care Îl urmăm pe 
Hristos, trebuie să ne ridicăm și să putem face 

față acestei creșteri cu o porție dublă de credință 
și dragoste. Putem să facem acest lucru? 

Unul dintre liderii care a început lucrarea 
“30 de Zile de Rugăciune” a spus: “Nu am 
putut anticipa o astfel de creștere spirituală 
în rândul musulmanilor în acești 20 de ani, 
dar recunoaștem că vestirea Evangheliei a 
fost alimentată cu rugăciuni. Nu putem să ne 
așteptăm la mai puțin în următorii 20 de ani.” 

Progresele tehnologice din ultimele 
două decenii au făcut ca înaintarea 
Evangheliei să fie posibilă grupurilor 
musulmane declarați eretice anterior.

1 missionfrontiers.org  2 Global Network of Missions Structures, 2010
3 ibid 4 ibid 5 ibid 6 indigitech.net 7 pewforum.org

Surse:
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Încurajând, educând și 
împuternicind din anul 1993 scopul acestui ghid de rugăciune este să 

inspire și să ghideze fiecare cititor în timp 
ce se roagă pentru musulmani în fața Tronului 
Dumnezeului Atotputernic. Vă încurajăm să 
căutați și alte informații și să dobândiți o mai 
bună înțelegere a lumii musulmane și a lucrării pe 
care o face Dumnezeu în rândul musulmanilor. 
De asemenea, vă încurajăm să dezvoltați 
prietenii cu musulmanii din zona voastră.  
      Când vă rugați în săptămânile următoare,  vă 
rugăm să folosiți Scriptura cât mai mult posibil 
în rugăciunile voastre. Aceasta este adevărat fie 
că vă rugați singuri, fie în grupuri. Am inclus 
diferite referințe biblice în  broșură. Rugați pe 
Dumnezeu să vă inspire în timp ce meditați și vă 
rugați cu aceste texte. Acest lucru va consolida 
credința voastră, iar Dumnezeu vă va putea da 
noi motive pentru rugăciune.

Ramadan 1434
După cum știți, următoarele 30 de zile coincid 

cu perioada lunii Ramadan, perioadă de post a 
musulmanilor. În această perioadă, rugăciunea 
îi ajută foarte mult pe creştini să se identifice cu 
musulmanii. Știm și că foarte mulți musulmani 
sunt mai religioși în perioada Ramadanului și 
mulți caută răspunsuri reale de la Dumnezeu. 

Acest lucru ne creează nouă, creștinilor, 
posibilitatea de a ne ruga lui Dumnezeu în mod 
specific ca El să le vorbească musulmanilor. 
În fiecare an primim multe mărturii prin care 
vedem că Dumnezeu exact asa și face.  

Potrivit calendarului musulman, acest an este 
anul 1434. Aceasta este de fapt a 22 –a broșură 
produsă de când am început din anul 1993. 
Au fost 22 de ani lunari de atunci. Ramadanul 
începe în fiecare an cu 11 zile mai devreme.  

Deși în opoziție cu islamul, mișcarea „30 
de Zile de Rugăciune internațional” scoate 
în evidență dragostea lui Dumnezeu pentru 
poporul musulman. Această mișcare de 
rugăciune a încercat întotdeaună să cultive un 
spirit al umilinței, al dragostei, al respectului 
și al serviciului față de musulmani. Noi nici 
nu denigrăm musulmanii, nici nu îi criticăm. 
Înțelegem că islamul îi preocupă pe oameni. Isus 
a spus: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”.  

Pentru mai multe informații despre noi, 
scopurile noastre și ideile despre modul cum ne 
putem ruga eficient, vă rugăm să vizitați site-ul 
www.30-days.net sau în limba română site-ul 
www.stiricrestine.ro, la categoria 30 de zile.

Scopul nostru {  }Chemăm cât mai 
mulți creștini să se 
roage pentru lumea 

musulmană! 
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a început cu mult entuziasm. Revoluția 
și-a făcut drum din Tunisia prin Egipt 

și Libia. Foarte rapid a devenit cunoscută ca 
Primăvara Arabă.  “Va fi acesta timpul în care 
lumea arabă va da jos orice guvern autocratic și 
corupt și va urmă Europa de Est în marele vis al 
lumii libere”? Speranța a curs ca apa pe străzi.  
     Dar timp de doi ani acel râu al speranței a 
secat, înlocuit de nesiguranță și teamă. În 
loc de pace și dezvoltare, îndepărtarea vechii 
conduceri a dezlănțuit tensiuni care au fost 
suprimate pentru timp îndelungat, aducând 
o și mai mare nesiguranță. În Egipt, tinerii 
revoluționari au întrebat: “Cine ne-a deturnat 
revoluția?” Siria este măcinată de război civil, 
și economia Yemenului este pe punctul de a 
se prăbuși. Comentatorii din afară întreabă:  
“A devenit primăvara arabă o iarnă arabă?”  
   Realitatea primăverii arabe este că, deși 
societatea a fost unită în dorința de a răsturna 
guvernele corupte, oamenii aveau vise foarte 
diferite pentru viitor. Un grup a văzut libertatea 
și democrația ca răspuns. Dar un alt grup a văzut 
ca și răspuns, o mai mare dedicare pentru legea 

 Primăvara arabă:  de doi ani
                                               de zile ...

Născut în Egipt, Adel Darwish a scris “Războiul 
apelor: Viitoare conflicte în Orientul Mijlociu.”Ziua 1 

Lumea araba

Marți
9 Iulie

Cine ne-a deturnat 
revoluția?

*  Cetățenii și liderii politici din 
lumea arabă, să li se deschidă 
ochii ca să discearnă adevărul și 
să îl caute plini de curaj. Rugați-
vă ca credincioșii să fie ca niște 
insule ale păcii în mijlocul acestui 
sezon agitat. (Psalmul 46) 
* Credincioșii vechi și noi să 
mărturisească cu încredere 
despre “speranța dinlăuntrul 
lor” și mulți să vină la Isus. 
(1Petru 3:15)  
* Siguranță, protecția 
credincioșilor din lumea arabă 
și pentru dreptul de libertate 
religioasă.. 

Sharia și pentru principiile și practicile islamice. 
Aceste planuri diferite au crescut, rezultând într-
un conflict în casele și pe străzile lumii arabe.   
 
Și totuși, în mijlocul acestei frământări, o 
altă poveste este scrisă.  

      Mulți din comunitățile creștine au descoperit 
o nouă pasiune și dedicare pentru a  vedea 
Împărăția lui Dumnezeu venind în națiunile 
lor. În noiembrie 2012, 70 000 de creștini din 
toate denominațiunile s-au adunat în Cairo ca să 
se roage pentru națiunea lor. Alții au descoperit 
în ei o încredere și un curaj nou pentru a-și 
arăta dragostea față de vecinii lor musulmani 
în moduri noi în aceste vremuri de nesiguranță.   
   În toată regiunea a avut loc o explozie de 
mărturii ale musulmanilor care au acceptat 
credința în Hristos și se întâlnesc împreună 
pentru susținere, încurajare și ucenicie. Chiar 
dacă sunt în creștere, aceste mișcări sunt ținta 
intimidării și a persecuției de către familie, 
comunitate și guvern. 
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Al doilea Parlament Mondial al 
Religiilor are loc în Chicago. Ziua 2 

Cheile

Miercuri 
10 Iulie
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ai făcut vreodată o măreață promisiune de 
Anul Nou - și apoi nu ai reușit să o respecți?   

    În anii 1800, o chemare puternică se auzea 
în campusurile colegiilor și conferințele 
studenților: „Generația aceasta reprezintă 
evanghelizarea lumii!” În anii 1900, se striga 
similar: „O biserică pentru fiecare popor și o 
Scriptură pentru fiecare persoană până în anul 
2000 și mai departe!” Totuși, în ciuda insistenței 
enorme, Marea Trimitere nu era terminată în anii 
1900 - și nici până în anul 2000. Cercetărorii 
au estimat că în 1900 în jur de 900 de milioane 

de oameni nu aveau acces 
la Scriptură, la Isus 

și creștinism. Până 
în anul 2000, acel 
număr s-a dublat 
la 1.8 miliarde. 
Astăzi există 
peste 2 miliarde  

de astfel de oameni, dintre care 
cei mai mulți sunt musulmani.  
     Aducând Vestea Bună a Evangheliei într-o 
lume care nu vrea asta, în fața unui Inamic care 
e ostil, reprezintă o provocare. Cum putem în 
mod realist să înfruntăm această provocare? 
     Trebuie să ne pregătim – nu pentru provocarea 
de a face o promisiune, ci pentru provocarea de a 
o ține. Există o serie de factori-cheie:

* Fii parte dintr-o echipă. Greg Livingstone, 
fondatorul Frontiers, mi-a spus odată: „Ar 

trebui să ne îngrijorăm mai puțin de zona în care 
vom merge, și mai mult de persoanele cu care 
vom merge”. Un vechi proverb african spune: 
„Dacă vrei să mergi rapid – mergi singur. Dacă 
vrei să mergi departe, mergi împreună cu altul.” 

* Perseverează în credință, speranță și 
dragoste: Astăzi tu te rogi împreună cu o 

enormă echipă pentru lumea musulmană. 
Și această lume nu va fi evanghelizată fără 
rugăciune semnificativă. Dar rugăciunea trebuie 
făcută cu credință, speranță și dragoste pentru 
bărbații, femeile și copiii din lumea musulmană 
care sunt iubiți de Dumnezeu. Greg Livingstone 
spunea că el se roagă pentru ca 5% din lumea 

musulmană să vină la Hristos. De ce 5%? 
„Dumnezeu mi-a dat credință pentru 5%, așa că 
eu am să mă rog și să acționez în acest fel până 
când asta se va întâmpla”.

Cercetătorii estimează că în anul 1900 
aproximativ 900 de milioane de oameni 
nu aveau acces la Hristos, creștinism sau 
Evanghelie. Până în anul 2000, acest 

număr s-a dublat la 1,8 miliarde.

Provocări în lumea musulmană

* Rugați-vă pentru echipele care lucrează 
în lumea musulmană, pentru dragoste între 
frați pentru că „Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35) 
și „dragostea desăvârşită izgoneşte frica”  
(1 Ioan 4:18).

* Rugați-vă pentru harul lui Dumnezeu 
ca să lucreze în situațiile dificile și 
pentru ca „ochii să poată vedea și urechile 
să poată auzi” planurile Domnului.   
(1 Corinteni 2:9-16)

{  }Astăzi te rogi 
împreună cu o 

mare echipă

1 Situația Misiunii Globale, 01.2011  8  30 Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmana 2013
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Alegerile îl readuc la putere pe Papandreou în 
ciuda stigătelor de dezamăgire ale grecilor în ce 
privește economia țării.

Ziua 3
Tehnologia

Joi 
11 Iulie
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În Europa un mare seceriș se pregătește! Peste 
un milion de refugiați locuiesc în Grecia, 

o națiune cu o populație de aproximativ 11 
milioane. Mulți vin din țări predominant 
musulmane  care nu permit libertatea în 
închinare. Departe de țările lor natale și adesea 
dezamăgiți de un islam care amenință și distruge, 
mulți dintre ei devin foarte interesați de Scriptură.  
    În iulie 2012, un grup de credincioși au 
călătorit în Atena pentru a-i ajuta pe acești 
refugiați și cu vorba, și cu fapta. Aceștia 
au muncit împreună cu bisericile locale – 
distribuind mâncare și pachete pentru igienă 
împreună cu literatură creștină și Biblii în 
diferite limbi.  De asemenea, au împărțit carduri 
micro SD de 2 GB pentru telefoane mobile.  
    Aceste carduri SD conțineau filmul „Isus” 
în șase limbi, o Biblie audio, cântări creștine 
și mărturii ale oamenilor care spuneau 
despre modul în care L-au cunoscut pe Isus.  
   Mulți refugiați au telefoane mobile. Aceasta 
înseamnă că folosesc și căști – în acest mod 
nu vor mai avea grijă de faptul că vor fi văzuți 
de către alții citind Biblia. Telefonul este luat 

de refugiați în călătoria lor prin Europa 
Centrală.

Adevărata Odihnă și Pace

Amir a fost copil când părinții lui 
au plecat cu el în Iran. Ca tânăr bărbat 
a avut acces la Internet și a început să 
învețe limba engleză în conversațiile avute 
pe chat. Creștinii care erau prezenți pe chat 
i-au vorbit despre Isus și s-au rugat pentru el, 
fapt care l-a mișcat foarte mult.  După ce a 
văzut acea stare oficială de „Copil Refugiat” 
pe certificatul de naștere al primului său 
copil, Amir a realizat că trebuia să se mute și 
să găsească un loc permanent unde să poată 
trăi în pace și libertate împreună cu familia. 
În drumul său, s-a stabilit în Atena unde 
a cunoscut câțiva creștini. Acolo a ajuns să 
Îl cunoască pe Hristos. Între timp, ajunge în 
Germania și este doar unul dintre musulmanii 
refugiați care, în călătoria lor, se întâlnesc cu Cel 
care a fost un refugiat și care a oferit odihnă și 
pace. 

Drumul refugiaților: Un seceriș 
spiritual se desăvârșește în Europa!

* Rugați-vă pentru miile de musulmani 
de pe Strada Refugiaților. Strigați către 
Dumnezeu ca aceștia să găsească adevărata 
Viață. (Ioan 14:6 „Eu sunt calea, adevărul 
și viața...”) .

* Rugați-vă ca toți creștinii din jurul Străzii 
de Refugiați să poată oferi acestora dragoste, 
respect și ajutor. (Matei 25:35: „…Am fost 
străin…”).

* Rugați-vă pentru musulmanii refugiați 
care ajung să Îl cunoască pe Isus ca aceștia să 
devină discipoli care cu bucurie să își trăiască 
viața în credință și să poată vesti și altor 
musulmani despre cum poate fi trăită viața 
în Isus. (Ioan 13:35 „…voi sunteți ucenicii 
Mei…”).

{  }87% din populația 
lumii au declarat că 
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Noi toți suntem binecuvântați de credincioșia lui Dumnezeu!
17. Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine    

numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate 
neamurile îl vor numi fericit.

18. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, 
singurul care face minuni!

19. Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot 
pământul să se umple de slava Lui! 

Amin! Amin!

Psalmul 72
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O rugăciune bună de memorat este „Doamne, 
binecuvântează-mă ca să binecuvântez națiunile, 
mărește teritoriul de influență, pune Mâna Ta, 
călăuzirea Ta peste mine și păzește-mă de cel rău”.
Vei găsi această rugăciune -- și 
răspunsul lui Dumnezeu în 1 
Cronici 4 : 9 – 10.

Rugăciunea are nevoie mai mult 
de inimă decât de limbă. 

Pentru a pune națiunile pe 
picioare, trebuie întâi să ne punem 
noi pe genunchi. (Billy Graham)

Îngerul l-a scos pe Petru din 
închisoare, dar rugăciunea l-a 
mișcat pe înger. 

O singură persoană care se 
roagă poate schimba lumea – FII 
SCHIMBAREA!

Chemarea la RUGĂCIUNE nu vine 
de la niciun om, ci de la Dumnezeu 
Însuși. 

Cuvinte 
celebre 
despre 
rugăciune

{  }ai un citat preferat? 
Trimite-l la

30zile@stiricrestine.ro

“În orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la 

cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu 
mulţumiri.” Filipeni 4 : 6

”Unul dintre cele mai 
bune daruri pe care ni le 
putem oferi este TIMPUL 
PETRECUT SINGUR CU 

DUMNEZEU“.

Chemarea la RUGĂCIUNE 
nu vine de la niciun om, ci 

de la Dumnezeu Însuși. 

Dumnezeu are timp să 
asculte, tu ai timp să TE 

ROGI? 

Este imposibil să 
intri în fața tronului 

de har.... 
și să ieși de 
acolo cu 
mâinile 
goale....

Evrei 
4:16 

Dumnezeu cere  MIJLOCIRE  
înainte  ca  El  să  INTERVINĂ. 

Cum poate fi măsurată o 
singură rugăciune?

 Pune RuGăCIuNEa înapoi 
în casă și copiii o vor lua cu ei la 

școală. 
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La picioarele unui munte masiv dintr-un 
sat izolat din Kabylie, o regiune nordică 

a Algeriei, a crescut un băiat micuț pe nume 
Iosif. În fiecare zi a învățat la școală despre 
islam și a studiat Coranul în arabă. Chiar și 
după ce tatăl lui s-a încrezut în Isus, Iosif nu 
a auzit prea multe despre Domnul. Tatăl lui 
trebuia să lucreze foarte mult și nu avea timp 
ca să îi spună lui Iosif istorioare din Biblie.   
       Gândurile lui Iosif erau foarte confuze: la 
școală era învățat despre islam, dar acasă tatăl 
lui îi spunea despre Dumnezeul din Biblie. 
Așa că Iosif era chinuit de dorința de a ști 
care dintre aceste două căi era calea bună, 
calea care Îl va conduce spre Dumnezeul cel 
Viu!

Când oportunitatea bate la ușă

Într-o vară, o biserică din apropiere – aflată 
la 50 km distanță – a organizat o tabără pentru 
copii. Iosif dorea foarte mult să participe, dar 
tabăra era destinată copiilor din biserică, dar 
Iosif nu aparținea de acea biserică. I s-a spus 
că nu poate să participe. Dar cu o zi înainte 
de începerea taberei, unul din cei ce munceau 
pentru tabără a simțit că trebuie până la urmă să 
îi facă loc și lui Iosif! Iosif era încântat!

Iosif se bucura de fiecare amânunt în zilele în 
care a participat în tabără, dar în adâncul inimii 
era încă întrebarea: care dintre cele două căi este 
calea dreaptă? În ultima zi de tabără, muncitorul 
care l-a invitat și pe Iosif a început să discute 

cu acesta. În sfârșit Iosif avea oportunitatea 
de a adresa întrebarea care îl frământa și de a 
arăta interesul său mare pentru cunoașterea 
adevărului. 

Prin acea conversație, Iosif a învățat despre 
dragostea lui Dumnezeu și despre mesajul lui 
Isus, care ne cheamă să ne căim de păcatele 
noastre și să Îl urmăm. Când a fost întrebat 
dacă vrea să creadă în Isus ca Salvator personal 
și să Îl urmeze, Iosif a răspuns „da” și s-a rugat 
împreună cu ajutorul său. 

Algeria: confruntările dintre forţele 
guvernamentale şi islamişti. Aproape toți 
străinii părăsesc țara din cauza războiului 
civil 

Ziua 4
Africa de Nord

Vineri
12 Iulie

Foame după Adevăr – Copiii din Algeria  

* Rugați-vă pentru copiii din Kabylie 
și din Algeria pentru ca aceștia să aibă 
o oportunitate de a auzi despre Isus.  
    Luca 18:16

* Rugați-vă pentru copiii care cred în 
Domnul Isus Hristos. Rugați-vă pentru o 
credință tot mai mare și pentru ca aceștia să 
aibă curajul să le spună altora despre Isus. 
    Marcu 9:36-3

* Rugați-vă ca Dumnezeu să protejeze 
creștinii din Algeria care sunt persecutați. 
    Matei 5:10

{  }Jumătate din 
copiii eligibili sunt 
înscriși în școlile 

algeriene19
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Există două mari influențe în credința 
islamică a poporului sylheti – una din trecut 

și alta din prezent.

În trecut
Cu 800 de ani în urmă, un „sfânt” musulman 

și cei 360 de adepți au venit la Sylhet (oraș 
din Bangladeș), oraș care astăzi se întinde de 
la nord-estul Bangladeșului prin regiunile 
vecine ale Indiei. Orașul are o populație de 
aproape 500.000 de oameni. Istoria spune că 
acest musulman l-a înfrânt pe regele Hindu 
prin puteri magice. În secolele care au urmat, 
islamul s-a răspândit din Sylhet în toată zona 
Bengalului. A evoluat într-un puternic cult care 
are legătură cu mormântul musulmanului și 
adepții lui, cult care are diferite practici magice 
și mistice. Este o practică obișnuită în rândul 
musulmanului sylheti să vină în fiecare seara de 
joi să caute ajutor la mormântul celor decedați. 

În prezent
Recent, influența islamului ortodox a crescut 
puternic. În fiecare vineri, moscheile sunt pline 
cu bărbați care se roagă. Oamenii sylheti sunt 
printre cei mai conservatori musulmani din 
toată regiunea. 

Marea nevoie
Sunt în jur de 11 milioane de musulmani 
sylheti, dintre care 7 milioane locuiesc în 
Bangladeș, 2 milioane locuiesc în India 
și restul sunt împrăștiați în toată lumea. 
Multe familii sylheti au membri din familie 
care muncesc în străinătate. Familiile 
care își permit, își trimit copiii în lumea 
occidentală, în special în Marea Britanie. 
Familiile mai sărace își trimit copiii la 
muncă în țările din Peninsula Arabă. În 
ciuda acestor fapte, cei mai mulți oameni 
din acest popor trăiesc și mor într-o sărăcie 
cumplită.

Cultul sylheti: Magie în Bangladeș 
- Trecut și Prezent

 Inundație puternică ce lovește Bangladeșul de 
Nord. S-a estimat un număr de 3 milioane de 
oameni care au fost serios afectați.

Ziua 5 Sâmbătă
13 Iulie

* Rugați-vă ca poporul sylheti să 
aibă în curând o Biblie în limba lor și 
abilitatea de a o putea citi.
* Rugați-vă ca acest popor să găsească 
libertatea și ajutorul, nu din mormânt, 
ci din Isus, care a biruit moartea. 
* Rugați-vă pentru oamenii din 
poporul sylheti care locuiesc în 
străinătate, ca aceștia să întâlnească 
creștini care să le poată spune despre 
Isus, iar ei să ducă mai departe mesajul 
la familiile lor.  

{  }În cele mai multe 
cazuri trei generații 

locuiesc într-o 
singură casă

Asia Centrala si de Sud 19
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Oamenii de pe Coasta de Vest Bajau locuiesc 
în Sabah, cel mai nordic stat malaezian de 

pe Insula Borneo. Sunt cam 65 de mii. Cei din 
afară îi numesc ”Bajau”, dar între ei, cei de pe 
Coasta de Vest Bajau, îşi spun ”Sama”. Limba lor 
este înrudită cu alte limbi ”sama-bajau” vorbite 
în Filipine, Coasta de est a statului Sabah şi 
Sulawesi (Indonezia).

Poporul şi identitatea acestuia
La început poporul din Coasta de Vest Bajau 
(CVB) locuia în bărci şi-şi ducea viaţa pe mare. 
În zilele noastre aceştia au adoptat un stil de 
viaţă agricol, cultivând orez şi alte culturi. 
Deasemenea, aceştia călăresc animale şi cai – 
fiind uneori numiţi ”cowboy ai Orientului” şi 
au o bogată tradiţie în ce priveşte spectacolele 
ecvestre, unde atât calul cât şi călăreţul sunt 
împodobiţi cu costume colorate.

CVB sunt mândri de cultura şi limba lor. 
Cu toate acestea căsătoriile cu persoane din 
grupurile vecine şi migraţia tinerilor spre oraşe, 
în căutarea locurilor de muncă, face mai grea 
susţinerea moştenirii, a limbii şi a culturii lor.

Modernitatea pe 
Coasta de Vest Bajau din Malaezia

Autorităţile Malay avertizează editorii 
Bibliei să nu mai folosească 16 cuvinte 
”interzise” inclusiv ”Al-Kitab” (Biblie).

Ziua 6 
Neevanghelizati

Duminică
14 Iulie

*RUGAŢI-VĂ ca Dumnezeu să-L 
dezvăluie pe Fiul Său în vise şi viziuni 
celor din CVB fără vreun martor al 
evangheliei prezent.

* RUGAŢI-VĂ pentru credincioşii din 
grupurile etnice vecine să fie motivaţi 
să treacă peste bariera limbii şi a culturii 
pentru a ajunge la CVB.

Religie şi societate
   CVB sunt predominant musulmani. 
Religia joacă un rol important în identitatea 
şi viaţa lor comunitară. Multe din 
evenimentele săteşti sunt legate de practicile 
islamice şi calendarul islamic. Familiile au 
un mosoduo ”citiri de rugăciuni” (în arabă) 
şi adesea însoţite de mese în comunitate. 
Conceptul sedekah “datului de pomană” 
este important pentru cei ce găzduiesc şi iau 
parte la aceste mese, ca mijloace de a câştiga 
recompense sau beneficii spirituale. 
    Cea mai mare sărbătoare a anului este 
festivalul Aidilfitri – cunoscută popular 
ca Hari Raya Puasa sau simplu Hari Raya 
(Ziua Sărbătorii) în Malaezia – pentru a 
marca punctual culminant al Ramadanului, 
luna sfântă de post.

   În ciuda influenţei islamului, mulţi 
CVB ţin (în măsură diferită) la credinţele 
şi practicile animistice. Ei sunt sensibili 
în ce priveşte lumea spiritelor şi fiinţe 
posedate care ar putea provoca boli sau 
alte feluri de nenorociri. Recitarea pasajelor 
din Qur̀ anic este văzută ca un puternic 
antidot împotriva forţelor malefice. Unii, 
de asemenea, încearcă să valorifice puterea 
spirituală pentru a-şi asigura vindecarea sau 
alte binecuvântări.

14  30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană
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A schimbat dr. David Livingstone 
destinul acesteia? Ar putea 
creștinii repeta asta?

În Africa de Sud, estul Zambiei, una din cele 
mai sărace ţări balansează într-un circuit 

aproape fără sfârşit de foamete şi boală. Această 
ţară este Malawi, ce a captat atenţia de curând, 
când pop-star-ul Madonna a iniţiat un program 
pentru orfani “Ridicând Malawi”. 
     Malawi este, de fapt, un ţinut destul de frumos. 
Turiştii se bucură de prietenia acestui popor. Cei 
ce îndrăgesc natura adoră parcurile şi rezervaţiile 
pentru jocuri, drumeţiile de 
munte şi câmpie. Alţii sunt 
fascinaţi de etniile de 
acolo şi istoria colorată 
a acestora.  Jumbes, 
conducătorii locali ce 
l-au reprezentat pe 
sultanul Arhipelagului 
Zanzibar şi 
f a i m o s u l u i 

Yao, care a fost mutat din ţinutul său natal 
în Mozambic, cauzând migrarea multora în 
Malawi. 

Taxa imensă! 
Viaţa în Malawi este încă grea. Vârsta medie 

de viaţă este de 52 de ani şi pentru cei mai mulţi 
malawiazi speranţa pentru un viitor mai bun 
este mică. Populaţia este orientată spre familie 
şi de aici au apărut multe şi diferite obiceiuri 
despre cum să tratezi membrii familiei. Mulţi 
sunt agricultori ce deţin plantaţii de ceai, zahăr, 
tutun şi legume. Dar să recolteze cereale este o 
provocare. Chiar şi copiii sunt implicaţi în astfel 
de munci grele. 

Dr. Livingstone, presupun ca primii musulmani 
au păşit pentru prima dată acum 500 de ani. 
Între timp şi misionarii creştini au venit, printre 
care şi dr. David Livingstone.  În acea perioadă, 

islamul câştigase un început promiţător. 
În ciuda influenţei creştinismului, 

spiritismul, închinarea la predecesori, 
credinţa în “magia neagră” şi societăţile 

secrete ocupă un loc important în viaţa de zi 
cu zi a malawiazilor. Organizaţiile islamice 
au găsit o cale uşoară de a cumpăra terenuri şi 
de a câştiga convertiţi la islam, şi anume banii 
petrolului. Sunt ridicate moschei şi centre 
islamice în întreaga ţară. Malawi este o ţintă 
strategică pentru misionarii musulmani pentru 
a aduce islamul în toată zona de sud a Africii. 

 Malawi este a lui Livingstone sau a Madonnei?

Votanţii au respins partidul de congress Malawi, 
pavând o cale spre alegeri libere. Ziua 7 

Luni
15 Iulie

* Radioul este o sursă de vârf de informare 
a multor malawieni. MBC-ul este  
principalul  transmiţător naţional. 
Televiziunea a fost iniţiaţă în 1999. 
Rugaţi-vă pentru programe creştine. 

* Rugaţi-vă pentru proiecte practice care 
pot deschide uşi. Unele misiuni medicale 
lucrează la o reţea de conducte pentru a 
aduce apă curată pentru oamenii care nu 
pot să facă rost de ea. Astfel de proiecte pot 
avea un răsunet. 

* Rugaţi-vă pentru poporul musulman 
yao ce predomină, să deschidă biserici ale 
credinţei şi iubirii adevărate. 

{  }Media de vârstă în 
Africa este de 19 de 
ani. În Malawi este de 
17.3 ani.

Sudul Africii 19
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 „Eforturile sunt în curs de 
desfășurare pentru a putea pune 
o parte din Scriptură în mâinile 

fiecărui om neevanghelizat din Orientul 
Mijlociu. Biblia este o carte nouă pentru mulți 
creștini din țările musulmane. Aceștia nu au un 
trecut creștin și nicio perspectivă asupra lumii, 
așa că atunci când aud mesajul Evangheliei 
aceștia sunt foarte uimiți și transformați. 
Acest lucru este mai prezent în zonele rurale 
mai sărace, și mai puțin în orașele mari unde 
materialismul i-a cuprins pe majoritatea din 
oameni. Când oamenii aud adevărul din Biblie, 
devin foarte dornici să primească și să trăiască 
din toată inima pentru Dumnezeu. Din acest 
motiv noi, ca creștini noi, avem o așa mare 
dorință și nevoie de Biblii …”

„Aici, în Orientul Mijlociu, vedem mult mai 
mulți oameni venind la Domnul decât în anii 
trecuți, mulți dintre ei venind fără ca noi să ne 
implicăm. Suntem foarte bucuroși de ceea ce 
Dumnezeu face în lumea musulmană și vedem 
că foarte multe rugăciuni au fost făcute, iar 
Dumnezeu lucrează și datorită rugăciunilor 
noastre.”

 „Un prieten mi-a dat o carte cu Evanghelia lui 

Ioan. În primul capitol am citit că Isus Mesia 
este Mielul lui Dumnezeu. Imediat un mister 
din islam a fost descuiat. Știam că milioanele 
de animale pe care le sacrificăm la pelerinajul 
anual sunt un semn care arată spre Mesia care 
este Mielul lui Dumnezeu.”

„Prietenul meu musulman a început recent să 
citească Noul Testament și a devenit imediat 
încântat să citească despre genealogia lui Isus. 
Știți partea despre care vorbesc, primele 17 
versete din capitolul 1, versete pe care lumea 
occidentală tinde să le omită. Pentru un 
musulman, aceste versete sunt foarte importante 
pentru că vorbesc despre familie și istorie și 
îl fac pe Matei demn de încredere și da – este 
o încântare! Prietenul meu a vrut imediat să 
știe cine este acest Isus Hristos, fiul lui David, 
fiul lui Avraam. Astăzi el ajută la funcționarea 
unei importante lucrări  care se ocupă de 
evanghelizarea musulmanilor în țările „închise”. 

„Sunt liber! Am aflat că nu există asemănare 
între creștinism și islam. Înainte aveam multe 
reguli de urmat din Coran și Hadith. Acum am 
o relație cu Dumnezeu. Este 
foarte diferit.”

Ce spun alții 
Scurte mărturii

”
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De ce într-o eră când conținutul digital audio 
și video este transmis prin cablu de fibră 

optică sau prin semnal wireless, radioul ar trebui 
să fie văzut ca o unealtă critică pentru prezentarea 
credinței creștinilor?  Pur și simplu pentru că are 
abilitatea unică de a transmite mesajul eficient, 
fără costuri prea mari unui mare procent de 
oameni potrivit cu zona geografică în care se află.  
 
       De exemplu, creștinii din Asia Centrală 
sunt restricționați în credința lor. Misionarii 
străini au fost dați afară din anumite regiuni. 
Dar bisericile locale au continuat să se dezvolte, 
în mare parte datorită influenței transmisiei de 
radio creștin. În Africa de Nord, transmisiile 
radio sunt disponibile în toată regiunea, fapt 
care permite oamenilor din zonele urbane și 
rurale să primească și să înțeleagă programele 
în limbile lor. Programele radio pot fi înțelese 
și de cei cu carte, și de cei mai puțin literați. 
   Radioul este o soluție potrivită atunci când 
este vorba de provocările aflabetului scris. De 
exemplu, în Turkmenistan, generația mai în 
vârstă a folosit mereu alfabetul chirilic, iar cei 
tineri sunt obișnuiți cu alfabetul latin. Oamenii 

De ce se folosește evanghelizarea
                                  prin radio creștin în lumea islamică  

Apple prezintă Newton -  primul dispozitiv 
în genul tabletei, care a deschis calea spre alte 
dispozitive. 

Ziua 8 

Tehnologia

Marți
16 Iulie

* Rugați-vă pentru ca programele 
radio să fie în concordanță cu nevoile 
oamenilor . 

* Rugați-vă pentru producătorii 
locali de radio, ca ei să fie încurajați și 
protejați.  

* Rugați-vă pentru cei ce caută 
adevărul, ca aceștia să ajungă să învețe 
mai multe despre Hristos și să crească în 
credință. 

{  }52% din 
ascultători 

preferă radio-
urile cu știri
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din Turkmenistan citesc în arabă, farsi (iraniană), 
etc. Transmisiile radio le permit să asculte 
Evanghelia în limba lor. 

. Lumea islamică este plină de diversitate 
culturală,  din Africa și până în Asia. Un 
marocan trăiește într-un loc cu totul diferit 
decât un sirian sau chiar un indonezian. 
Ministeriatele de radio pot lua în considerare 
nuanțe culturale și diferențe atunci când 
vine vorba de crearea conținutului. 
Și din cauza frecventelor pene 
de curent din zonele muntoase 
sau de deșert, radiourile 
cu încărcare solară sunt 
foarte importante pentru 
transmiterea conținutului 
biblic. 
   Undele radio traversează 
granițele și merg acolo unde 
misionarii obișnuiți nu au 
acces și unde materialele creștine 
sunt greu de accesat. În acest mod, 

ministeriatele radio joacă un rol esențial în 
evanghelizarea lumii islamice. Radiourile tind 
să fie metode mult mai ieftine decât altele. 
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Frumosul oraș costal Vancouver, British 
Columbia, este cel mai mare port maritim 

și al treilea oraș ca mărime din Canada. Zonele 
muntoase din nord, cu mai multe stațiuni 
montane la distanță de doar două ore cu mașină, 
i-au facilitat găzduirea Jocurilor Olimpice de 
Iarnă din 2010. Metro Vancouver este unul 
dintre cele mai diverse orașe din punct de vedere 
etnic și lingvistic, cu 40% dintre locuitori 
(corespunzător  cu recensământul din 2006) 
pentru care engleza nu este prima limbă vorbită. 

     În Vancouver, 
imigranții musulmani 

au început să fie 
vizibili în 1931. 
La începutul lui 
1970, grupuri 

mari de musulmani 
au sosit din Africa 
în Vancouver. În 
1980, exista o singură 
locație pentru ziua de 

rugăciune - vineri, iar 
astăzi există peste 50 

de locații majore pentru 
ziua de rugăciune de vineri 

a musulmanilor, în cea mai mare zonă din 
Vancouver.  

       Recensământul din 2001 a arătat că 
Metro Vancouver avea o populație de 1 milion 
și 99 de mii, din care 52.600 musulmani, iar 
recensământul din 2006 a arătat o populație 
de 2.1 milioane din care 90 000 musulmani 
(Recensământul din 2006 nu a făcut sondaj 
de opinie asupra religiei). Creșterea rapidă a 
populației islamice se datorează nivelului ridicat 
de imigrare, taberele de refugiați și rata crescută 
a natalității.  

    Astăzi, sunt mulți musulmani născuți 
cu cetățenie canadiană, printre cei care vin 
din Iran, Pakistan, India, Africa de Est, Irak, 
Egipt, Asia Centrală, Fiji, Afganistan, Bosnia, 
Kosovo, Serbia, Sri Lanka, SUA, Indonezia, 
Anglia și altele. Două dintre cele mai mari 
grupuri sunt iranienii și punjabii. Pe lângă 
aceștia, mai bine de 1000 de studenți din Arabia 
Saudită vin în fiecare an în Canada să studieze 
la diferite universități și licee, ca parte dintr-un 
program special de bursă lansat de guvernul 
saudit în 2007. În timpul Ramadanului, se 
adună cu sutele în moscheile din Vancouver, 
pentru iftar (mesele de seară prin care întrerup 

postul), tarawih (rugăciuni pe timpul nopții în 
timpul Ramadanului) și ca să între în spiritul 
Ramadanului. Majoritatea copleșitoare a acestor 
studenți se află la vârstă de 20 de ani și mulți 
dintre ei experimentează primul lor Ramadan 
departe de casă.  

    Intrând într-o moschee din Metro 
Vancouver este ca și cum ai intra într-un forum 
al Națiunilor Unite. E ceva obișnuit să vezi 
musulmani închinându-se împreună din zeci de 
țări diferite, de obicei având engleză ca singura 
lor limbă comună.  

Musulmani în Metro Vancouver: O creștere mare  

Woodward, o companie comercială de peste 90 
de ani au declarat faliment și au închis primul 
magazin.Focus Canada

Miercuri 
17 Iulie

* Rugați-vă pentru comunitățile creștine să 
poată demonstra dragoste și compasiune, că 
să-i ajute pe refugiații și imigranții care vin 
în Vancouver.  

*  Rugați-vă pentru comunitățile de creștini, 
să caute înțelepciunea și călăuzirea lui 
Dumnezeu ca să știe cum să interacționeze cu 
musulmanii.  

* Rugați-vă pentru generațiile de musulmani 
tineri care Îl caută pe Hristos în aceste 
metropole.  

{  }35% din populația 
din Vancouver s-a 
născuți în afară.19
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Era 1974.  Eu sunt din Elveția. Soția mea 
este din Pakistan. Ne-am întâlnit în Beirut. 

Eram într-un tur în care vizitam locurile 
biblice din vechime în Iordania, Liban și Siria. 
Eram în Damasc când a început coșmarul. 
Fiecare bucățică de pământ era scăldată în 
sânge și strigă “Cât timp? Cât mai este?”   
    Cu patru ani în urmă, am împărtășit asta cu 
un frate sirian. El a crezut că ținea de trecut, și 
la fel am crezut și eu. Până la urmă, Damascul 
este cel mai vechi oraș locuit din lume. A suferit 
nesfârșite invazii care au adus groază peste oraș. 
Nu am crezut niciodată că acest coșmar era o 
prevestire a viitorului. Estimările la final de 2012 
spun că peste 40 000 de oameni au fost uciși în 
ultimele proteste. Ieri, ne-am întâlnit  din nou. 
Agenția de misiune cu care el lucrează l-a ales 
să mobilizeze oameni la rugăciune pentru țara 

lui care sângerează. Mi-a amintit de coșmarul 
pe care l-am avut în urmă cu 40 de ani. De 
asemenea, mi-a spus că mii de creștini au fost 
ținta măcelurilor organizate în mod intenționat 
de către grupuri ca “Luptătorii libertății”, 
“Wahabbis”, Al-Qaida și alții din afară.   
    În același timp, tatăl lui, care păstorește o 
biserică din centrul Damascului, refuză să-și 
părăsească oile, și în mod uimitor Dumnezeu 
face un lucru nou. Creștinii sunt șocați văzând 
cum bisericile se umplu de străini musulmani! 
Femei musulmane, acoperite din cap până-n 
picioare, cu copiii după ele, și bărbați care vin la 
Isus cu sutele. Cât de ironic faptul că Siria, care a 
intervenit în treburile vecinilor din Liban, chiar 
instigând asasinarea liderilor lor, printre care și 
creștinii, culege acum roadele a ceea ce a semănat. 
Cu adevărat Dumnezeu zguduie această națiune.   

   Va exista vreodată un sfârșit al acestui 
război care continuă de atât timp, în Orientul 
Mijlociu? Isus este Prințul Păcii. Atât timp cât 
oamenii Îl resping pe El, pacea nu va exista.  
       Bineînțeles, Dumnezeu nu este responsabil 
pentru haosul creat de om. Dar El știe cum să 
scoată ceva bun din ceva rău. Puteam vedea 
lucrul acesta în Siria, astăzi. 

Damasc, Siria:  Orașul scăldat în sânge 

Parlamentul European blochează asistență 
financiară invocată de către drepturile omului 
în Siria. 

Ziua 10 
Joi 
18 Iulie

Razboiul din Orientul Mijlociu

* Rugați-vă pentru pace, libertate 
religioasă și conducători drepți. 

*  Pentru creștinii care aleg să rămână, să 
fie ocrotiți și folosiți într-un mod măreț în 
mărturia lor față de vecinii lor șocați care 
caută un nou mod de viață. 

*  Pentru creștinii din afară, să susțină în 
rugăciune cât și în mod pratic pe cei care 
suferă în Siria și de altfel și pe toți cei care 
au devenit acum refugiați. (Matei 25:40, 
“ori de câte ori ați făcut aceste lucruri 
unuia din acești foarte neînsemnați frați 
ai Mei”).
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este responsabil 
pentru haosul 
creat de om.



Există mai mult de două sute de milioane 
de musulmani shaikh în lume; mai mult 

de o treime din ei trăiesc în India. Majoritatea 
celorlalţi trăiesc în Pakistan şi Bangladesh. 
Musulmanii shaikh formează partea majoritară 
a populaţiei musulmane sunită din Platoul 
Deccan, situat în India Centrală. Konkani este 
limba oficială a statului indian Goa, iar din 
ceea ce au arătat cercetările, musulmanii shaikh 
vorbitori de limba konkani trăiesc în mare parte 
de-a lungul zonelor de coastă dintre Mumbai 
şi Goa, în vestul Indiei. Populaţia totală a 
acestora este de aproximativ două milioane. 
     Termenul “shaikh” se aplica odinioară doar 
triburilor de neam pur arab. Acum el este folosit 
pentru popoarele islamice specifice din centrul şi 
sudul Indiei care s-au convertit de la hinduismul 
de castă joasă în urmă cu trei sau mai multe 
generaţii şi pentru cei care s-au convertit de la 
castele înalte de hinduism din nordul Indiei, 
prin munca misionarilor islamici sufişti.  
       Uneori comunităţile indiene shaikh sunt 
foarte distincte de alţi musulmani din jurul lor, 
dar cel mai adesea au tendinţa de a combina. 

Musulmanii sheikh vorbitori de limba 
                                        konkani din India

 Un cutremur centrat în Killari, 
Maharashtra, India, a ucis peste 
10,000 de oameni.

Ziua 11
Neevanghelizati

Vineri
19 Iulie

* Rugaţi-vă ca Dumnezeu să înzestreze 
lucrători care să meargă în sate de pescuit şi 
să Îl proclame pe Isus în mijlocul shaikhilor 
vorbitori de limba konkani.

* Rugaţi-vă pentru credincioşii proaspeţi, 
ca ei să crească în harul şi cunoştinţa 
Domnului Isus Cristos şi să fie curajoşi în 
a împărtăşi credinţa lor în ciuda hărţuirii.

* Rugaţi-vă ca credincioşii proaspeţi să 
fie echipaţi pentru a face noi ucenici în 
mijlocul comunităţilor sheikh vorbitoare de 
limba konkani.

* Rugaţi-vă ca proaspeţii credincioşi 
existenţi să îi primească pe aceşti noi fraţi 
şi surori în Cristos cu dragoste şi cu braţele 
deschise.

{  }O treime de 
musulmani 

shaikh trăiesc 
în India

Astfel distincţia dintre subgrupurile shaikh 
diferite a fost complicată, dar diferenţele limbii 
regionale au ajutat la categorizarea acestora. 
     Practic, toţi shaikhii sunt musulmani suniţi, 
deşi practicile lor pot fi departe de ortodoxism. 
Ca întreg, islamul din India include elemente 
puternice ale misticismului. Venerarea sfinţilor 
musulmani locali este un lucru obişnuit, 
precum şi decoraţiunile extravagante de 
deasupra mormintelor, unde se închină, 
performând muzică religioasă şi cântând la 
mormintele sfinţilor, atrăgând chiar hinduşi. 
Un sentiment al evlaviei este adânc simţit. La 
scară largă, învăţăturile sufiste au condus la 
universalism – o raţiune care spune că toate 
cărările religioase duc în cele din urmă la Allah.  
      Nu există nicio Biblie sau literatură asociată 
în versiunea sheikh a limbii konkani, deşi 
o Biblie în limba kankoni tradiţională este 
disponibilă. Unii shaikhi vorbesc, de asemenea, 
urdu sau hindi, iar Bibliile şi filmul “Isus” sunt 
disponibile în aceste limbi.
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Mulți musulmani nu au respins Evanghelia, 

ci ei pur și simplu nu au auzit-o niciodată. 

În cartea “Nebunia lui Dumnezeu” (The 
Insanity of God), Nik Ripkin ne spune 

povestea lui Pramana, un credincios care a 
fost înainte musulman. Înainte de întoarcerea 
lui la Hristos, Pramana simțea că viața lui e o 
ruină. La sfatul unui lider religios local, el a 
postit și a meditat timp de trei zile, căutând un 
răspuns la problemele lui. În cea de-a treia zi, a 

auzit o voce care i-a spus:  “Găsește-L pe Isus, 
găsește Evaghelia”. Fiind musulman și într-o 
țară islamică cu multe restricții, Pramana nu a 
auzit niciodată de Isus. În acest moment, el nu 
știa nici măcar dacă Isus ar putea fi un fruct, o 
piatră sau un copac. Vocea a continuat, dându-i 
instrucțiuni detaliate despre cum să-L găsească 
pe Isus. Pramana a plecat îndată, mergând pe 
jos toată noaptea până a ajuns într-un oraș în 
care nu a mai fost vreodată, ascultând direcțiile 
pe care vocea i le spunea. Călătoria lui Pramana 
l-a călăuzit în casa unuia dintre singurii trei 
credincioși care existau în națiunea lui, națiune 
cu o populație de 24 de milioane. Acest om 
a împărtășit Evanghelia cu Pramana, și el a 
devenit urmaș al lui Hristos chiar în ziua aceea.   
    Pe lista World Watch (WWL), care afișează 
țările în funcție de intensitatea persecuțiilor 
îndurate de către creștini, țările islamice 
sunt în top, primele 9 din 10 și 38 dintre 
primele 50 de țări. În unele țări este aproape 
imposibil ca oamenii să ajungă la Isus.   
    Biblia spune că “oricine va chema numele 
Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema 
pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede 
în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi 
despre El fără propovăduitor?”(Romani 10:13-14). 

Duhul Sfânt este la lucru într-un mod uimitor, 
câștigând musulmani pentru Hristos în moduri 
miraculoase, la fel cum s-a întâmplat și cu 
Pramana. Dar musulmanii încă au nevoie de 
libertatea de a-L alege pe Hristos pentru ei înșiși, 
și asta include accesul la Biblii și la exemple vii 
ale mărturiei creștine. Restricțiile impuse de către 
guvernele islamice și de către societate trebuie să 
înceteze. 

   

Împotriva restricțiior: să se deschidă uși

 Open Doors a publicat prima Listă de 
Veghe Mondială (WWL) 

Rezumat

Sâmbătă
20 Iulie

* Poți să-ți imaginezi cum ar fi să nu poți 
să ai acces la Isus? Poți să-ți imaginezi 
milioanele de musulmani care vor sta față-n 
față cu veșnicia, fără să fi auzit vreodată 
Vestea Bună? Imaginează-ți și cazi cu fața 
la pământ, strigă către Dumnezeu ca ei să 
poată avea acces la Isus. 

* Roagă-te pentru uși deschise în națiunile 
islamice. Ca restricțiile impuse de guvern și 
de societate să scadă. Rugați-vă pentru un 
acces mai mare la Biblii astfel încât tot mai 
mulți musulmani  să aibă oportunitatea să 
citească Scriptura în propria lor limbă. 

* Rugați-vă că Dumnezeu să continue să-i 
întărească pe creștinii din națiunile islamice 
și să-i împuternicească să rămână în țara lor 
de baștină (Matei 5:3-16) 

{  }Se estimează că 
anual 176,000 
creștini sunt 
persecutați!
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Un studiu recent din Africa de Vest a 
arătat că un procent foarte mare de 

musulmani au venit la Hristos printr-un 
dialog direct cu creștinii. Iată o mică parte 
din acest studiu:

Dialog 80%
Supranatural 60%
Citind Biblia 30%
Citind Coranul 20%
Citind alte cărți 10%
Corespondență 2%
audio-vizual 2%

Iată un exemplu de dialog ce a avut loc într-un 
magazin din Kinshasa – este editat pentru a fi 
mai scurt.

Dialog cu musulmanii

Dumnezeu nu  are
nevoie să  folosească 

urmașii Săi pentru a  
evangheliza 

lumea musulmană,
dar totuși El 

ne folosește pe noi.
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                     creștinul: Bună, prietenul meu!    
                     Cât costă acest boubou? 
                     (boubou = haină specifică Africii 

de Vest)
Musulmanul: (cu un accent vest-african) 

Cincizeci de franci congolezi. 
creștinul: Asta e scump!! Care e diferența 

față de celelalte haine de pe masa ta? Este de 
import? 

Musulmanul: Da! Este o haină de foarte 
bună calitate făcută de croitori talentați din 
Africa de Vest.

creștinul: Tu vii din Africa de Vest?
Musulmanul: Oh! Da, vin din Mali și 

locuiesc în Kinshasa de doi ani.
creștinul: Te pot întreba ceva legat de 

trecutul meu ca creștin care am trăit în Africa? 
Musulmanul: Nicio problemă! Dar trebuie 

să știi că eu sunt un musulman.  
creștinul: Sunt foarte preocupat de violența 

extremă ce caracterizează generația noastră și 
de problemele cruciale din Africa, de exemplu, 
războaiele civile, standardele morale scăzute, 
HIV, și așa mai departe. Tu cine crezi că este 
responsabil pentru toate acestea? 

Musulmanul: Aceasta este o întrebare foarte 
dificilă, dar cred că noi, africanii, suntem 
responsabili de toate acestea. 

creștinul: Ce anume constrânge ființa 
umană ca să se comporte în așa fel și să comită 
asemenea păcate? 

Musulmanul: (după un moment de liniște) 
Este Satan.

creștinul: Vreau să te întreb, respectând 
în același timp convingerile tale religioase, ce 
anume recomandă Coranul pentru omenire ca 
să îl poată birui pe Satan și să evite comiterea 
de păcate?

Musulmanul: Uuh!!! Sincer… Nu am un 
răspuns la această întrebare. 

creștinul: Nu aspiri în viață, la modul 
personal, la sfințenie și la biruință asupra 
lucrărilor Diavolului?

Musulmanul: Ba da, dar este cu siguranță o 
problemă mare și dificilă!!! 

creștinul: Ai dreptate când spui asta, pentru 
că Biblia și Coranul confirmă faptul că păcatul 
este în natura umană din cauza dominării lui 
Satan; cu toate acestea există o soluție la această 
problemă! 

Musulmanul: (așteptându-se la ceva foarte 
mare) Care este? 

creștinul: Descoperim soluția menționată în 
Coran și Hadith. 

Musulmanul: Serios!! Este adevărat?
creștinul: Mohamed, profetul islamului, a 

afirmat cu tărie că fiecare ființă umană (inclusiv 
el) are de la naștere o cicatrice a mușcăturii 
Diavolului (păcatul), fiecare cu excepția lui 
Isus, fiul curat al Mariei (Sura 19 : 19) care nu a 
comis niciun păcat în timpul călătoriei Sale pe 
pământ.  Fiind fără păcat, Isus a rămas singurul 

profet care are puterea să salveze omenirea din 
necazurile (păcatele) ei ( Sura 39 : 7).  Pe aceeași 
linie, Biblia ne învață că Isus a venit pe pământ 
ca să distrugă lucrările Diavolului și că nu există 
păcat în El (1 Ioan 3 : 5, 8). 

Drag prieten, aș vrea să te întreb ceva. Dacă ai 
avea necazuri și greutăți de dus și două persoane 
vin la tine; prima este liberă și nu are nimic pe 
umeri, dar a doua poartă propria sa încărcătură 
de păcat, la cine ai apela pentru ajutor și cine va 
fi în stare să îți ia toate greutățile?  

Musulmanul: Aș apela la prima persoană care 
este liberă și nu duce nicio greutate pe umeri!!!

Creștinul i-a explicat mai apoi mesajul 
Evangheliei, iar musulmanul din povestea noastră 
adevărată L-a primit pe Hristos ca Domn și 
Mântuitor. Dumnezeu nu are nevoie să folosească 
misionari ca să ajungă la poporul musulman, dar 
El ne poate folosi pe noi, și mai ales pentru a purta 
cu dragoste un dialog cu musulmanii și pentru a 
vorbi despre Vestea Bună a Evangheliei.

“

”



Ziua 13 

Este posibil ca Betleemul, locul nașteri lui 
Isus, să fie golit de creștini cu o credință vie? 

   Situația nu este chiar așa de rea încă, dar 
curentul ne duce în această direcție. Numărul 
creștinilor în teritoriile palestiniene, incluzând 
Gaza, este estimat ca fiind puțin mai mult 
decât un procent. Un număr mult mai mare 
de palestinieni creștini locuiesc în alte țări. 
Presiunea imensă sub care creștinii din Țara 
Sfântă trăiesc îi face pe mulți să emigreze.  
       Această presiune vine din direcții diferite. 
Un pastor creștin a spus: “Exista situația politică 
pe care o avem. Ca creștini, vrem să trăim în 
pace, dar în Orientul Mijlociu nu se poate vedea 
niciun semn de pace la orizont; Primăvara arabă 
din țările vecine nu aduce speranță pentru un 
viitor pașnic. Ne lipsește speranța și din punct 
de vedere economic. Aproximativ 40 de procente 
dintre creștinii palestinieni nu au o slujbă 
pentru că există foarte puține locuri de muncă. 
Semnificativ, creștinii sunt o minoritate foarte 
mică în această societate.  Din punct de vedere 
spiritual, suntem înconjurați de două religii mari 
care nu Îl recunosc pe Isus ca Domn și Mântuitor. 
În ochii lor, noi suntem “infideli” și ca urmare 

ținta batjocurii lor și a abuzului de multe ori. 
Și ca și cum nu ar fi fost de-ajuns, bisericile 
locale sunt copleșite și descurajate pentru că 
se simt abandonate de către Biserica globală.   
 Dar încă există speranță. Pe teritoriile 
palestiniene există diferite biserici și programe 
creștine active. Putem lucra deschis printre 
creștinii tradiționali. Să lucrezi între musulmani 
este însă mai greu, și biserica trebuie să acționeze 
cu mare înțelepciune. Dar în orice caz, oamenii 
tot vin la credința vie în Domnul Isus. O astfel 
de biserică  evanghelică din Betleem a crescut 
în ultimii cinci ani de la cinci membri la 56 de 
familii. Pastorul a spus: “Am văzut și putem 
mărturisi că Dumnezeu mântuiește oamenii și 
că în ziua de azi se întâmplă minuni”.  

Rugăciune pentru Betleem

Liderul palestinian Yasser Arafat și Prim-Ministrul 
Israelului Yitzhak Rabin dau mâna în Washington D.C., 
după semnarea acordului de pace.Pe scurt

Duminică
21 Iulie

“Mulțumim pentru rugăciunile 
voastre. așteptăm să vedem o 

recoltă bogată aici, și mulți dintre 
noi simt că este pe punctul de a 

apărea chiar după următorul colț.” 
(lucrător local “30 Zile”)

** Ca Dumnezeu să încurajeze creștinii 
din teritoriile palestiniene sa fie sare și 
lumină în acest mediu. 

** Pentru protecția lui Dumnezeu pentru 
cei care au venit la credința în Isus dintr-
un mediu musulman. 

** Pentru înțelepciune pentru păstorii care 
ucenicesc asemenea credincioși și pentru 
trupul lui Hristos din întreaga lume să 
găsească moduri prin care să-i încurajeze.
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Ziua 14 

Bilal se trezeşte tremurând de teamă. Asta 
s-a întâmplat cu el de câteva săptămâni. 

El vede o luptă în lumea spirituală şi este convins 
că este osândit. Nu se poate concentra pe muncă 
şi se răsteşte la prieteni şi familie. Nemaiputând 
suporta asta, el merge la şeic, un cărturar 
respectat care face pelerinaj la Mecca. După 
explicarea multor perspective mistice, acest lider 
spiritual îi oferă lui Bilal o aţă albă pe care să o 
poarte la încheietura mâinii. De asemenea, el are 
un talisman ataşat de perna sa noaptea.

Mulţi musulmani practică unele forme de 

islam popular. Aceştia sunt adesea înspăimântaţi 
de spirite şi practică ceremonii pentru a-i 
domoli. O cunoscută ceremonie indoneziană 
implică sacrificarea unui pui înainte de a 
construi o casă. Capul, picioarele şi aripile 
puiului sunt îngropate sub pietrele fundaţiei, cu 
capul înfruntând estul şi înconjurat de orez şi 
condimente. Sângele puiului este apoi împrăştiat 
pe pietre, şi o monedă este aşezată sub fiecare 
piatră de temelie. Odată ce totul este făcut, casa 
poate fi construită.

Un alt aspect al islamului popular este 
să facă pelerini pentru locuri de putere. 
Asemenea locuri includ adesea morminte în 
care pelerinii fac ritualuri, cântă porţiuni din 
Coran şi menţionează mortul cu numele. Ei 
cară apă dintr-o clădire apropiată şi o pun pe 
mormânt. Apoi aruncă petale de flori pe uşile 
mormântului. Crezând că apa şi petalele vor fi 
absorbit binecuvântările sfinte, aceştia se întorc 
acasă. Dacă o persoană este bolnavă, va bea 
apa pentru a se însănătoşi. Petalele de flori sunt 
puse în apa de baie pentru a curăţa sufletul unei 
persoane.

Bilal a continuat să aibă coşmaruri în ciuda 

tuturor eforturilor. În cele din urmă, a mers la 
o biserică creştină în care L-a primit pe Cristos. 
A trecut destul de multă vreme până când Bilal 
a reuşit să treacă peste experienţele sale, dar 
astăzi el oferă învăţături despre islamul popular 
şi mărturiseşte libertatea pe care a primit-o în 
final.

Sub vrajă: Islamul popular 

Rata inflaţiei din Indonezia a 
crescut la 9,68%.

Credinte

Luni
22 Iulie

*Rugaţi-vă pentru musulmani, ca ei să fie 
eliberaţi de sub puterea pe care aceste duhuri 
le au asupra lor (Matei 8:16, 10:1; Marcu 
5:2-13; Faptele Apostolilor 16:16-18).

*Rugaţi-vă pentru oamenii care se întorc 
la Mesia, ca ei să fie deschişi în privinţa 
implicării lor în lumea spirituală şi să se 
debaraseze de orice lucru din trecutul lor 
(Deuteronom 18:9-12).

*Rugaţi-vă pentru lucrătorii creştini, ca ei 
să “strălucească precum stelele din univers” 
în mărturisirea lor faţă de cei care trăiesc în 
întuneric (Filipeni 2:15).

{  }Islamul popular 
îmbină practicile 
animiste cu islamul 
ortodox. 
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Ziua 15 

l-am cunoscut pe Halid acum patru ani și 
știam din prima clipă când l-am văzut că 

el este un om pe care 
Dumnezeu îl va folosi 

într-un mod special 
în rândul poporului 
său. Într-o noapte 
din timpul 

Ramadanului, 
Halid 
mi-a 
povestit 

despre 
un vis 
pe 
care 
l-a 
avut: 
“În 
visul 
pe care 
l-am 
avut 
un 
om 

a venit la mine și m-a luat de mână. Nu știam 
cine e acel om, dar știam că este un om bun. 
El m-a dus pe un deal, dar, în timp ce urcam, 
eu am obosit și mi-am tras mâna. El a așteptat 
răbdător până când m-am odihnit și apoi m-a 
luat iarăși de mână și am continuat drumul spre 
deal. Când am ajuns în vârf, eu am încercat 
iar să îmi trag mâna și să plec de lângă El, de 
vreme ce am ajuns la destinație. Dar El, blând, 
dar totuși ferm, mi-a ținut mâna ca să nu plec 
de lângă El. În acel moment m-am trezit.”  
      Halid a povestit visul lui unui prieten (tot 
musulman) în speranța că va primi ajutor 
pentru a înțelege visul. Prietenul lui i-a spus: 
“Halid, bărbatul din visul tău a fost Isus 
Mesia.”  Halid a spus: “Cum am auzit aceasta, 
știam că este adevărat și că Dumnezeu îmi 
spunea că este vremea să Îl urmez pe Isus. Mi-a 
arătat că El este mereu gata să mă ia de mână, 
chiar și când eu mă retrag. Văd acum că Isus 
n-a avut niciodată nevoie de mine, dar eu am 
avut mereu nevoie de El chiar și atunci când am 
dat înapoi și nu L-am vrut. El este lângă mine. 
Nu înțeleg acest fel de dragoste, dar știu că am 
nevoie de ea și îmi place.” Halid a început să 

citească Biblia și să vorbească despre mesjaul 
Evangheliei în comunitatea din care face parte.  
     Chiar dacă Dumnezeu face lucruri 
incredibile în rândul chinezilor hui, peste 
10 milioane de chinezi din grupul etnic hui 
trăiesc într-o lume care nu cunoaște încă 
dragostea minunată pe care a experimentat-o 
Halid. Mulți încă trăiesc în frică și, cu toate 
că au o dorință de a-L cunoaște și asculta pe 
Dumnezeu, ei nu știu cum să facă acest lucru. 

Chinezii hui musulmani Îl visează pe Isus 

Prima ediție a Jocurilor Asiei de Est a avut loc la 
Shanghai, China în  9 – 18 mai.

Marți
23 Iulie

Mega-oameni

* Rugați-vă ca Isus să Se descopere 
chinezilor hui prin vise, viziuni și alte 
forme supranaturale. Faptele Apostolilor 
2 : 17

* Rugați-vă ca frica pe care o simt creștinii 
chinezi față de grupul hui să fie înlocuită cu 
dragostea pentru ei. 1 Ioan 4 : 18

* Rugați-vă pentru chinezii hui care Îl 
urmează deja pe Isus, ca aceștia să aibă 
înțelepciune și curaj în timp ce vorbesc 
despre credința lor cu familiile și prietenii. 
Efeseni 6 : 18 – 20  

{  }10 milioane de 
chinezi hui nu Îl 
cunosc pe Isus

26  30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană 2013
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Ziua 16 

Astăzi populația musulmană din Africa 
de Sud numără între 600 000 și 800 

000 de persoane. Deși aceasta înseamnă mai 
puțin de 2 procente din totalul populației, 
creșterea și influența islamului în țară 
prezintă atât provocări, cât și oportunități.  
    Islamul are o puternică influență în 
anumite grupuri de oameni din Africa de Sud. 
Primul grup de oameni este al deținuților din 
închisoare. Aceștia caută iertare și eliberare 
de vină și sunt deschiși la orice mesaj care 
aduce o speranță. Unde nu este predicat 
mesajul lui Hristos, altceva îi va lua locul.  
     În al doilea rând, islamul este atrăgător 
pentru cei săraci, pentru negrii din zonele 
rurale ale Africii de Sud, iar creștinismul 
este adesea perceput ca fiind religia „albă”, 
sau „religia albilor”. Și islamul se ocupă de 
educație și mâncare pentru cei săraci, fapt 
care aduce o bună reputație pentru această 
religie acolo unde este o așa nevoie de ajutoare.  
   În al treilea rând, există un puternic mesaj 
interconfesional  în Africa de Sud. Acesta are 
motive de ordin istoric și încearcă să umple un 
gol creat de apartheid și divizunile din trecut. Așa 

că atunci când oamenii aud argumente teologice 
pentru unitate și pentru slujirea  Aceluiași Creator, 
ușile spre Evanghelie tind să se deschidă imediat.   
   În prezent în Africa de Sud,  islamul se 
răspândește mai repede decât creștinismul, iar 
acest lucru ar trebui să provoace Biserica. Un 
răspuns biblic atât islamului, cât și evanghelizării 
săracilor și ajutorării celor aflați în nevoie va cere 
din partea Bisericii să facă mai mult și să riște 
mai mult. 

Deschidere spre Africa  – Africa de Sud reorganizată 

Președintele FW de Klerk și Nelson Mandela 
sunt premiați cu Premiul Nobel pentru Pace. 

Provocari

Miercuri 
24 Iulie

* Rugați-vă pentru cei care caută să misioneze 
musulmanii din Africa de Sud. Rugați-vă ca 
aceștia să fie sensibili față de cultura islamică și 
practicile religioase din timpul Ramadanului, 
însă fără a compromite adevărul despre Isus 
Hristos. 

* Rugați-vă pentru ca închisorile din Africa 
de Sud să aibă mai mulți capelani. În timpul 
Ramadanului există o atenție specială pentru 
evanghelizarea celor din închisoare, pentru 
că acest timp este privit ca fiind unul în care 
deținuții sunt prezentați ca fiind curați în 
fața lui Allah și din această cauză foarte mulți 

ajung să se convertească la islam. 

* Rugați-vă pentru cei săraci și nevoiași din 
taberele așezate ilegal. Cei mai mulți oameni 
din astfel de tabere acceptă islamul pentru 
că aceasta înseamnă pentru ei să primească 
mâncare. Rugați-vă ca oamenii să-L accepte 
pe Hristos ca Mântuitor  nu doar pentru 
mâncarea pe care ar putea-o primi, ci pentru 
că își doresc să trăiască o viață nouă în Hristos. 

* Rugați-vă pentru pastorii din zonele rurale 
care nu au instruire necesară, rugați-vă ca 
aceștia să aibă o credință de neclintit. 

{  }29 % din populația 
africii de sud sunt 
tineri sub 15 ani.19
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Ziua 17 

Ziua de duminică, 19 august 2012, a 
marcat ziua Eid-ul Fitr – sfârșitul lunii 

de Ramadan. A început ca o zi fericită pentru 
peste 10 000 de muncitori indonezieni care 
au venit în stația de cale ferată din Taipei. 
Aceștia au intrat în sala principală de așteptare 

a stației, un loc potrivit pentru a sta de vorbă cu 
prietenii și a celebra această sărbătoare islamică 
importantă. Mulțimea imensă adunată în acea 
zi a paralizat circulația normală din stație.  
      După ce au primit plângeri din partea 
pasagerilor, stația de cale ferată din Taipei a 
început să închidă în weekend-uri o parte din 
camera principală a stației. Acest lucru a creat 
reacții de mânie din partea unor muncitori 
străini. Așa că în 12 septembrie, în jur de 
cincizeci de muncitori au protestat în fața 

Muncitorii indonezieni din Taiwan: 
                                        Unde pot să meargă în weekend?  

Arthur Blessitt purtând o cruce, dar doar în 
jurul aeroportului din Taiwan

Focus Asia

Joi
25 Iulie

* Rugați-vă ca bisericile și creștinii din 
Taiwan să aibă o viziune a Împărăției. 
Creștinii pot să învețe despre cultura 
muncitorilor și să îi caute cu dragoste.

* Rugați-vă ca bisericile să lucreze 
împreună cu alte agenții care să 
stabilească strategii pe termen lung despre 
modul cum pot ajuta și evangheliza 
muncitorii.

* Rugați-vă ca muncitorii indonezieni 
să își deschidă inimile pentru Hristos. 

{  }Este nevoie de încă 
600 milioane de locuri 

de muncă pentru 
următorii 10 ani.
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clădirii stației. Ținând în mâini pancarte cu 
mesaje antirasism, aceștia cereau dreptul la un loc 
public în care să se poată aduna în zilele libere. 
Apoi au intrat în stație și s-au așezat pe podeaua 
coridorului principal în care obișnuiau să se adune.   
       E un lucru obișnuit în Taipei ca în zilele 
libere muncitorii străini să se adune într-
un loc. Acest lucru se întâmplă și în orașe 
precum Taiyuan și Taichung. Aceștia se adună 
împreună în stații și parcuri. Adunările lor 
creează nemulțumiri, dar nimeni nu caută 
în mod serios o soluție pentru problema lor.  
       Potrivit statisticilor din septembrie 2012, 
numărul muncitorilor indonezieni din Taiwan 
este de 155,000, și de 151,000 in Hong Kong. 
Mulți dintre ei lucrează pentru angajatori creștini.     
        Câtorva biserici din Hong Kong le pasă 
de ei și evanghelizează pe cei pe care îi numesc 
TKI. (Tenaga Kerja Indonesia care înseamnă 
Muncitori Domestici Indonezieni). S-au 
construit centre care să le asigure muncitorilor 
educație în ceea ce privește învățarea limbii, 
a utilizării calculatorului și Internetului și, 

de asemenea, programe pentru relaxare.  
        În Taiwan, puține biserici și organizații 
creștine caută să evanghelizeze muncitorii 
indonezieni. Cei din Taiwan chiar pot să învețe 
de la frații și surorilor lor din Hong Kong și să le 
urmeze exemplul. 
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Muncitorii indonezieni din Taiwan: 
                                        Unde pot să meargă în weekend?  

Ziua 18 

Anul trecut, unul din șapte copii 
din Africa Subsahariană au murit 

înainte ca să împlinească vârsta de 15 
ani. Din cei care au supraviețuit, doar 
65% au avut șansa să meargă la școală, 
și foarte puțini au făcut acest lucru.   
     Un mare procent de copii musulmani se 
nasc în sărăcie extremă. Unii sunt nevoiți să 
cerșească pentru a supraviețui, foarte mulți 
sunt abuzați și atrași în traficul de droguri 
și prostituție, alții se alătură unor grupuri 
de rebeli inarmați și grupări teroriste.  
     Deși mulți din cei din poporul 
lui Dumnezeu sunt plini de 
compasiune pentru copii și fac 
lucruri bune în adăposturile 
pentru copiii străzii, ajută 
la educarea copiilor, asigură 
mâncarea în orfelinate, totuși 
trebuie făcute mult mai multe 
lucruri. Mai mult de un 
sfert din cele 2,4 
miliarde de copii din 
lume trăiesc în țările 
islamice. Aceasta 
înseamnă aproximativ 

600 de milioane de copii. Copiii formează 
aproape 40 de procente din populația 
musulmană din lume. Puțini sunt copiii care 
au un trai foarte bun în țările musulmane, 
cei mai mulți fiind săraci și marginalizați, 
fără drepturi pentru sănătate, educație 
și protecție. Potrivit publicației Unicef, 
Copiii Lumii Musulmane, „4,3milioane 
de copii din țările islamice mor în fiecare 
an, milioane de copii nu ajung să meargă 

la școală în clasele primare, și – în 
unele țări – una din șase femei 

moare atunci când naște.” 
Există o mare nevoie. 
     Se spune despre un cuplu 
care se plimba prin pajiștile 
de iarba foarte înaltă din 
Africa. Amândoi își tineau 
fiul, unul de o mână, iar 
altul de cealaltă. Dar când 

au ieșit din iarbă au văzut 
că amândoi l-au lăsat, fiecare 

crezând că celălalt îl ține 
pe copil de mână. 

Au început să caute 
copilul și să ceară 

ajutorul celor din satul alăturat. După trei 
ore, tatăl a spus: „Haideți să ne ținem de 
mână și să căutăm atent prin pajiște”. Așa 
au făcut și au găsit copilul, dar era prea 
târziu. Tatăl, în suferința lui, a început 
să strige: „dacă ne-am fi ținut de mână 
mai devreme, poate l-am fi putut salva.”  
     Haideți să ne ținem de mână pentru 
acei care muncesc ca să protejeze copiii din 
țările musulmane. Rugați-vă ca Dumnezeu 
să binecuvânteze acești copii. 

Un sfert din copiii născuți în lume se nasc în familii de musulmani 

1993: Populația lumii ajunge 
la 5.5 miliarde

Neevanghelizati

Vineri
26 Iulie

* Să ne rugăm împreună ca tot mai mulți 
oameni să răspundă chemării de a ne uni 
mâinile și de a ajunge cu mesajul Evangheliei 
la acești copii (Plângerile lui Ieremia 2 : 19).

* Haideți să ne unim mâinile în rugăciune 
ca Dumnezeu să protejeze și să aibă 
milă de copiii din țările musulmane  
(Proverbe 22 : 6).

* Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne arate 
fiecăruia cum ne putem implica și noi 
în ajutarea copiilor nevoiași din țările 
musulmane (Matei 28:19).

{  }4,3 milioane de copii 
din țările islamice 
mor în fiecare an.19
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Educarea femeii musulmane a oscilat în 
ultimii douăzeci de ani şi, deşi frustrant, 

paşii înapoi nu au descurajat paşii înainte. 
Este, de asemenea, dificil să evaluăm educaţia 
femeilor musulmane, deoarece diferă  foarte 
mult de la o regiune la alta – precum şi de la 
familie la familie. 
     Ridicarea talibanilor din anii ’90 a fost cea 
care a condus la scăderea dreptului femeilor la 
educaţie. 
    În Afganistan şi Pakistan, talibanii au forţat 
femeile care aveau o profesie să renunţe la locul 
lor de muncă. Fetelor le era interzis să meargă la 
şcoală. A fost emis un decret general prin care 
fetele musulmane nu aveau nevoie să înveţe să 
scrie – cititul era mai mult decât suficient. 
   În septembrie 2006, UNESCO a înregistrat 
statistici îngrijorătoare privind studiul lor 
asupra nivelului alfabetizării adulţilor şi  a 
populaţiei analfabete pe ţară/sex (gen). În 
Egipt, doar 59.4% din femei erau considerate 
alfabetizate, numărul lor scăzând tot mai 
mult odată ce citeşti lista ţărilor Orientului 
Mijlociu: Maroc, Pakistan, Afganistan şi 
Yemen. UNESCO  a înregistrat în unele locuri 

Calea frustrantă a educaţiei femeilor

În ciuda terminării războiului 
între 1978-92, Afganistan 
rămâne  un teren de luptă.

Ziua 19 

Briefing

Sâmbătă
27 Iulie

 ● Eforturile de costruire a şcolilor pentru 
fete în Afganistan şi Pakistan. Rugaţi-vă 
pentru protecţia fetelor care, mergând la 
aceste şcoli, pot fi hărţuite şi ameninţate.

 ● Cei care mijlocesc în favoarea educaţiei 
femeilor în ţările musulmane, pentru 
protecţie, curaj şi oportunităţi de a-şi 
promova cauza.

 ● Vocea opresiunii să fie redusă la tăcere 
în locurile unde extremismul a furat şansa 
femeilor musulmane de a fi educate.

”Şi ştiu totodată că atunci când războiul se va 
termina, Afganistanul va avea nevoie de tine la 
fel de mult cum va avea nevoie de bărbaţii lui, 
poate chiar mai mult. Pentru că o societate nu 
are nicio şansă de succes dacă femeile ei sunt 

needucate, Laila. Nicio şansă.” - Kaled Hosseini
A Thousand Splendid Suns

o diferenţă între bărbaţii şi femeile alfabetizate 
de până la 90%. 
    Totuşi, în unele privinţe, situaţia e mult mai 
puţin sumbră. Studenţii universităţilor din Irak 
şi Emiratele Arabe Unite sunt predominant 
fete. În ţări musulmane ca Turcia, Malaezia şi 
Indonezia, educaţia pentru fete rareori sau chiar 
deloc ridică probleme. Totuşi lupta continuă 
în unele ţări. Iranul a interzis recent  femeilor 
peste 70 de cursuri de grad. 
     Mulţi musulmani îşi doresc totuşi un viitor 
mai bun. Neelofer Haram scrie: „ceea ce este 
sigur este că dacă liderii societăţii şi formatorii 
moderni de opinie nu-şi vor îndrepta atenţia 
asupra acestei probleme, se vor aduna frustrări 
şi dureri. Pentru că, dacă mamele, fiicele şi 
surorile rămân în urmă, pot taţii, fiii şi fraţii să 
meargă înainte?”

1 uNESCO, Literacy for life (EFa Global Monitoring Report), 2006.
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Benazir Bhutto devine prima femeie aleasă să 
conducă statul musulman Pakistan.Ziua 20

Misiune

Duminică
28 Iulie

 ● Un „Eldorado pentru lingviști” – așa este 
numită regiunea Chitral, o vale muntoasă din 
nord-vestul Pakistanului. Aproape 20 de limbi 
sunt vorbite acolo; khowar, sau „limba lui kho”,  
este limba cea mai vorbită cu aproape 300,000 
de vorbitori. 

 ● Chitral este așezat între vârfurile înalte 
Hindu Kush și Hindu Raj. În timpul ierii, 
drumurile sunt blocate din cauza zăpezii foarte 

mari. Mulți și-au pierdut viețile încercând să 
străbată zăpada, dar mai apoi a fost construit un 
tunel care face valea mai accesibilă. Dacă veți 
reuși să faceți o călătorie acolo, veți fi răsplătiți 
prin cunoașterea unor oameni foarte prietenoși, 

cunoscuți ca iubitori de pace. 

 ● În timp ce anumite regiuni din Pakistan au 
fost conduse de militanții extremiști, această 
zonă a fost scutită timp de mai mulți ani de 
asemenea teroare. Dar cu toate acestea, lucrurile 
par a se schimba puțin în această regiune și 
există deja o anumită frică prezentă.

 ● solidaritate

 ● Într-o așa dură parte din lume nu este de 
mirare că oamenii sunt săraci și fără un loc de 
muncă. Unii bărbați trăiesc și muncesc în statele 
bogate în petrol din Gold. De cele mai multe 
ori, bărbatul este responsabil pentru mama lui, 
bunica lui, soția, cumnatele, nepoții și nepoatele 
lui. Bărbații trimit bani acasă pentru a-și ajuta 
familiile. Suportul reciproc este esențial pentru 
supraviețuire. Zona este extrem de frumoasă, 
dar și grea. 

 ● Oare sunt acolo câțiva urmași ai lui Isus? 
Nu ar fi oare posibil pentru Dumnezeu să 
contruiască și acolo o biserică? Cuvântul Lui nu 
a fost încă tradus în limba khowar. Este o mare 
nevoie de rugăciune pentru Valea Chitral. 

Teama de militanții extremiști: Zona Chitral din Pakistan 
* Rugați-vă pentru vise și viziuni 
prin care Isus să fie descoperit. (Faptele 
Apostolilor 2:17 „În zilele de pe urmă, zice 
Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu 
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele 
voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea 
vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!”)

* Protecția zonei împotriva atacurilor 
militanților extremiști (Psalmul 121:1-2 
„Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-
mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine 
de la Domnul, care a făcut cerurile şi 
pământul.”)

*  Traducerea Scripturii în limba khowar 

* Mai mulți localnici și credincioși 
expatriați să dorească să lucreze în 
Chitral (Ioan 3:34 „Căci Acela pe care L-a 
trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă 
Duhul cu măsură.”)

{  }poporul chitral au fost 
budișt, apoi au devenit 

hindus, acum este 
musulman19
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Ziua 21 

notă: credințele și practicile animiste 
influențează puternic majoritatea “creștinilor” 

Sărăcie

Fosta colonie franceză Ubangi-Shari a 
devenit Republica Centrală Africană după 

independența din 1960. După trei decenii 
agitate sub o conducere greșită a “subguvernelor 
militare”, în 1993 a fost instaurat un guvern 
civil. După cum și numele indică, Republica 
Centrală Africană este o țară situată în centrul 
Africii, cu o clima variată și un relief foarte 
frumos, de la pădurile din regiunea sub 
sahariană în nord.   
     Deși RCA are multe resurse naturale 
incluzând diamante, aur, uraniu și lemn, încă 
rămâne una dintre cele mai sărace națiuni 
din întreaga lume. Suferă din cauză că nu are 
ieșire la mare și este destul de izolată în centrul 
Africii. Lucrul acesta a condus la o dependență 

semnificativă față de țările vecine și un cost 
ridicat de trai. Problemele politice și gestionarea 
incorectă au condus la multe proteste și 
tensiune politică în anii recenți.  

 investiția islamului în Rca 

 Dificultățile economice actuale se dovedesc 
a fi o sursă de creștere a islamului în RCA. 

Întreprinderile sunt deținute de imigranți 
musulmani arabi, libanezi, senegalezi, cetățeni 
ai statului Mali și Chadians. Mai multe țări 
arabe își multiplică  în mod deschis darurile și 
investițiile lor în RCA cu scopul de a încuraja 
proclamarea islamului.   
 
Rungasii, un trib de musulmani care trăiesc 
în nord (cu o populație de 37 000) sunt foarte 
izolați de creștinism și încă nu s-a ajuns la 
ei cu Evanghelia. RCA are, de asemenea, o 
populație mare de imigranți arabi care nu au 
auzit Evanghelia până acum. Asta doar ca să 
numim câțiva dintre ei. În ciuda avansării 
islamului în RCA, Dumnezeu a lucrat, de 
asemenea. Recent, un musulman din tribul 
fulani cu o mare influență, care a și făcut deja  

două pelerinaje la Mecca, s-a întors la Isus și își 
menține mărturia lui creștină în ciuda presiunii 
imense pe care o întâmpină. Este semnificativ 
să spunem că întoarcerea lui a avut loc în 
timpul Ramadanului. 

Înțelegând musulmanii din Republica Centrală Africană (RCA) 

Primele alegeri relative democratice care l-au 
adus la putere pe președintele Patasse în RCA. 

Neevanghelizati

Luni 
29 Iulie

* Mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea 
relativă care există în țară, în ciuda 
diferitelor tensiuni sociale și economice. 
Rugați-vă ca pacea să continue. 

* Rugați-vă pentru că creștinii să aibă 
succes în afaceri și să rămână credincioși 
Domnului în același timp. Mulți oameni 
sunt atrași la islam din cauza prosperității 
musulmanilor (Proverbe 13:7). 

*  Rugați-vă pentru programe de instruire 
care să ajute creștinii să învețe cum să 
propovăduiască Evanghelia musulmanilor 
(Romani 10:15). 

{  }Rca are 10% musulmani,  
51% protestanți și 

29% romano-catolici19
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Ziua 22 

Jack s-a refugiat. Un frate îl informase 
că va fi otrăvit. Tatăl lui Jack – un cleric 

musulman – a aflat că fiul său de şaptesprezece 
ani devenise urmaş al lui Isus. Câţiva ani 
mai târziu, Jack a ajuns în Canada pentru 
a-şi continua studiile teologice. Singurătatea 
cruntă şi durerea de a fi nou-venit fără 
familie într-o ţară străină l-a urmărit.  
  Războiul, conflict etnic, persecuţia religioasă, 
dezastrele naturale şi tânjirea după libertate, 
precum şi oportunitatea sunt doar câteva 
dintre motivele pentru care oamenii se 
dezrădăcinează şi vin în America de Nord. 

Cum o duc aceşti nou-veniţi nepregătiţi într-o 
ţară străină, unde nu sunt adesea bineveniţi?  
     În 2008, un centru de nou-veniţi (la care Jack 
ajută) a fost deschis în Canada. Ideea a fost pur 
şi simplu pentru a primi musulmani şi a acorda 
asistenţă practică în noua lor ţară. Prieteniile 
au fost uitate pe măsură ce nou-veniţii au 
primit ajutor în construirea de adăposturi, 
de îngrijire a copilului, de meditaţii, teme sau 
pentru a învăţa limba engleză. Astăzi, avalanşa 
de copii pentru noi mame, taberele de fotbal 
pentru băieţi şi fete, precum şi festivalurile 
comunitare pentru întreaga familie nu sunt 
decât o parte dintre multele lucruri pe care 
centrul le face pentru a primi nou-veniţii.  
    Relaţii de la inimă la inimă sunt făcute în timp 
ce musulmanii se ataşează de noii lor prieteni 
creştini. Unii dintre ei au devenit deja urmaşi ai 
Isa Al-Masih (Isus, Mesia). Alţii sunt pe drumul 
spre Prinţul păcii. Sămânţa Evangheliei este 
plantată, echipa internaţională evanghelizându-i.  
    San era în pregătire pentru a deveni un 
cleric musulman. La vârsta de douăzeci şi doi 
de ani a devenit un urmaş al lui Isus. Mama 
sa l-a considerat mort. L-a îngropat. Astăzi, 

San este membru al echipei internaţionale 
care lucrează cu nou-veniţii. Mulţi dintre 
oamenii pe care San îi întâlneşte la centru 
sunt din ţara sa natală. Mama sa, încă locuind 
în Africa, este acum mândră că fiul său ajută 
oamenii să supravieţuiască într-o ţară străină şi 
necunoscută.

  Bun venit: ospitalitatea deschide inimile

254,809 de oameni au emigrat 
în Canada

Marți
30 Iulie

Misiune Canada

* Musulmanii care s-au dezrădăcinat vin de 
obicei nepregătiţi pentru a face faţă noii limbi, 
culturi, naţiuni. Rugaţi-vă ca creştinii maturi 
să se apropie de ei şi să le fie prieteni şi familie 
nouă.

* Rugaţi-vă ca Dumnezeu să călăuzească 
credincioşii pentru a întâlni oameni ai păcii 
(Luca 10), iar în schimb să fie instrumente 
pentru a-i introduce pe musulmani Prinţului 
păcii.

* Mulţi musulmani din America de Nord sunt 
şocaţi când un apusean îi salută cu “ bună”. 
Încă este nevoie doar de un “bună” pentru a 
stabili o relaţie de prietenie de lungă durată. 
Încearcă!

{  }Împrietenirea cu 
musulmanii este 
cea mai bună cale 
de evanghelizare19
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Ziua 23 
“Elicopter la pământ”: Armata Statelor Unite 
conduce operațiunea în Mogadishu. Au murit 22 
de soldați americani și peste 1000 de somalezi.Somalia, Africa

Miercuri
31 Iulie

possible Caption/ Callout: 
15.2 million – unHCR 
refugee estimate, 2011

Refugiați persecutați în cea mai mare tabără din lume 
Ha rajo dhigin! — “Niciodată nu te da bătut”

* Rugați-vă pentru deschidere față de 
Evanghelie și pentru integrarea creștinilor în 
bisericile care cresc la număr și pentru pace 
în Somalia. 

* Rugați-vă pentru ucenici și creștere 
spirituală în rândul creștinilor; doar acei ce 
stau fermi în credință sunt în stare să facă 
față presiunii persecuțiilor și izolării. 

*  Rugați-vă pentru lucrarea evanghelistică în 
persoanele de contact, dar și prin intermediul 
radio, al literaturii și al internetului.  
 
Ha rajo dhigin! — “Niciodată nu te da 
bătut”

19
93

L
In

Ia
 T

IM
p

u
L

u
I

34  30 Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană 2013

Vântul din deșertul arid amenință corturile 
a mii de refugiați din tabăra Dadaab a 

UNHCR, Kenya (UNHCR/ United Nations 
High Commission for Refugees/Înalta Delegație 
a Națiunilor Unite pentru Refugiați = Organizație 
internațională pentru protecția refugiaților). 
     Khadija a căutat refugiu acolo împreună 
cu jumătate de milion de oameni din Somalia. 
După 20 de ani de suferință constantă din cauza 
războiului civil, Khadija și-a luat copiii și a fugit. 
Nu a ajuns departe. La fel ca alții, și ea, acum 
o refugiată, a fost repartizată în această tabără. 
Nu se puteau întoarce acasă unde războiul încă 
răcnește, și nici nu puteau merge mai departe 
de vreme ce puține sunt țările care i-ar primi 
cu brațele deschise. Tabăra Dadaab este cea 
mai mare tabără de refugiați  a UNHCR. O 
întreagă generație s-a născut și a crescut în 
Dadaab cunoscând doar viața grea de refugiat.  
     Securitatea este o mare problemă în această 
tabără. Militanții Al-Shabaab caută din răsputeri 
să inspire frica și să facă viața un iad celor din 
tabără. Femeile sunt violate, băieții sunt forțați de 

mici să se alăture grupării Al-Shabaab și să lupte 
pentru ea, cei de la UN care ajută în tabără ajung 
să fie răpiți, mașinile sunt bombardate și există 
o constantă lipsă de aproape orice lucru necesar.  
   
nimeni nu ar putea să îi protejeze 
     Pe ici, pe colo poți găsi creștini în rândul 
somalezilor din tabără; Khadija este una dintre 
ei. Dar nu este ușor. Mulți dintre prietenii ei 
creștini au fost omorâți de Al-Shabaab. Acești 
militanți taie pur și simplu gâtul oricărui om 
pe care îl văd cu o Biblie sau care este prins că 
participă la o întâlnire religioasă. De îndată ce au 
părăsit tabăra Dadaab, Khadija și copiii ei au fost 
pe cont propriu.  Au ajuns în sfârșit în Nairobi.  
     Cerem ca Dumnezeu să intervină pentru 
Somalia. Fie ca pacea Lui să aline această națiune 
aflată în suferință. Ne rugăm să vină vremea 
când mii de somalezi își vor încredința viețile 
în mâinile iubitoare ale Domnului Isus Hristos, 
Domnul și Mântuitorul nostru!
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Mărturie 
Un Ambasador al 

Păcii în lumea islamului 

“Ca  musulman mi-am dorit cu adevărat 
să Îl cunosc pe Dumnezeu. Prin Isus 

L-am cunoscut pe Dumnezeu ca Tată 
Ceresc. Tânjeam după asigurarea că 
păcatele mele sunt iertate. Prin Isus 

știam că am fost iertat de păcatele mele. 
Căutam asigurarea salvării eterne și 

acum știu că în Isus cerul este destinația 
mea. Sunt recunoscător pentru 

modurile în care islamul m-a pregătit ca 
să aud și să cred în Hristos.”*

Dacă în cer este bucurie pentru un singur 
păcătos care se pocăiește, atunci cerul 

trebuie să fie în mare sărbătoare pentru un 
singur musulman somalez care se întoarce 
acasă! Ahmed Ali Haile (1953 -2011) este unul 
dintre somalezii care au umblat prin credință 
cu Isus, Prințul Păcii, de la început până la 
sfârșit. Povestea lui de viată este o mărturie 
captivantă a puterii de vindecare a lui Isus 
în acel război care a chinuit Cornul Africii. 
    După o primire îndrăzneață și sigură a 
adevărului Bibliei și o mărturie publică a 
umblării cu Isus, după ani de studiu biblic in 
America, acesta s-a întors la începutul anului 
1980, în Somalia, țara lui plină de răni și sânge. 

     Curând Ahmed a început să fie un om care a 
încercat să stabilească pacea în ciuda partidelor 
armate. Un atac cu rachetă în ianuarie, 1992, 
într-un conflict cu Magadishu l-a costat rănirea 
gravă a unui picior, dar Dumnezeu în mod 
miraculos i-a salvat viața. În următorii 20 de ani 
din viață, Ahmed a devenit ambasador global 
pentru pace care a alergat neclintit în cursă chiar 
și atunci când s-a luptat cu cancerul care într-
un final l-a dus la linia de sfârșit. Ultimele sale 
cuvinte ne duc înapoi spre ținuturile nomadice 
din inima Somaliei, în Bulo Burte, unde acesta 
a ajuns să cunoască Biserica, Trupul lui Hristos. 
“Rugăciunea mea este ca povestea mea să aducă 
în continuare gloria lui Isus Hristos care este 
centrul meu și să fie o încurajare pentru biserica 
ce este casa mea”.

*Preluat din “Teatime in Mogadishu – my journey as a Peace Ambassador in the World of Islam”, (Vremea pentru ceai în 
Mogadișu – călătoria mea ca Ambasador al Păcii în Lumea Islamului”),  Herald Press, 2011. www.heraldpress.com Folosit 

cu permisiune!
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Ziua 24 

Înțelegând lumea modernă în 
care trăim

Legea Sharia este un cod legal, politic, 
teologic și miliar; este un sistem ce a 

apărut după profetul Mohamed. Este „calea” 
pentru milioane de musulmani. Legea strictă 
Sharia este implementată în  35 de țări și este 
mai puțin extinsă în alte națiuni musulmane. 
Este introdusă ca sistem „duel” în anumite 
săli de judecată în diferite țări din Vest, în 
special atunci când vine vorba de probleme 

legate de familiile de musulmani. Majoritatea 
musulmanilor practicanți nu știu prea multe 
despre legea Sharia, în afara regulilor religioase 
de bază (rugăciune, post, milostenie).

aplicarea legii Sharia

     Sharia conține categorii și subiecte ale legii 
islamice. Acestea includ închinarea islamică, 
relațiile familiale, moștenirea, comerțul, legea 
proprietății, legea civilă, legea criminalității, 
administrație, taxe, constituție, relații 
internaționale, război și etică și alte subcategorii. 
Este, pe scurt, o completă cale de viață.  
   Bineînțeles că milioane de musulmani din 
lume nu urmează multele aspecte ale legii 
Sharia (despre care nici nu prea cunosc multe).  
Deși este baza sistemului legal și politic pentru 
musulmani, Sharia este de fapt aplicată în 
situații diferite în lume. Principalele surse ale 
legii Sharia sunt Coranul și Sunnah. Dar la 
fel ca orice alt sistem legal, sistemul Sharia 
este deschis interpretării și este dezbătut de 
musulmanii intelectuali din lume. Pe de o parte, 
vedem exemple extreme de aplicare a sistemului 

Sharia în țări precum Afganistanul. Pe de altă 
parte, musulmanii cu carte nu sunt de acord 
cu aspectele dure ale acestei legi spunând că nu 
poate să rămână implementată în lumea noastră 
globalizată. Unii lideri musulmani predică un 
sistem strict de Sharia, totuși cei mai mulți 
musulmani se tem de aceasta și nu doresc să 
trăiască după acest model. 

cum ar trebui să răspundă creștinii?

    Nu reacționați doar în fața rapoartelor de 
știri. Uneori permitem ca percepția falsă și lipsa 
de înțelegere să formeze o atitudine greșită și o 
lipsă de compasiune față de poporul musulman.
Noi trebuie să ne căim de asemenea atitudini 
greșite, de apatie și ostilitate față de musulmani. 
    Noi ar trebui să recunoaștem că Duhul Sfânt 
mișcă inimile musulmanilor și dă națiunilor 
o foame pentru înțelegerea creștinismului 
adevărat. Domnul lucrează în rândul 
musulmanilor prin mărturii ale creștinilor și 
prin revelații directe. Așa că haideți să ne rugăm 
zilnic ca musulmanii să accepte Evanghelia lui 
Isus Hristos.   

Ce este legea Sharia? O aplicație modernă

01 noiembrie 1993:  Tratatul de la 
Maastricht produce efecte, stabilind 
Uniunea Europeană Credinte

Joi
1 August {  }35 de țări aplică 

forma strictă a legii 
Sharia19
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Ziua 25 

ați văzut vreodată oameni care merg pe 
cărbuni sau care se lovesc cu cuține sau 

obiecte ascuțite și totuși nu se rănesc?  
 Despre aceasta este vorba în „debus”. Este o 
artă, dar și o artă marțială, o demonstrație 
a puterii. Ritualurile „Debus” sunt uneori 
efectuate la nunți sau alte celebrări. Se crede 
că Dumnezeu va da aceste puteri doar celor 
care sunt puri. Aceste tehnici sunt foarte 
caracteristice oamenilor din Banten, Indonezia. 
Cu greu se găsește o persoană în Banten care să 
nu fi experimentat acest tip de artă. 
 
ce semnificații are un nume? 
Banten are câteva semnificații. Banten este 
numele celei mai tinere provincii din Indonezia, 
întemeiată în anul 2000 și este locul în care 
locuiesc 9 milioane de oameni (la vest de Insula 
Java). Banten este și numele sultanatului stabilit 
în anul 1526 prin luptătorii musulmani care 
au folosit puterea magiei care provenea de la 
faimosul Sultanat javanez, Demak. Termenul 
„Banten” denotă și unul dintre cele mai vechi 
porturi din Indonezia, cunoscut odată pentru 
comerțul de mirodenii, cu mult timp înainte ca 

Jakarta să devină faimoasă. În Vechiul Banten 
se pot vizita încă ruinele portului, palatul și 
farul – minaret al unei moschei. 
     Banten mai reprezintă și un grup de oameni 
din provincia Banten, iar la aceștia nu s-a ajuns 
cu Evanghelia! 
    În afară de practicile oculte menționate mai 
sus, Banten este și casa fanatismului islamist. 
Mulți provin din grupurile fanatice din școlile 
religioase din Banten. Foarte puțini creștini 
locuiesc în zonele izolate din Banten. Tot în 
provincia Banten, dar în zonele mai mari din 
Jakarta, se găsesc de fapt foarte mulți creștini, 
dar cu toate acestea puțini credincioși și biserici 
caută în mod activ să evanghelizeze provincia 
Banten. Recent, oamenii din Banten au arătat 
un oarecare interes față de Evanghelie și există 
câteva uși deschise prin programe educaționale 
și de dezvoltare. 

Arte marțiale oculte în Banten, Indonezia

1993 – “Banca Mondială susține că, până la 
sfârșitul secolului, Indonezia va fi o națiune 
industrializată și o zonă de venituri mediiNeevanghelizati

Vineri
2 August

* Poporul banten, pentru eliberarea de 
legăturile oculte și religioase și pentru ca 
aceștia să fie deschiși Evangheliei (Ioan 8:32 
„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va 
face slobozi”).

* Creștinii să își îndrepte atenția cu dragoste 
spre Banten, și să slujească oamenilor în 
sfințenie. 

* Noi muncitori care să fie chemați să 
trăiască, să slujească și să fie mărturie în 
Banten. (Luca 10 : 2 „Şi le-a zis: „Mare este 
secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, 
dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători 
la secerişul Său”).

{  }Șapte — numărul 
provincilor noi 

create în Indonezia 
din  1999. 

Debus este o artă, dar și o artă marțială, o demonstație a 
puterii. Ritualurile „Debus” sunt uneori efectuate la nunți sau 
alte celebrări. Se crede că Dumnezeu va da aceste puteri doar 

celor care sunt puri.
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V-am îndemnat să vă rugați pentru asta și 
înainte. Și da, vom continua să facem asta 

în fiecare an. Este important! Și este o diferență! 
Așa că acum ne unim mâinile din nou în 
rugăciune pentru „Noaptea Puterii”. 
 
    Amintiți-vă că mulți musulmani sunt foarte 
deschiși pentru supranatural  în acest timp din 
an. Unii vor aștepta ca îngerii să le împlinească 
anumite cereri. Alții așteaptă ca un înger să facă 
o declarație pentru anul viitor (Noaptea aceasta 
este uneori văzută și ca „Noaptea Decretului”) 
Anumiți musulmani își vor lua concediu de la 
muncă pentru a putea petrece această noapte în 
rugăciune. Femeile musulmane vor spera că vor 
reuși să rămână însărcinate după ce se vor ruga 
în această noapte. 
 
     Mulți vor spera pentru vindecare și putere 
spirituală. Dar cel mai important e că mulți 

 

musulmani vor căuta pe Dumnezeu, 
vor căuta ajutor de la El și se vor aștepta 
ca El să Se atingă în mod special de ei.  
     De-a lungul anilor am auzit multe mărturii 
puternice de la musulmani care L-au găsit pe 
Mesia, pe Isus în această noapte. Unii au avut 
viziuni sau visuri, dar mulți au avut oportunitatea 
de a auzi pentru prima dată Vestea Bună de la 
un prieten creștin sau printr-un program creștin. 
Haideți împreună să credem și să ne rugăm ca 
mulți musulmani să caute împlinire spirituală în 
Dumnezeu. 
 
NOTă: Noaptea Puterii are loc pentru cei 
mai mulți musulmani în ultimele 10 zile ale 
Ramadanului. Mulți clerici cred că este în ziua 
27. Fiecare nouă zi începe la apus, așa că noi 
ne rugăm în avans. Potrivit capitolului 97 din 
Coran, Mohamed a primit prima revelație a 
Coranului în timpul acestei nopți. Musulmanii 
cred că rugăciunile în timpul acestei nopți sunt 
primite și mai bine. unii cred că rugăciunea din 
această noapte va compensa omiterea rugăciunilor 
zilnice. 

Este iar acel timp din an! 
              Laylat al-Qadr — “Noaptea Puterii”

Israel nu mai privește PLO (Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei) ca fiind una de ordin 
criminal.

Ziua 26 

Revelatii

Sâmbătă
3 August

* Doamne, ne amintim de cei care Te caută 
din toată inima și care caută ajutorul Tău. 
Fie ca Tu să le dai ajutorul de care au ei 
nevoie într-un mod prin care ei să înțeleagă 
că vine prin Isus, Mesia.  (Psalm 34:18, 
Zaharia 9:9)

* Rugați-vă ca cei care lucrează printre 
musulmani să aibă oportunități speciale de 
evanghelizare în acest moment.

* Doamne, știm că mâna Ta nu este prea 
scurtă, ca să nu poată salva și nici urechea 
Ta prea tare ca să nu poți auzi. Întinde, 
Doamne, mâna și descoperă pacatele 
oamenilor și adu-le salvarea.  (Isaia 59:1, 
Isaia 52:10)

* Rugați-vă împotriva puterii întunericului 
care ar căuta să înșele musulmanii. (Efeseni 
6:12, Psalm 44:4-7)

{  }Mulți au găsit pe  
Mesia, pe Isus în 
această noapte.19
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Începând cu secolul al XIV-lea înainte, 
musulmanii deccan au condus platoul 

Deccan din India. Împărăția Deccanului (sau 
Hyderabad) a avut statutul de stat princiar 
timp de două secole până când guvernul Indiei 
a oprit domnia musulmană (Dinastia Nizam) 
în anul 1948. Musulmanii deccani au ajuns 
din conducători princiari, oficiali și proprietari 
bogați și influenți să fie fierari, administratori 
de prăvălii, dulgheri și șoferi de taxi.  
    Un mare număr de musulmani deccani 
(aproape 2,5 milioane) se găsesc în orașul 
metropolitan Hyderabad, capitala statului 

Din Prințesă în Muncitoare: 
violența îndurată

O serie de atacuri cu bombă, de care se știa că au fost plantate 
de către musulmani, zguduie capitala comercială a țării, 
Bombay (Mumbai), omorând 260 de persoane. 

Ziua 27 
Duminică
4 August

Focus India

* Musulmanii cred în Sfintele Scripturi, așa 
că rugați-vă pentru o mai mare distribuție a 
Bibliilor. Numai Cuvântul lui Dumnezeu le 
poate da speranță (Ioan 1 : 14 „Şi Cuvântul 
S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de 
har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava Singurului născut din 
Tatăl”).

* Rugați-vă pentru intervenții supranaturale 
de la Dumnezeu, ca musulmanii să aibă vise 
și viziuni despre Isus ca fiind calea, adevărul 
și viața.  (Ioan 14:6)

* Rugați-vă ca biserică să aibă sarcina și 
viziunea de a evangheliza acest popor și cât 
mai multe rugăciuni și cât mai mulți lucrători 
să fie mobilizați pentru această lucrare 
(Romani 10:14).

* Rugați-vă în mod special pentru grupurile 
fundamentale islamiste care încearcă să 
prevină eforturile de a evangheliza acest popor 
(Matei 5:44).

* Hyderabad este identificat de către guvernul 
central din India ca fiind foarte sensibil. 
Violența poate izbucni între musulmani 
și hinduși în orice moment. Rugați-vă și 
potrivit cu această problemă.

Andhra Pradesh. 95% dintre ei sunt musulmani 
suniți și restul de 5% sunt șiiți și au o puternică 
influență sufi în convingerile lor religioase.   
 
Grupuri mari la care s-a ajuns cel mai puțin 
cu Evanghelia.

      Musulmanii deccani sunt unul dintre grupurile 
cele mai puțin evanghelizate din lume. Lipsiți de 
vechile surse de bogăție, de onoare și putere, mulți 
musulmani deccani sunt într-o situație de sărăcie 
și disperare. Au nevoie de încurajare și speranță, iar 
acestea pot fi realizate doar prin înțelegerea clară 
a Scripturii. Ei au nevoie de rugăciunile voastre!  
       În ultimele decenii, ca rezultat al muncii a 

câtorva agenții misionare, există 
câțiva creștini în rândul poporului 
deccani. Cu toate acestea, munca a 

fost înceată și istovitoare. Sarcina 
va rămâne aceeași până când 
biserica din India va prinde o 
viziune și va dori cu orice preț să 

ajungă la acest grup. 

{  }Șase milioane 
-   numărul total 
estimat de Biblii 
tipărite în 201219
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Poporul soninke trăiește în partea de vest 
a Sahelului, care este o amplă zonă de 

tranziție, de la deșertul Sahara la regiunea 
de savană Sudan. Este o zonă destul de 
aridă. Temperatura din cursul unei zile 
obișnuite poate atinge 45ºC (113ºF). În ciuda 
condițiilor grele, oamenii pot supraviețui prin 
cultivarea pământului și îngrijirea animalelor.   
        Poporul soninke este alcătuit în general 
din familii extinse care locuiesc în case de țară 
făcute din grămezi de pământ sau din cărămizi 
cu ciment. Cei mai mulți bărbați părăsesc 
familiile pentru căutarea unui loc de muncă 
în orașe, adeseori călătorind și în afara țării. 
Din această cauză, în orașe precum Paris și 
New York se află mari comunități din poporul 
soninke. Aceștia mențin puternice legături cu 
comunitatea din Africa de Vest și marea parte din 
veniturile câștigate este trimisă acasă la familii.  
 
     Pentru soninke, să fii un musulman 
este o parte fundamentală a identității lor 
ca oameni și ceva de care ei sunt mândri. 
Rutina lor implică și rugăciunea de cinci ori 
pe zi. Rușinea și influența societății joacă 

un rol major în cultura tribului soninke.  
 
    Muncitorii de la diferite agenții sunt 
implicați în găsirea poporului soninke în 
diferite țări. Se cunosc aproximativ  100 de 
creștini în rândul acestei populații ce numără 
în jur de 2 milioane de locuitori. Toți acești 
credincioși se confruntă zilnic cu persecuția. 
Adesea sunt izolați și au puține oportunități 
de a se întâlni unii cu alții și de a avea părtășie.  
       Traducerea Bibliei în limba soninke este 
în desfășurare. Traducătorii sunt din diferite 
zone și comunică prin skype sau e-mail. O bună 
conectare la Internet este necesară și reprezintă 
un stres în plus la această muncă dificilă.  
        Există un interes mare pentru literatură în 
limba soninke, inclusiv pentru Scriptură. Este 
posibilă vestirea Evangheliei la acest popor prin 
diferite metode interesante. Un exemplu este 
stocarea de fișiere audio pe carduri de memorie 
care pot fi folosite în telefoanele mobile. 
        Aceasta dă multor oameni din poporul 
soninke oportunitatea de a asculta părți din 
Scriptură când și unde doresc ei. 

Predicând Evanghelia în Sahel | Poporul soninke 

A plouat în Sahel, un ajutor 
binevenit în această regiune 
afectată de secetă.

Ziua 28 
Luni
5 August

Africani neevanghelizati

* Rugați-vă pentru mai multe oportunități 
pentru creștinii de acolo, pentru a avea acees 
la Scriptură și literatură creștină ( Isaia 
52:7). 

* Rugați-vă pentru traducătorii Bibliei, ca 
Dumnezeu să le dea înțelepciune în lucrarea 
lor. 

* Rugați-vă pentru poporul soninke, ca ei 
să aibă o foamete reală pentru Cuvântul 
lui Dumnezeu și aceasta să fie satisfăcută  
(Matei 5:6).

{  }O sută  — creștini 
cunoscuți între două 
milioane de Soninke19
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Potrivit Raportului de Mobilitate Ericsson, 
numărul total al abonamentelor mobile din 

Orientul Mijlociu a depăşit 990 de milioane în 
2012. Orientul Mijlociu are una dintre cele mai 
mari rate de penetrare a telefoanelor mobile din 
lume. Aproximativ 40% dintre acele telefoane 
sunt smartphone-uri (arabianbusiness.com). 
Conform unui panou iranian de cercetare online 
(numit Chimigi, care înseamnă “care-i treaba?” 
în limba farşi), 58% dintre iranieni utilizează 
Facebook, în ciuda blocajelor şi cenzurii 
(thenextweb.com). Aproape 25 de milioane de 
clienţi saudiţi de mobile din Arabia Saudită, 
Bahrain şi Kuweit pot accesa acum Wikipedia 
gratuit – cu zero comisioane de date. Iordania 
se va concentra mai mult pe publicitatea mobilă 
decât pe orice altă formă de publicitate din ţară. 
Serviciul mesageriei WhatsApp, care numără 
aproape zece milioane de mesaje zilnic, este 
disponibil în limba arabă (abcnews.go.com). Aşa 
este viaţa în lumea noastră incredibil de ciudată. 
Dacă ştirile sunt despre Israel, anunţând acţiune 
militară pe Twitter sau pe aplicaţii smart phone 
pentru studenţii musulmani, este clar că lumea 
devine din ce în ce mai mobilă. Unele statistici 

foarte interesante sugerează că mulţi tineri din 
Africa nu vor învăţa niciodată să folosească un 
calculator, dar vor face aproape orice pentru a 
intra în posesia unui telefon mobil şi îl vor folosi 
până se va strica. Şi în timp ce majoritatea acestei 
utilizări este scrierea de mesaje între prieteni, 
o mulţime de informaţii sunt, de asemenea, 
împărtăşite ca niciodată. Utilizatorul obişnuit al 
Facebook-ului va petrece cu siguranţă câtva timp 
conversând, dar va petrece, de asemenea, o mare 
parte din timp urmărind linkurile distribuite de 
către prietenii săi. Aşa că unele organizaţii creştine 
au încercat metode variate de evanghelizare a 
Generaţiei M(obile). Ideea este să înceapă discuţii 
şi să implice musulmanii în dialog semnificativ 
care va duce la o mărturie personală sau cel puţin 
la iniţiativa de rugăciune când se ridică nevoile. 
Deşi nimeni nu crede că utilizarea tehnologiei 
înlocuieşte contactul personal, studiile indică 
faptul că sămânţa este depusă, iar pământul solid 
este desţelenit prin eforturi mobile, în special 
prin mass-media socială.

Ai primit un mesaj: Generația M(obilă)

Navigatorul-Mozaic Global ia fiinţă la CERN, 
Elveţia.Ziua 29

 Tehnologie

Marți
6 August

*Rugaţi-vă ca creştinii să poată intra 
în contact cu musulmani prin sisteme 
mobile şi să semene sămânţa Evangheliei! 
Relaţiile de prietenie de lungă durată sunt 
necesare pentru a trece dincolo de nivelul 
de contact şi a evangheliza musulmanii cu 
mesajul de credinţă, speranţă şi iubire al 
lui Cristos. “..rugăciunea mea este ca ei să 
fie salvaţi” (Romani 10:1; 1 Timotei 2:1-
6). Rugaţi-vă în privinţa rolului vostru!

{  }58% dintre 
iranieni 

utilizează 
Facebook19
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Cea mai importantă sărbătoare pentru 
musulmani este numită Eid al-Adha sau 

“Sărbătoarea jertfei”. 
Pe parcursul perioadei acestei sărbători, 

musulmanii din lumea întreagă vor sacrifica 
cele mai bune animale ale lor ca simbol al lui 
Ibrahim (Avraam) oferindu-şi primul fiu lui 
Dumnezeu. Această sărbătoare marchează, de 
asemenea, sfârşitul pelerinajului hajj. Potrivit 
unor estimări, aproape o sută de milioane de 
animale vor fi jertfite în lumea musulmană în 
perioada Eid al-Adha, care are loc la aproximativ 
şaptezeci de zile după sfârşitul ramadanului. 

Poate în perioada acestei sărbători poţi 
întreba un musulman ceea ce ei cred. În schimb, 
aceştia te-ar putea întreba ce crezi tu. Tu poţi 
explica faptul că sacrificiul este simbolul 
lui Isus. Le poţi spune că pe Isus Îl numim 
Mielul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu L-a 
dat – sacrificial final care ia păcatul, înviat 
să ne ofere viaţă veşnică: “Iată, Mielul lui 
Dumnezeu…” (Ioan 1:29; Evrei 9:12; Levitic 
17:11; Romani 5:9).

Eid 1993, 1 iunie: Forţele sârbe au bombardat 
un meci de fotbal din Bosnia, ucigând şi rănind 
mulţi.

Ziua 30 

Vacante

Miercuri
7 August

*  Rugaţi-vă specific pentru ritualuri! Noi 
ştim că ritualurile de purificare pot curăţi 
trupul, dar ele nu curăţă inima. Doar Isus 
poate ne poate curăţa inimile şi noi putem 
permite să se întâmple asta prin pocăinţă. 
Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să facă o 
chemare la pocăinţă sinceră la care inimile 

căutătoare să asculte şi să 
răspundă!

*Mulţumiţi lui Isus 
Mesia că păcatele pot 
fi iertate doar prin 
sângele Său! Rugaţi-
vă ca musulmanii să 
înţeleagă că Isus este 

singura cale spre 
Tatăl pentru ca 
păcatele să poată 

fi iertate! Ioan 1:29; Faptele Apostolilor 
10:43 şi Evrei 1:3!

* Efeseni 6, “Căci noi nu avem de 
luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva…duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cereşti”! Musulmanii înţeleg că 
există o bătălie spirituală cauzată de satan. 
Din cauza asta ei aruncă pietre către satan 
în timpul zilei de lapidare ca parte a Eid 
al-Adha. Rugaţi-vă ca ei să audă că doar 
Isus a înfrânt păcatul, pe satan şi moartea. 
Fie ca ei să ştie că aruncarea cu pietre spre 
satan este cu adevărat departe de cruce şi de 
învierea care l-au înfrânt pe satan! Fie ca ei 
să Îl găsească pe Cristos şi să aibă propriile 
arme “pentru dărâmarea întăriturilor (2 
Corinteni 10:4).

{  }780,000 de saudiți 
sărbătoresc Eid al-
adha în străinătate

Vestea Bună pentru musulmani este că Isus este Mielul lui Dumnezeu care a luat asupra Sa păcatul lumii.

Sacrificii musulmane în perioada sărbătorilor Eid

Materialul original despre sărbătorile musulmane poate fi găsit pe  
  site-ul 30 de Zile de Rugăciune Internaţională: www.30-days.net/islam
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ediția 30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană 2013 e susținută de: 

Frontiers este o comunitate 
internațională de oameni obișnuiți 
care slujesc în echipe mergând în 
zonele cele mai dificile ale lumii 
cu eforturi de ajutor și asistență 
umanitară, lucrând pe piața globală 
a muncii în timp ce trăiesc ca 
ambasadori ai Evangheliei pentru cei 
care nu au auzit-o încă.

www.frontiers.ro

Tineri Pentru Misiune Mediaș este 
parte a organizației internaționale 
Youth With A Mission. TPM oferă 
oportunități pentru persoane din 
orice denominațiune și vârstă să 
slujească oriunde în lume, să se 
implice în lucrarea lui Dumnezeu 
în diferite comunități sau la nivel 
individual. 

www.tpmmedias.ro

Site-ul Știri Creștine.ro, este o lucrare 
mass-media cu impact în România, 
în special în mediul evanghelic. 
A început din anul 2008, și este 
coordonată de un grup de tineri 
creștini. Scopul principal e de a 
informa românii despre ceea ce se 
întâmplă în lumea creștină la nivel 
național și internațional. 

www.stiricrestine.ro

Fii un creștin informat!

Parteneri 2013: Site-uri de misiune:
* www.tineripentrumisiune.ro
* www.apme.ro
* www.tumaini.ro
* www.apme.ro
* www.wycliffe.ro
* www.agentiakairos.ro
* www.alege-viata.ro
* www.crst-ct.ro
* www.oci.ro
* www.om.org
* www.misiune.ro
* www.promisiune.info
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