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NE RUGĂM CU CREDINȚĂ PENTRU PRIETENII ȘI VECINII NOȘTRI MUSULMANI
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În ultimii 20 de ani, milioane de creștini s-au rugat pentru musulmani 
în timpul sărbătorii Ramadan. Isus a poruncit ucenicilor să ceară “ca  

Domnul secerișului să trimită lucrători în câmpul Său”. Dumnezeu a  
lucrat în mod activ în lumea islamică în ultimii 20 – 30 de ani, milioane 
de musulmani descoperind pe Mesia cel Înviat. Eforturile depuse pentru 
a duce musulmanilor Vestea Bună s-au mărit. Vă invităm să vă alăturați în 
mișcarea mondială a celor 30 de zile de rugăciune pentru a putea vedea 
Împărăția Domnului venind în lumea musulmană. Nimic nu este prea 
greu pentru Dumnezeu. Credem noi cu adevărat în El?

Acest apel la rugăciune pentru musulmani a luat ființă în anul 
1992 când câțiva lideri creștini s-au adunat la părtășie în  

Orientul Mijlociu. Creștinii implicați într-o mișcare internațională au 
simțit că Dumnezeu dorește să cheme creștinii la rugăciune pentru 
lumea musulmană. Așa s-a planificat o mișcare de rugăciune care să 
coincidă cu luna islamică a Ramadanului (în acest an, 2012 această lună 
de post începe în data de 20 iulie și se termină în data de 18 august). 
S-a intenționat ca luna de rugăciune pentru musulmani să coincidă 
cu luna Ramadanului din două motive principale: (1) Creștinii să se  
identifice cu musulmanii în această perioadă (2) Al doilea motiv este 
de a chema Suveranitatea lui Dumnezeu și intervenția Lui în viețile  
musulmanilor în această perioadă din an, perioadă în care musulmanii sunt  
extrem de religioși. Vă rugăm să rețineți faptul că rugăciunea în  

timpul Ramadanului nu înseamnă că noi ne conformăm practicilor și postului islamic. 
Ca și credincioși ai lui Isus Hristos, noi facem diferența între ideile islamice, teologia și 
practicile musulmanilor în anumite domenii. Cu toate acestea, mișcarea “30 de Zile 
de Rugăciune” scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu pentru musulmani. Noi 
încurajăm toți credincioșii în Isus să cultive spiritul umilinței, dragostei, respectului și 
slujirii pentru musulmani.

                                                 Editorii

Fără credință este 
cu neputință să-I 
fim plăcuți lui 
Dumnezeu. Sunteți 
gata să aveți 
credință în Domnul și 
în faptul că El poate 
să aducă salvarea 
pentru musulmani?

Câteva 
milioane de 
musulmani 
au venit în 
ultimii 30 
de ani la 
credință.

O mulţime de oameni se adună înainte de rugăciunea de vineri, în al 
doilea mare oraş al Iranului, Isfahan (populatie 3,5 milioane).Introducere

Vezi articolul “Întelegând Islamul” de la pag. 8 - 9.  
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În urmă cu mai bine de 4000 de ani, Dumnezeu a vorbit 
lui Avraam și urmașilor lui. Aceste promisiuni au format 

fundația activității lui Dumnezeu din ziua de azi.

    Dumnezeu i-a spus lui Avraam: “Prin tine, 
toate națiunile Pământului vor fi binecuvântate, 
pentru că ai ascultat vocea Mea” (Geneza 22:18)
      Dumnezeu a vorbit lui Isaac: “îți voi înmulți urmașii la 
fel ca stelele cerului, și voi da urmașilor tăi toate aceste 
locuri, și prin urmașii tăi toate națiunile Pământului vor fi 
binecuvântate” (Geneza 26 : 4)

      Dumnezeu a vorbit și lui Iacov (Israel): “Sămânța ta 
va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi 
la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile 
pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânța ta.” 
(Geneza 28 : 14)

     Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-
Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: “Blestemat e 
oricine este atârnat pe lemn” pentru ca binecuvântarea 
vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, 
aşa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit.” 
Acum, făgăduințele au fost făcute “lui Avraam şi seminței 
lui.” (Galateni 3:13–14și 16a

    Şi, dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți “sămânța” lui 
Avraam, moştenitori prin făgăduință. (Galateni 3: 29) 
Musulmanii în general, îi consideră pe Avraam, Isaac, 

Iacov și Ismael importante figuri religioase. Cu toate 
acestea, puțin musulmani știu câte ceva despre viețile 
acestor bărbați. Coranul și tradițiile legate de Mohamed 
conțin puține informații cu privire la promisiunile lui 
Dumnezeu pentru acești patriarhi și viețile lor. Cei mai 
mulți musulmani nu au nici o idee despre promisiunile 
din vechime și nici despre promisiunea unui Mântuitor: 
Isus, Mesia. 

    Mulți dintre noi, creștinii, am pierdut punctul de ve-
dere al lui Dumnezeu cu privire la binecuvântarea tuturor  
familiilor de pe pământ. Legat de musulmani, ne-am 
lăsat dominați de frică și uneori de prejudecată. Ca să 
putem trece peste acestea, trebuie să ne căim și să cerem 
Domnului credință, chemând bunătatea Lui peste toate 
popoarele din această lume. Trebuie să ne pocăim de 
apatia de care am dat dovadă uneori și să cerem lui Dum-
nezeu speranță, speranța Sa pentru lumea musulmană. 
Trebuie să ne pocăim de lipsa noastră de dragoste și să 
cerem lui Dumnezeu să ne dea dragostea Lui ca să putem 
fi parte din Împărăția Sa multi-etnică și multi-culturală. 
(Matei 6:10, 2 Petru 3:13)

       “Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvinteze, 
să facă să lumineze peste noi Fața Lui, ca să se cunoască 
pe pămînt calea Ta, şi printre toate neamurile mîntuirea 
Ta! Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te 
laudă.” (Psalm 67:1-3)

“Iți voi înmulți 
sămânța, ca 
stelele cerului.. 
.. şi toate 
neamurile 
pământului vor 
fi binecuvântate 
în sămânța ta”

Credința în promisiunile din vechime ale lui Dumnezeu 
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Relațiile creștinilor cu musulmanii au fost adesea caracterizate de conflicte, teamă și lipsă de 
dragoste. Acest fapt este în opoziție cu modul în care Isus a învățat oamenii să trăiască. Ca și 
ucenici ai Lui, avem promisiunea unei iubiri care alungă orice teamă. Isus ne-a poruncit să ne 
iubim aproapele, chiar și dușmanii. Campania Dragostei Radicale încurajează creștinii să asculte 
de Dumnezeu și să calce pe urmele Sale, prin respectarea principiilor celor de mai jos:

• Îmi pare rău de orice sentiment de ură pe care l-am avut asupra musulmanilor și voi căuta să 
urmăresc dragostea.
• Mă voi ruga pentru musulmani ca Dumnezeu să îi binecuvinteze, iar aceștia să experimenteze 
pacea Lui.
• Voi face în acest an cel puțin un act de bunătate față de un musulman.
• Voi vorbi cu musulmanii în mod respectuos despre Vestea Bună a Domnului Isus
• Nu voi răspândi stereotipuri negative despre musulmani, ci mai degrabă voi avea vorbe pline 
de har.
• Voi duce la bun sfârșit această cauză, înarmat doar cu dragoste, adevăr și fapte bune.

Fii radical ca și Isus.
Semnează pentru această cauză și schimbă lumea.

Eu: _______________________________________, semnez acest act.

Isus a umblat printre noi, plin de har și adevăr.

Urmez eu exemplul Lui?

Merg acum și eu cu El?

Sunt eu plin de har și adevăr?

Foto:   Sus: Marea Galileii şi Valea Beit Shean pe unde Isus a 
umblat în ascultare de Tatăl. Stânga: Nazaretul de astăzi.

Fruit of 
spirit 
graphic

Roada Duhului, 
dimpotrivă, este: 
dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri 
nu este lege.
(Galateni 5:22-23)

El a umblat printre noi...               
El încă mai este prezent printre noi.

5



6

În săptămânile următoare vă puteți ruga și posti în diferite moduri. 
În unele zile, Dumnezeu ar putea să vă ceară doar 5 minute pentru 

a vă ruga. Cu toate acestea, cei care doresc să participe în acest 
proiect “30 de Zile”, vor fi îndrumați să se roage un timp mai lung. 
Această broșură poate fi folosită și în timpul personal de părtășie 
cu Dumnezeu.  De asemenea, poate fi folosită pe perioada lunii 
Ramadan și de către anumite grupuri pentru rugăciune și chiar 
în serviciile de închinare din biserică. Multe grupuri au organizat 
întâlniri speciale de rugăciune în perioada “Nopții Puterii”, care este 
un timp special pentru musulmani. (vedeți Ziua 26 din broșură). Noi 
dorim să vă încurajăm să găsiți metode pentru a vă putea implica 
în rugăciune pentru musulmani atât dumneavoastră, cât și alți 
oameni. Isus a promis binecuvântări speciale pentru creștinii care se 
adună și se roagă împreună. (Matei 18 : 20) 

Vă rugăm să folosiți cât puteți de mult Biblia în rugăciune. Am inclus 
câteva referințe biblice în broșură. Ar fi bine să meditați asupra 

acestor versete și să le rostiți în rugăciune. Rugați pe Dumnezeu să vă 
inspire. Acest lucru va întări mai mult credința voastră în Dumnezeu 
și vă va descoperi lucruri noi pentru care să vă rugați.

Puteți să organizați întâlniri săptămânale în biserica din care faceți 
parte, de două sau trei ori pe săptămână, în perioada celor 30 de 
zile. Puteți să luați masa împreună cu alți creștini având ca temă 
de rugăciune motivele pentru ziua respectivă pe care le veți găsi în 
broșură. 

În grupuri, este de folos dacă liderul și grupul se focalizează pe un 
subiect într-un prim moment de rugăciune, decât să se schimbe 
motivele de rugăciune în mod constant. Fiecare persoană ar trebui să 
se roage la subiect. Dumnezeu este creativ și ne-a creat după Chipul 
Său, deci putem folosi idei și rugăciuni creative pe măsură ce căutăm 
fața Lui. Romani 8 : 26

Cum ar trebui să folosim această broșură?

Rugați-vă cu credință lui Dumnezeu, 
Cel care își ține promisiunile.

Ramadan 1433

Datele pentru Ramadan sunt stabilite 
conform calendarului lunar islamic de 

354 zile. Începând cu 11 zile mai devreme 
în fiecare an, este nevoie de 33 de ani pentru 
ca sărbătoarea aceasta să parcurgă fiecare 
anotimp.  În acest an, 2012, Ramadanul va 
începe în data de 20 iulie și va dura până în 
data de 18 august, 2012. Totuși acest lucru 
poate varia în funcție de stat. Perioada de 
post începe și se termină cu vederea  pe cer 
a semilunii. Pentru mai multe informații, 
accesați site-ul www.moonsighting.com. 
Datorită schimbării naturii anului islamic, 
broșura noastră din acest an este de fapt 
ediția cu nr. 21. De la începutul proiectului 
“30 de Zile” din luna martie, anul 1993 (anul  
1433 din calendarul Islamic) au existat 21 de 
ani islamici. 

Notă: Luna nu este un obiect de închinare în 
religia islamică
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Dar cum vom putea merge mai departe ca și creștini?
Dacă suntem critici față de islam și musulmani, trebuie să ne reamintim că noi, la fel ca și ei, 
suntem ființe umane. Există cu siguranță multe aspecte din viețile noastre, valori, idei sau gândiri 
pe care alții le-ar putea critica. Critica este uneori constructivă și ajută, dar poate de asemenea să 
reflecte lipsa de dragoste. Dacă nu știm să iubim, trebuie să ne pocăim de acest lucru. 

Să fim sinceri cu Dumnezeu. Dumnezeu iubește oamenii din toate grupurile etnice și cul-
turale. Iar El vrea ca ei să fie înaintea Tronului Său într-o bună zi. “Şi cântau o cântare nouă, şi 
ziceau: ,,Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat, şi ai răscumpărat 
pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod şi 
de orice neam.” (Apocalipsa 5:9). Să ne ajute Dumnezeu să avem atitudinea potrivită cu ceea 
ce Dumnezeu vrea.

Lumina alungă întunericul. Un singur chibrit aprins poate lumina o camera mare. 
Și dacă se aprind la un loc mai multe lumânări, atunci camera devine și mai luminată. Întu-
nericul nu poate niciodată să biruie lumina. Simpla aprindere a unui chibrit poate inunda o 
cameră cu lumină. Sunteți gata să păstrați flacăra aprinsă?

Credința poate înlocui teama. Chiar și o credință mică poate muta munții. Lăsați 
credința să crească în inimile voastre. Dumnezeu poate schimba lumea musulmană, milioane 
de oameni pot încă să vină la Hristos, să primească iertare și să găsească o viață nouă în 
Hristos. Crede numai! 

From Fear to Faith                                

În toată lumea creștinii au de făcut o alegere: ne 
încredem în Dumnezeu sau ne lăsăm învinși de 

teamă? O să lucrăm în credință sau o să reacționăm 
cu frică? Militanții islamiști au intimidat pe mulți. O 
amenințare a islamului a pătruns în inimile creștinilor 
și de asemenea în inimile celor care nu sunt creștini. 
Câțiva musulmani fundamentaliști, atacuri cu bombă 
și altele au un succes mare în răspândirea panicii.  
Chiar și musulmanii au început să se teamă, mulți  
dintre ei trăind cu ideea că este posibil să moară în 
astfel de atacuri. Frica și prejudecata i-au făcut pe 
mulți să rupă orice are legătură cu islamul, iar mulți 
dintre noi judecăm foarte repede musulmanii. 

Motive de rugăciune și planuri de acțiune:

July 20th  / Day 1

Rugați-vă 
cu credință, 

speranță 
și dragoste 

pentru a 
 birui frica.

  Încurajați-vă citind mărturia următoare. Nu uitați că Dumnezeu este la lucru în lumea 
musulmană. 

  Vă este cumva frică de islam? Vă este frică de musulmani? O să lăsăm frica să ne 
domine? Sunteți o persoană care judecă musulmanii? Lăsați-vă în protecția lui 
Dumnezeu. Rugați-vă ca dragostea Lui să vă umple inimile. Bucurați-vă în Domnul, 
bucurați-vă în Lumina Lui. 

  Rugați-vă pentru familia dumneavoastră și biserica din care faceți parte. 

20 IULIE  / ZIUA 01

De la frică la credință                                                                   
Umblând cu Isus, biruind răul prin bine



La fel și noi începem acum timpul de rugăciune. Citiți și meditați acest poem scris de o femeie din 
Arabia Saudită care crede în Mesia. Ne putem întreba dacă relația noastră cu Dumnezeu are  
adâncimea și frumusețea așa cum sunt descrise în acest poem. Îl cunosc eu pe Isus în acest mod?

Am văzut lumina Lui de departe 
din spatele munților, din spatele orizontului 
El a înviat ca lumina strălucitoare de dimineață și m-a umplut de bucurie. 
El a înviat în sufletul meu plin de întuneric, 
sufletul meu pierdut şi confuz, sufletul meu care nu a cunoscut adevărata odihnă. 
Cu toate acestea, El m-a vizitat ca o briză ușoară. 
Ca parfumul ce se emană printre dealuri. El m-a vizitat ... 
El a locuit în adâncul inimii mele şi S-a stabilit acolo.
El mi-a umplut sufletul meu de puritate, de viață. 
El este Isus, plin de compasiune, sursa mea de bucurie, Isus, ancora sufletului meu.  
L-am adorat de prima data când L-am întâlnit,  
şi m-am topit în iubirea pasională pentru El. 
Şi cum ar putea fi altfel!? Pentru că El m-a iubit de la început. 

Un poem din Arabia Saudită
“El a locuit în profunzimea inimii mele”

Aproape la fel ca orice țară din lume, Maroc are dificultăți în ceea ce privește 
căsătoria și relațiile dintre parteneri. Cele mai multe mame necăsătorite din 

Maroc sunt sărace, analfabete, femei din sate mici care au început să lucreze ca și 
servitoare sau “mici menajere”. 

       Unele femei au început să lucreze încă de la vârsta de 7 ani, majoritatea fiind 
vândute ca și sclave de către familiile lor din cauza nevoilor financiare. Fetele sunt 
nevoite să petreacă ore în șir gătind și făcând curățenie pentru familiile marocane 
înstărite. Tații fetelor le iau acestora și puținii bani pe care îi câștigă. După ani de 
zile în care ele trăiesc așa, multe fete ar întreține relații sexuale cu orice bărbat care 
s-ar purta frumos cu ele și le-ar promite căsătoria. Nenumărate alte fete ajung să 
fie violate (devenind povara casei). Cele care rămân însărcinate ajung adesea pe 
străzi, sau chiar mai rău. Aproape jumătate din cele care rămân însărcinate sunt 
fete cărora le-a fost aranjată și promisă căsătoria. Alte motive mari pentru sarcinile 
nedorite sunt prostituția (14%), violul și incestul (7%).

      O femeie trebuie să fie virgină în momentul în care se căsătorește, și trebuie să 
aibă un “certificat” de virginitate. Dacă nu sunt virgine, aduc multă rușine asupra 
familiei. Adesea femeile singure care devin mame sunt hărțuite și amenințate cu 
moartea de către propriile lor familii. Așa numitele “crime în numele onoarei” sunt 
ilegale și extrem de rare în Maroc, dar se întâmplă în anumite zone rurale. În Maroc 
este neobișnuit pentru o tânără fată să locuiască singură și este foarte dificil pentru 
fete să își poată găsi o slujbă. Fetele care devin mame și sunt singure și necăsătorite 
se întorc adesea spre prostituție, iar 40% din mamele necăsătorite își abandonează 
copiii în containerele de gunoi, chiar și în pungi de plastic pentru a evita în acest 
fel critica celor din jur.  “Dacă mi-aș abandona copilul, aș trăi mai departe ca un om 
mort înăuntru”, a declarat o femeie. 

21 IULIE / ZIUA 02

Rugăciune pentru mamele singure                                                                                    
Femeile marocane au provocări speciale
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Alsacia a fost al treilea oraș cu cel mai mare procentaj de imigranți din Franța. Un mare 
număr de imigranți au devenit cetățeni francezi, mulți dintre aceștia fiind musulmani. 

Se estimează un număr de 120 000 de musulmani care trăiesc în regiunea Alsacia.  Cele mai 
mari comunități musulmane se găsesc în Mulhouse și Strasbourg. În Mulhouse o persoană 
din patru provine dintr-un mediu islamic. Unul din cinci imigranți sunt turci. Comunitatea de  
musulmani din Alsacia este bine organizată. Vechile moschei improvizate se transformă în 
noi centre islamice bine construite.  În rândul comunității musulmane fundamentaliști au un 
impact destul de mare. 

În ciuda prezenței puternice de musulmani din acea regiune, sunt prezente și câteva agenții 
de misiune. În această zonă există un număr destul de semnificativ de creștini. Prin mărturia 
lor foarte mulți musulmani au venit la credința în Mesia. Unii pot fi găsiți în “grupuri de oaze”, 
care folosesc expresii culturale adaptate credinței creștine. 

O mărturie din Alsacia: Eu am venit dintr-o familie modestă de musulmani din Algeria. 
Am avut oportunitatea de a citi Biblia pentru prima dată în țara mea natală. Am fost în mod 
special atins de pasajul din Ioan 3 : 16, unde am descoperit dragostea lui Dumnezeu. În timpul 
studiilor mele în Franța am întâlnit un creștin, marocan de origine, care m-a adus în grupul de 
oaze.  Mărturiile pe care le-am auzit de la membrii grupului m-au făcut să regret viața trăită și 
să mă apropii de Dumnezeu. Am fost botezat și am început să trăiesc o viață nouă. Dumnezeu 
mă conduce, are grijă de mine chiar și în circumstanțe dificile.

Motive de rugăciune:

O mamă necăsătorită poate 
fi pedepsită pentru adulter 
și poate fi chiar condamnată 
cu închisoare până la 6 luni 
(deși această pedeapsă nu 
este mereu pusă în apli-
care). Unele mame, de frica 
persecuției, părăsesc spitalul 
imediat după naștere și nu pri-
mesc astfel îngrijirile medicale 
corespunzătoare. 

     Sunt câțiva creștini din 
Maroc cărora le pasă de ma-
mele singure și le ajută să își 
păstreze copiii și să își găsească 
un serviciu. 

Motive de rugăciune: 
   Rugați-vă pentru toți părinții din Maroc, în special pentru tați, ca aceștia să-și 
prețuiască mai mult fetele și statutul de părinte decât onoarea familiei.

   Rugați-vă pentru lucrarea cu mamele singure: pentru curajul de a sta împotriva 
acuzațiilor și a persecuției de orice fel din partea societății.

   Rugați-vă pentru mame: ca ele să știe că există un Dumnezeu al dragostei care le 
poate da și lor iertarea și căruia îi pasă de ele, rugați-vă ca acestea să ajungă să Îl 
cunoască pe Dumnezeu ca și “Apărătorul văduvelor și orfanilor” (Ps 68:5).

22 IULIE  / ZIUA 03

Musulmanii din Alsacia, Franța                                                                                                                        

   Rugați-vă pentru uși deschise în comunitatea de musulmani și pentru bune mărturii 
din partea creștinilor.

   Rugați-vă pentru eforturi dinamice în rândul tinerilor din anumite zone urbane.

   În jur de 30 000 de turci trăiesc în Alsacia. Aceștia sunt cu greu atinși de Evanghelie. 

9
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Nimeni nu poate înțelege pe deplin islamul fără să știe ceva 
despre viața lui Mohamed. Toți musulmanii îl venerează 

ca pe ultimul și cel mai mare profet. În islam, Mohamed este 
considerat exemplul ideal. Mohamed nu este sub nici o formă 
considerat divin și nici nu i se aduce închinare, dar el este  
modelul pentru toți musulmanii. Pentru a preveni idolatria, nu 
este permisă nici o imagine cu chipul lui Mohamed. 

Înțelegând islamul:

Viața timpurie a lui Mohamed: Profetul islamului a 
fost născut în anul 570 d.Hr. la Mecca, oraș din Arabia Saudită. Acesta 
a fost un membru al clanului Hashim din puternicul trib Quraysh. În  
marea parte a vieții lui Mohamed, idolatria păgână era prezentă în Arabia. 
Aproximativ 360 de zei și zeițe au fost venerate de către arabii din 
Mecca, oraș care era atunci un mare centru idolatru. Istoricii musulmani 
au speculat faptul că Mohamed de mic copil detesta închinarea la idoli 
și a trăit o viață pură din punct de vedere moral.

Revelații inițiale:  Potrivit musulmanilor, la vârsta de 40 de 
ani în anul 610, d.Hr, Mohamed a început să primească revelații și 
instrucțiuni de la cel despre care el credea că ar fi îngerul Gavril. (Gibrail 
în arabă). “Aceste revelații” formează baza Coranului. Mohamed a 
proclamat că revelațiile sale sunt ultimul și supremul mesaj venit din 
partea Unui Singur Dumnezeu Suprem – deși la început Mohamed 
avea îndoieli legate de faptul că el însuși ar fi fost profet. El a interzis 
închinarea la idoli și a stabilit o ordine civilă și religioasă în Medina, 
iar mai apoi în Mecca. Mohamed a murit în anul 632, d. Hr. în Medina, 
Arabia Saudită.

Relațiile cu evreii și creștinii: În timpul vieții sale  
Mohamed a cunoscut mulți oameni care erau creștini. A învățat multe 
despre religii și obiceiuri de la clanurile de evrei care locuiau în Mecca 
și Medina. Proclamarea lui Mohamed ca profet nu a fost acceptată de 
evrei, fapt care a condus la un conflict serios. Cu toate acestea, ideile 
evreiești și creștine, practicile și istoria lor sunt în mare parte prezente 
în Coran.
*Notă:  Musulmanii se referă la “Gavril”ca fiind “duhul sfânt”

Viața lui Mohamed

Kaaba din Mecca, Arabia Saudită. Musulmanii 
din toată lumea se orientează spre această 

clădire în timp ce se roagă.



Versiunea islamică a relației dintre Dumnezeu și om

Coranul. Această 
carte este cam de 

dimensiunea Noului 
Testament. Cuvântul 
Allah este indicat de 

culoarea roșie. Limba 
arabă se citește de la 

dreapta la stânga.

Mai jos este o prezentare scurtă a poveștii despre Dumnezeu și om, așa 
cum este ea înțeleasă de mulți musulmani. Această poveste vine din  

Coran și Hadiths (tradițiile despre viața lui Mohamed, care descrie pentru mulți 
musulmani felul în care trebuie ei să trăiască). 

Vremurile timpurii:
Dumnezeu Creatorul a făcut tot ce există, inclusiv pe Adam si Eva (altă 
denumire: Hawa). Dumnezeu a plasat primul cuplu într-un paradis ceresc, dar 
aceștia au păcătuit și au fost dați afară și aruncați pe pământ. Adam și Eva au trăit 
în regiunea Mecca din Arabia Saudită, unde Adam a construit Prima Casă a lui 
Dumnezeu, numită Kaabah, și au practicat amândoi o formă timpurie de islam. 
După potopul lui Noe (Nuh), Kaabah a fost reconstruită de către Avraam și Ismael.  

Profeții din vechime: 
Coranul și tradiția islamică menționează câțiva profeți care au predicat un 
tip vechi de lege islamică. Oricum, povestea generală este foarte vagă și fără 
rădăcini puternice în istorie. Iată câțiva dintre profeții recunoscuți de religia 
Islamică: Adam, Noe (Nuh), Avraam (Ibrahim), Lot, Isaac (Ishaaq), Ismael, 
Iacov (Yaqub), Iov (Ayub), Iosif (Yusuf), Moise (Musa), Samuel (Shammil), 
David (Daoud), Solomon (Sulaiman), Elisei (Elyas), Iona (Yunus),  Hud, Saleh, 
Daniel, Ioan (Yahya), Isus (Isa) și alții.

Isus (Isa) din perspectivă islamică:
Isus, Mesia (cunoscut ca și Isa în islam), a fost născut în mod miraculos de 
către Maria (Miriam). Isus (Isa), profetul cel bun, a predicat evreilor o formă 
timpurie de islam. El apoi a mers în cer fără ca acesta să moară sau să învieze 
din morți. Iuda, ucenicul Lui, a murit în locul lui Isus pe cruce ca și trădător. 
Dumnezeu a transformat fața lui Iuda în așa fel încât acesta să arate ca și Isus, 
dar Isus nu a suferit.  

Viața lui Mohamed, 570 – 630 d.Hr.:  
Viața lui Mohamed a avut loc în principal în Mecca și Medina,  
Arabia Saudită, locul în care a primit și profeția.

Secolul al VII – lea d. Hr până în prezent: 
Islamul a fost răspândit în toată lumea prin comerț, predicare și jihad. Legea 
islamică, exemplul lui Mohamed, tradiția și jurisprudența islamică au dictat 
musulmanilor comportamentul și valorile lor.

O perspectivă islamică a viitorului:
Isus (Isa) se va întoarce și va lucra pentru a stabili islamul în toată lumea. Un 
antichrist (Al – Dajjal) va fi doborât de către Isa și Al – Mahdi (un alt mult 
așteptat lider politic islamist), stabilind astfel islamul pretutindeni. Isus se 
va căsători, va avea copii, va muri și va fi îngropat în Medina, Arabia Saudită. 
Mai târziu va fi o înviere a morților, Ultima Judecată, și răsplata și pedeapsa, 
Paradisul sau Iadul. 

Notă: Dumnezeu (Allah) în islam este un tot unitar (nu există Trinitate). Arabii 
creștini folosesc cuvântul Allah atunci când se referă la Dumnezeul din Biblie. 
Oricum, ideile islamice și creștine despre Dumnezeu diferă foarte mult. În vreme 
ce musulmanii Îl recunosc pe Isus ca Mesia (Al – Masih) și sunt conștienți de 
nașterea Sa miraculoasă, totuși ei nu recunosc divinitatea Lui. Majoritatea 
musulmanilor nu înțelege termenul “Mesia” și nu cunosc că Mesia este de fapt 
Regele uns al lui Dumnezeu. .
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În fiecare zi mă trezesc alături de bărbatul cu 
care m-am căsătorit. El este musulman, iar 

eu creștină. Când am decis să ne căsătorim, 
nici unul din noi nu practica serios credința 
pe care o avea așa că decizia de a ne căsători 
a fost una ușoară. De fapt, ambele credințe 
păreau destul de similare în anumite moduri, 
iar soțul meu a reușit să mă convingă că ace-
stea chiar sunt similare.

Deși am știut că mă voi căsători cu un mu-
sulman, decizia lui de a-și reînnoi activitățile 
religioase islamice (la doar un an după 
căsătorie) a fost o mare surpriză pentru mine. 
A stricat echilibrul căsniciei noastre pentru că 
la început fiecare aveam o religie formală. 
Supărată fiind pe schimbarea lui, am simțit 
și un resentiment asupra religiei lui, eram 
convinsă că religia mi-a furat pe cel iubit, 
pe soțul meu grijuliu și l-a înlocuit cu un om 
concentrat mereu pe reguli și ritualuri. Relația 
noastră romantică a ajuns să fie o relație 
foarte grea.

Ironic, ardoarea lui pentru islam m-a făcut 
pe mine să mă întorc de unde am plecat – 
relația mea cu Isus. Eu provin dintr-o familie 
de creștini, am crescut în școala duminicală, 

taberele biblice și chiar am mers la un colegiu 
biblic. Am fost un lider și un model de urmat 
în biserica de unde am făcut parte. Care a fost 
problema mea? Într-un cuvânt....mândria. 
Nu am crezut că mi s-ar putea întâmpla mie. 
Eu am fost total împotriva căsătoriei cu un 
necreștin, dar în unele circumstanțe cred că 
noi suntem capabili de orice. 

Mai târziu, m-am luptat cu modul în care 
voi răspunde eu atunci când soțul meu va 
vrea să o învețe pe fata noastră să se roage 
în stil islamic. Probabil acest lucru nu se va 
întâmpla pentru o vreme, dar mă îngrozesc 
când mă gândesc la asta. Nu vreau ca fata 
mea să spună că Mohamed este un pro-
fet sau să nege divinitatea lui Isus. Mă rog 
mereu ca soțul meu să ajungă să Îl cunoscă 
pe adevăratul Mesia înainte ca acest lucru să 
devină o problemă.

Am găsit în Biblie versetele din 1 Petru 
3:1–2. Dumnezeu este credincios. Există 
sute, poate mii de femei și bărbați în lumea 
aceasta care experimentează situații similare 
în familiile lor. Nimic nu este simplu pentru 
ei.

23 IULIE / ZIUA 04

Căsătoria cu un musulman

    Rugați-vă pentru oamenii pe care îi știți din orașul, satul, regiunea d.voastră, oameni care se află 
în circumstanțe similare celor de mai sus. 

    Oamenii care se află în asemenea situații au nevoie să fie bine ancorați într-o biserică, unde ar 
putea primi ajutorul și sprijinul necesar.

   Rugați-vă pentru unitate, înțelepciune și discernământ în ceea ce privește problema creșterii copiilor.

   Necreștinii care sunt căsătoriți au nevoie de o profundă cunoaștere a dragostei lui Dumnezeu. Cei 
care sunt creștini au nevoie de curaj și încredere în salvarea soțului sau soției, salvare ce va veni 
de la Dumnezeu.  

   Rugați-vă ca să nu existe teama legată de viitor. Cu siguranță există așa ceva în inimile celor care sunt 
căsătoriți în special cu un musulman. Rugați-vă pentru credință și încredere mai mare în Dumnezeu. 

Deși am știut că mă voi căsători cu un musulman...

Motive de rugăciune:

În unele țări musulmane, femeile măritate 
au decorații de hena pe mâini, un plus la 
frumusețea lor, și ei cred că asta le aduce noroc.
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Evenimentele ce au avut loc în luna ianuarie, 2011, au  
marcat istoria Egiptului. Oamenii l-au forțat pe președintele 

Mubarak, care a condus vreme de 30 de ani, să demisioneze. 
“Ridică-ți capul, ești un egiptean!” Acesta a fost sloganul 
mulțimii din Piața Tahrir, Cairo, după această victorie. Acest 
eveniment va intra cu siguranță în istorie. Provocările acestei 
țări cu 85 de milioane de locuitori sunt foarte mari. Peste 50% 
din egipteni sunt tineri cu vârste sub 30 de ani; toți vor să aibă 
un loc în care să studieze, să învețe și să muncească. Rata 
anuală de creștere a populației este de 1,3 %. Rata șomajului 
este de aprox. 15 %. Aproape jumătate din egipteni sunt 
analfabeți. 

Țara a fost influențată de creștinism chiar din secolul 
I, î.Hr. Cu toate acestea, la începutul secolului al VII – lea  
islamul a devenit cea mai influentă forță. Numărul creștinilor 
este de aproape 8 milioane de oameni. Credincioșii din 
Egipt reprezintă cea mai mare minoritate creștină din  
Orientul Mijlociu. Totuși, în multe domenii ale vieții publice și  
politice, creștinii sunt discriminați. În birourile  
guvernamentale, instituțiile academice și în armată, creștinii 
foarte rar ocupă un loc de frunte. 

În domeniul marketingului, de obicei sunt preferați oamenii 
din religia majoritară. Activitățile  bisericilor sunt restricționate 
la grupuri de rugăciune. Este foarte dificil de obținut autorizație 
pentru construcția, repararea și înregistrarea unei noi biserici. 

Societatea islamică aflată în continuă creștere mărește teama 
în rândul creștinilor. În general, creștinii reacționează la toate 
aceste provocări în următoarele moduri:

Convertire: Între 10 000 și 20 000 de creștini nominali se 
convertesc anual la islam – cei mai mulți datorită problemelor 
economice sau căsătoriei.

Emigrare: Mulți creștini nu văd nici un viitor pentru copiii 
lor și emigrează spre Vest. Acest lucru reprezintă un semnal de 
alarmă pentru congregațiile locale.

Izolare: Creștinii tind să se izoleze de societatea egipteană, 
menținând contactul doar cu alți creștini. Dacă este posibil, unii 
evită complet contactul cu musulmanii.

Evanghelizare: Tot mai mulți creștini și congregații 
religioase creștine din Egipt realizează responsabilitatea 
față de oamenii din jur. Câteva sute de persoane misionare 
au fost instruite în centre interculturale pentru a merge cu  
Evanghelia la cei necreștini din Egipt. Unii misionează chiar și în 
unele țări străine. 

24 IULIE / ZIUA 05

“Ridică-ți capul, ești un egiptean!“                                                            
“Primăvara Arabă” continuă... 

   Mulțumiți Domnului pentru televiziunea creștină care a 
fost o mare încurajare pentru creștinii din Egipt. Rugați-
vă ca munca prin domeniul undelor radio, TV, Internet să 
aducă roade.

   Mulțumiți Domnului pentru toate adunările de rugăciune 
ale creștinilor din Egipt. Rugați-vă ca toate congregațiile 
creștine să înțeleagă faptul că au o responsabilitate 
legată de predicarea Evangheliei. Creștinii trebuie 
să dorească să fie trimiși ca misionari în rândul 
musulmanilor. (Faptele Apostolilor 9:10–17). .

   Rugați-vă pentru creștini, ca aceștia să participe în viața 
politică și socială și să fie un exemplu de urmat pentru 
cei din jur. (amintiți-vă de Iosif și Daniel).

Motive de rugăciune:
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Islamul a ajuns în subcontinentul indian 
la aprox. 150 de ani după moartea lui 

Mohamed, prin armate și comercianți 
islamiști. Islamul a condus timp de 700 
de ani subcontinentul, până când au venit 
britanicii. Astăzi sunt peste 145 de milioane 
de musulmani în India. 

Poporul Ansar este cel mai mare grup 
din lume la care Evanghelia nu a ajuns încă. 
Aceștia sunt în număr de 16 milioane de 
oameni și totodată  sunt cel mai mare grup 
musulman din India (în jur de 10 milioane). 

Majoritatea locuiește în statul nordic indian, 
Uttar Pradesh, cei mai mulți vorbesc limba 
urdu, iar alții vorbesc diferite limbi inclusiv 
bhojpuri, bengali, telugu și gujarati. 

Oamenii din poporul Ansar sunt aproape 
100 % musulmani suniți și practică o 
formă de islam numită Islamul Popular. 
Aceștia merg în mod frecvent la “mazar”, 
un mormânt al unui sfânt musulman care, 
în concepția lor, este un intermediar între 
Allah și om. Foarte mulți poartă amulete cu 
versete din Coran pe care și le leagă în jurul 
gâtului sau taliei. Ei cred că amuletele îi apără 
de rău și blesteme. 

Oamenii Ansari sunt de obicei muncitori 
în industria textilă. Cu toate acestea, nevoia 
economică i-a făcut pe mulți să își diversifice 
munca și să se ocupe și de artizanat și 
prelucrarea lemnului. Unii au lăsat lemnul, 
au devenit fermieri și dețin chiar o mică 
afacere.

Țesătorii lucrează mai ales pentru agenți 
și comercianți hinduși care le dau acestora 
plata în avans. Ei se chinuie cu munca 12 ore 
pe zi, salariile sunt mici iar familiile au mereu 

Motive de rugăciune:

25 IULIE  / ZIUA 06

Poporul Ansar din India                                                          
Artizani care au nevoie să Își cunoască Creatorul

     Rugați-vă pentru cât mai mulți lucrători, 
în special pentru indieni creștini care 
să le vorbească musulmanilor despre 
dragostea lui Dumnezeu. 

  Rugați-vă pentru dreptate în industria 
textilă, pentru oportunități pentru 
generația următoare și eliberare din 
sărăcie și datorii.

    Rugați-vă pentru oportunități de 
educație, în special pentru fete.

    Rugați-vă pentru eliberarea de spiritele 
celui rău și decepție (Matei 8:16, 10:1, 
Faptele Ap. 16:16–18).

  Rugați-vă ca Isus să Se descopere, Cel care 
îi poate elibera!

datorii. Din cauza costurilor mari pentru 
educație, rata copiilor școlarizați, în special a 
fetelor, este extrem de scăzută.

Sinuciderile, moartea din cauza foamei și 
răspândirea diferitelor boli cronice sunt un 
lucru destul de frecvent în rândul țesătorilor 
și asta din cauza condițiilor sărace de muncă 
(lipsa apei, a aerului curat, a unei igiene 
corespunzătoare). Aproape 80 de procente 
au probleme de sănătate și asta în special din 
cauza lipsei de apă curată.

Satan a încercat să distrugă familiile 
poporului Ansar prin respingere, izolare, 
nedreptate, sărăcie și moarte, dar Dumnezeu 
caută să restaureze acest popor. S-au făcut 
anumite eforturi pentru a ajunge la poporul 
Ansar, mai ales în ultimii doi ani în care 
peste 80 de grupuri de misiune au început 
să lucreze printre musulmanii Ansar, dar mai 
sunt încă multe de făcut. 



Astăzi în India, printre mozaicul de culturi și comunități  
diferite, sunt zeci de mii de descendenți africani cunoscuți 

sub numele de Siddi.  Trăind în India generatii la rând, cei mai 
mulți dintre ei nu cunosc mai nimic din istoria poporului lor. 

     Cu mulți ani în urmă, cu mult timp înainte ca sclavii  
africani să fie aduși în America, Brazilia și Caraibe, oamenii 
Siddi au fost vânduți ca și soldați sclavi în India. Un mare 
număr a venit sau au fost aduși din diferite părți din Africa 
pentru a servi în armatele musulmane Nawab și Sultan – de 
la care au adoptat și credința musulmană. Fiind indieni cu 
origini africane, poporul Siddi este un popor marginalizat 
din punct de vedere economic și social. Sunt prinși între 
două societăți și nu se pot conforma nici societății indiene, 
nici culturii lor africane. Aceștia vorbesc în mare parte hindi și 
gujarati, dar majoritatea cântecelor lor au un strop de swahili. 
De fapt, muzica lor, cântările și dansul sunt singura legătură 
cu istoria lor africană.

     Majoritatea poporului Siddi trăiește în statul Gujarat. Satul 
Jambur, localizat în Pădurea Gir, este unul dintre cele două 
locuri în care trăiește poporul Siddi. Este un sat extrem de 
sărac. Potrivit unei legende acceptate, fondatorul așezării 
poporului Siddi a venit din Nigeria. Acest lider a fost un 
comerciant bogat. Numele lui era Bawa/Baba Ghor; el a 
fost primul care s-a stabilit pe dealurile Rajpipla înainte de 
a ajunge în Jambur. 

       Oamenii adulți din acest popor sunt muncitori, angajați în 
diferite munci. Aceștia pleacă dimineața foarte devreme la 
muncă în câmp, păduri sau pe străzi și câștigă în jur de 60 de 
rupii pe zi (aproape 1,50 dolari americani). Copiii sunt adesea 
lăsați singuri. Puțini termină școala primară și chiar mai puțini 
termină liceul. Femeile sunt în special cele marginalizate și nu 
cunosc mai nimic din ceea ce se întâmplă în lumea de afară.

     Unele din problemele sociale ale acestor oameni sunt: 
alcoolismul (bărbații cheltuiesc o sumă importantă de bani 
pe lichior, în ciuda faptului că familiile lor sunt lipsite de cele 
necesare), abandonul școlar, familiile destrămate, igiena 
săracă și îngrijirea medicală necorespunzătoare, sărăcia și 
lipsa de putere. 

     Cei mai mulți oameni Siddi sunt musulmani suniți, dar au 
și contact cu liderul Sufi, Baba. Probabil că aceștia ar primi 
mesajul lui Isus, dar din cauza izolării, la prea puțini se ajunge 
cu Evanghelia.

 

    Rugați-vă pentru descoperirea dragostei lui Dumnezeu, Mesia

   Rugați-vă pentru unitate și dragoste în familii, în special 
pentru copiii neglijați.

    Rugați-vă pentru eliberarea de alcoolism și alte moravuri.

   Este nevoie de conducere puternică: în ciuda prezenței unui 
șef în sat, este nevoie de noi lideri care să se ridice și să ajute 
acest popor.

    Fie ca Dumnezeu să trimită oameni cu Evanghelia la acest 
popor, și de asemenea, să trimită oameni care să îi ajute în 
domeniul medical, educațional și în dezvoltarea agriculturii

26 IULIE / ZIUA  07

Tribul Siddi din Gujarat, India
Populație: un număr estimat de 20 000 până la 65 000

Motive de rugăciune:

India este statul cu cel mai mare număr de 
musulmani neevanghelizați. Există probabil în jur 
de 150 de milioane de musulmani. India are mai 
mulți musulmani decât au toate aceste țări la un loc: 
Yemen, Irak, Iordan, Bahrain, Qatar, Statele Emirate 
Unite, Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Egipt. Dar 
Dumnezeu îi iubește!

Câmpia Gangelui

Gujarat
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Mărturia unui iranian

Lausanne, Elveția, 
populatie 125,000, 
situat pe malul râului 
Geneva pare aproape 
un sat în comparație 
cu Teheranul, 
capitala Iranului, a 
cărui populație este de 
aproape 9,100,000.

Provin dintr-o familie de musulmani iranieni. 
Mă rugam zilnic de cinci ori pe zi și am 

postit în timpul Ramadanului. La vârsta de 20 
de ani am venit în Elveția. Nu am văzut niciodată 
o Biblie, și nici nu am întâlnit creștini în țara 
mea natală. În Lausanne, Elveția am cunoscut 
câțiva creștini iranieni care au plecat din Iran din 
cauza persecuțiilor. Prin ei am reușit să cunosc și 
alți creștini și să particip chiar la câteva servicii 
religioase. Am început să citesc Biblia în limba 
persană, Biblie pe care am primit-o de la cineva. 
Am descoperit multe lucruri noi de care nu am mai 
auzit. Am fost mișcat în special de ospitalitatea 
acestor noi prieteni. La început am păstrat distanța 
pentru că am fost învățat să nu mă încred în 
“infideli”.

Pe măsură ce petreceam tot mai mult timp 
cu acești oameni care Îl urmează pe Isus, am 
descoperit mai multe despre Vestea Bună 
din Biblie. Am fost în special mișcat de faptul 
că Dumnezeu S-a descoperit pe Sine ca un 
Dumnezeu care este aproape, căruia Îi pasă de noi. 
Până în acel moment eu știam de un Allah foarte 
măreț și inaccesibil.

Am învățat în islam că Isus a fost un mare profet, 
dar Mohamed a fost ultimul, iar Coranul a înlocuit 
toate celelalte scrieri. Cu toate acestea, ascultarea 
de poruncile din islam nu mi-a adus pacea pe care 
am dorit-o de mult. M-am luptat pentru un timp 
și chiar am decis să nu mai merg nici la moschee, 
nici la biserică. În schimb am mers în cluburile de 
noapte și am început să consum alcool. Totuși am 

continuat să mă gândesc: “Unde ai ajuns? Când ai 
de gând să decizi între islam și Isus, Mesia?

Un accident de muncă mi-a dat câteva luni 
libere, timp în care puteam să reflectez. Prietenii 
mei creștini s-au rugat mult pentru mine. Într-o 
seară, foarte obosit și singur, m-am rugat cu 
voce tare, invocând numele lui Isus. “Dacă Tu ești 
Salvatorul, Cel care ne dă pacea cu Dumnezeu, 
atunci descoperă-Te și mie!” Apoi am adormit. 
Când m-am trezit, teama mea a dispărut și am 
avut și am simțit în sfârșit pacea! Mi-am sunat 
prietenii ca să le dau vestea aceasta.

Continui să descopăr multe aspecte ale noii vieți 
și puterea lui Dumnezeu care ne poate transforma. 
Acum mă rog în fiecare zi ca să pot să îmi iubesc 
aproapele și să Îl fac pe Isus de cunoscut și altora. 
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Nashville, Tennessee, capitala muzicii country, este locuința 
a 11000 de kurzi, peste 8000 de somalezi și somalezi 

bantu, și câteva grupuri etnice musulmane. Nashville are în 
jur de 30 000 de musulmani. În urmă cu câțiva ani un pastor 
local din Nashville, simțindu-se împovărat a declarat: “Peste 
tot în orașul nostru sunt vecini musulmani, oameni care s-au 
mutat în Nashville din alte zone din lume. Dar când am privit 
mai atent am observat că cei mai mulți creștini îi ignoră pe 
aceștia. Fie din lipsă de cunoaștere, de teamă, fie din ignorare 
sau nepăsare, membrii trupului lui Hristos nu formau legături 
de prietenie cu cei pe care Dumnezeu îi aducea la ușile lor.”

Pastorul a început apoi să învețe cât mai multe despre mu-
sulmani, despre credința lor și perspectiva lor asupra lumii. De 
fiecare dată când a putut, el a încurajat și pe alții să facă la fel. 

   Rugați-vă pentru creștinii din Nashville ca aceștia să 
fie tot mai motivați în a avea legături de prietenie cu 
musulmanii. Urmașii islamului sunt oameni care au 
nevoi, probleme și un bagaj de preconcepții religioase 
care îi împiedică sau le face dificilă înțelegerea mesajului 
Bibliei despre Isus. Imigranții musulmani au adesea 
dificultăți de adaptare la cultura occidentală. Urmașii lui 
Hristos pot fi prieteni adevărați și apropiați cu musulmanii 
prinși între două culturi. 

   Rugați-L pe Dumnezeu să dea creștinilor din Nashville 
oportunități prin care să ajungă la musulmani. Rugați-
vă ca El să înceapă să facă o trezire mare în rândul 
musulmanilor din Nashville. 

   Puteți să vă rugați și pentru musulmanii din Memphis, 
Atlanta și Louisville. 

Pastorul a înțeles pe măsură ce vorbea despre Evanghelie, că 
nu va avea nici un succes real în predicare dacă nu este Dum-
nezeu la muncă așa că a început să se roage. “După un timp 
am realizat că Dumnezeu m-a chemat să mă rog pentru alții 
– să mă rog specific și în mod constant atât pentru musulma-
nii din Nashville, cât și pentru musulmanii din toată lumea. 
Schimbarea spirituală se produce doar când Dumnezeu este 
la muncă. Iar puterea lui Dumnezeu este dată atunci când 
oamenii se roagă.”

Ca și Nashville, multe alte orașe din Statele Unite au 
devenit locuința a mii de musulmani. De-a lungul anilor  
Dumnezeu a ridicat lucrători în câmpul Evangheliei. Comu-
nicarea și împărtășirea diferitelelor resurse au ajutat oamenii 
să întâmpine cu drag noii imigranți și chiar să se roage specific 
pentru aceștia. Deși s-au raportat puține convertiri la Hristos, 
numărul celor care se pocăiesc este tot mai mare. Creștinii au 
început să cultive relații sincere, deschise față de musulmani, 
putând în acest mod să le vorbească despre dragostea lui 
Dumnezeu și credința în El. În inimile unor creștini, chiar și în 
inimile musulmanilor, există teamă și prejudecată, dar totuși 
există creștini care au înțeles chemarea Domnului Isus de a 
face ucenici și de a predica Evanghelia la orice făptură.

Isus a respins prejudecățile evreilor împotriva  
samaritenilor și a schimbat modul de gândire și viața femeii 
samaritence. (Ioan 4:4–34).

27 IULIE / ZIUA 08

Nashville, Tennessee, SUA                                                          
Musulmanii din capitala muzicii country

Motive de rugăciune:
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28 IULIE / ZIUA 09

Văduvele din Irak                                                         
Durerea și suferința a trei războaie

În ultimii 32 de ani, Irakul a fost implicat în trei mari 
războaie dureroase, costisitoare, urâte, destructive: 

• Războiul dintre Iran – Irak, anii 1980-1988 (peste 
300,000 de morți irakieni)

• Primul Război din Golful Persic, anii 1990-1991 (peste 
100,000 de morți irakieni)

• Războiul din Iran, anul 2003 – luna decembrie a anului 
2011 (peste 100,000 de morți irakieni) 

Deși luna decembrie a anului 2011 a adus sfârșitul 
ocupației străine în Irak, totuși anumite probleme continuă 
încă datorită activităților teroriste. Pe lângă aceste războaie 
a mai existat și opresiunea din partea lui Saddam Hussein. 
Toate aceste lucruri au dus la uciderea a zeci de mii de persoane.

Ca și rezultat, în Irak există în jur de 1 000 000 de văduve 
(aproape 9 procente din numărul femeilor din țară).  
Unele văduve tinere, cu unu sau doi copii, își găsesc alți 
soți. Dar pentru cele în vârstă și acelea care au mai mulți 
copii, recăsătoria este rară, chiar imposibilă. Câteva guverne 
străine în perioada cât forțele lor militare au stat în Irak, au 
ajutat văduvele. La fel și guvernul irakian a făcut eforturi 
importante pentru a le ajuta pe femei, dar problemele sunt 
mult mai mari și copleșitoare pentru bugetul agențiilor 
guvernamentale.

Motive de rugăciune: 

    Citiți cu voce tare următoarele texte biblice: Ps 68:1–6 și 
Iacov 1:27. Proclamați credincioșia lui Dumnezeu și cereți-I 
să intervină în viețile văduvelor ca acestea să aibă pâinea 
zilnică și bani pentru necesitățile familiilor lor. 

    Rugați-vă pentru salvarea veșnică pentru aceste femei 
aflate în necaz, rugați-vă ca ele să Îl cunoască pe 
Dumnezeu. (Ioan 17:3).

   Rugați-vă pentru idei creative și fonduri abundente 
pentru agențiile din Irak care se ocupă de văduve și 
orfani. (Romani 13 : 3 – 7). Isus a uimit pe toți când a 
hrănit mulțimile cu cinci pâini și doi pești (Luca 9:13–
17). Miracolele sunt posibile, dar este nevoie de o bună 
administrare a resurselor. Rugați-vă pentru inspirație și 
curaj pentru liderii comunităților și guvernelor.

E greu de imaginat chinul femeilor care și-au pierdut 
soții într-o societate care restricționează munca femeii 
și activitățile sociale. Este peste puterile lor să poată avea 
o muncă bine plătită pentru a avea bani cu care să-și 
poată întreține copiii. Unele dintre aceste femei practică 
prostituția fie pentru un timp mai scurt, fie mai lung.

© Jayson De Leon CC-BY 
Manama, Bahrain

Femeie din Departamentul Apărării al SUA
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30 IULIE / ZIUA 11

Poporul Rawther din India
Nu există nici un credincios printre acești oameni

29 IULIE / ZIUA 10

Arabii din Bahrain

Bahrain se află între Iran și Arabia Saudită și constă în 30 de insule din Golful Arabic 
(numit și Golful Persic). Spre deosebire de vecinii ei, rezervele de petrol ale Bahrainului 

sunt epuizate, foarte mulți oameni neavând o slujbă. Totuși viitorul se arată plin de speranță 
pentru Banca de Dezvoltare din Bahrain care dorește să creeze 20 000 de locuri de muncă 
(decembrie 2011).

Majoritatea populației vorbește fie arabă sau persană (farsi), fie engleză. În Bahrain există 
musulmani șiiți și musulmani suniți. Aceștia au mare nevoie de pacea lui Dumnezeu care 
poate aduce armonie. 

Deschiderea țării spre repatriere din Vest și Est permite locuitorilor din Bahrain să audă 
despre noi perspective diferite asupra vieții. Un rezultat este reflectat în situația femeilor din 
țară. Femeile au mai multe oportunități și privilegii decât cele mai multe femei arabe, inclu-
siv posibilitatea de a avea slujbe respectabile. 

Mai mult, pentru că nu este permisă evanghelizarea în mod direct, creștinii pot să se 
închine și să misioneze folosindu-se de biblii și literatură creștină atât timp cât sunt sensi-
bili la cultura arabă. Muncitorii, profesionaliștii și anteprenorii creștini găsesc metode de a 
angaja arabii din Golf în Manama, capitala Bahrainului și centrul economic. Comerțul, pulsul 
orașului și chiar un simplu ceai servit împreună le dă creștinilor oportunitatea de a purta 
conversații cu musulmanii și de a vorbi despre Evanghelie.

Motive de rugăciune:
   Rugați-vă pentru creștini să folosească în mod creativ oportunitățile existente pentru a 

întâlni și construi relații cu oamenii din Golful Arab. 

   Rugați pe Dumnezeu să asigure locuri de muncă pentru oamenii care vor să misioneze pe 
termen lung în Bahrain.

   Rugați-vă ca oamenii de afaceri din Bahrain să ajungă să se întâlnească cu Isus și astfel 
să fie folosiți în scopul lui Dumnezeu. 

330 000 de persoane din totalul populației de 820 000 de persoane

Descendenți ai comercianților de cai care au venit în India din Egipt, poporul  
Rawther numără în jur de 1 milion de persoane, parte dintr-un subgrup de  

musulmani Tamil. Peste 700 000 de persoane din poporul Rawther locuiesc în statul 
Tamil Nadu. Chennai, capitala statului Tamil Nadu și cel mai mare oraș, atrage vizitatori 
din toată lumea datorită multelor sale plaje.

Alte 270 000 de persoane Rawther locuiesc în cel mai mare stat din India, Rajastan, 
care este situat la granița cu Pakistanul. Acești oameni sunt parte dintr-o minoritate 
mică (8 procente) de musulmani care trăiesc într-o zonă predominant musulmană. 
Rajastanul este foarte popular printre turiștii care se bucură de arta coloristică, dansul și 
muzica tradițională, palatele majestice și forturile deșertice. 

Oamenii Rawther sunt cunoscuți ca fiind anteprenori și de asemenea, sunt cunoscuți 
pentru munca lor în diferite domenii. Aceștia pun mare preț pe educație și oferă șanse 
egale de educație pentru fete și băieți.

Acest popor nu a auzit încă despre Isus Hristos și dragostea Lui pentru ei și nu se 
cunoaște nici un creștin în rândul lor. Creștinii indieni au o posibilitate unică de a vorbi 
despre Mesia vecinilor lor și ar trebui încurajați să facă acest lucru.

   Rugați-vă ca Dumnezeu să se descopere poporului Rawther, iar aceștia să devină 
receptivi la adevărul și dragostea lui Isus Hristos.

   Rugați-vă pentru echipe dedicate de lucrători care să răspundă chemării Domnului Isus de 
a vorbi acestui popor despre Mesia. (Isaia 6:8 “Am auzit glasul Domnului, întrebînd: ”Pe 
cine să trimet, şi cine va merge pentru Noi? Eu am răspuns: “Iată-mă, trimete-mă!”)

   Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice creștini puternici, lideri și biserici în acest popor la 
care nu a ajuns încă Vestea Bună a Evangheliei.

Motive de rugăciune:
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India

 Platoul Tibetan 

Deșertul Taklamakan 
Desert 

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Pakistan

China de vest este casa a cel puțin cinci milioane de musulmani, majoritatea 
trăind în jurul marginilor vastului deșert Taklamakan din Regiunea Autonomă 

Xinjiang Uyghur. De câteva ori în ultimii ani, am încurajat rugăciunea făcută pentru 
cel mai mare grup etnic, poporul uigur, care are o populație de 11 milioane de 
persoane. Lista alăturată indică alte câteva grupuri etnice care locuiesc în China 
de Vest. S-a estimat un număr de mai puțin de 1000 de creștini care sunt prin-
tre aceste grupuri etnice. În ultimii ani imigrarea masivă a minorității naționale 
han a cauzat anumite rupturi și resentimente din partea localnicilor care caută să 
protejeze țara lor de cei străini. Există 850 000 creștini (aproape 75 % membrii 
ai bisericilor creștine) în rândul minorității han (7,5 milioane). Cu toate acestea, 
există grupuri minoritare de musulmani care sunt în mare parte izolați din punct 
de vedere cultural, lingvistic și religios. 

China

Mongolia

Bangladeș

Vietnam

Cambodia

Tailanda

LaosMyanmar

Coreea

Taiwan

FilipineKazacii           1,706,000

Kazacii, Qinghai 3,400 

Kirghizii                           218,000

Salarii                          137,000

Tajicii, Sarikoli             40,000  

Tătarii                               7,500

Uigurii       10,779,000

Uigurii, Lop Nur            40,000 

Uigurii, Taklamakan    300

Uigurii, Yutian          64,000

Uzbecii, Partea de Nord   20,000

31 IULIE /  ZIUA 12

În jurul deșertului Taklamakan
15 milione de musulmani și posibil 850,000 creștini

Motive de rugăciune:

   Rugați-vă pentru creștinii chinezi han ca să fie motivați să vorbească despre 
Isus vecinilor musulmani din diferite culturi. .

   Rugați-vă pentru toate grupurile etnice ca acestea să ajungă să Îl cunoască pe 
Isus! Spuneți numele acestor grupuri în fața lui Dumnezeu în rugăciune și cereți 
ca El să întervină (Ps. 2:8).

   Rugați-vă pentru radiourile online, creștine și pentru alte mijloace media care 
sunt în provincia Xinjiang. Rugați-vă pentru inimi deschise la Cuvântul lui 
Dumnezeu.

   Rugați-vă pentru creștini ca să vorbească despre Evanghelie cu curaj rudelor 
lor, vecinilor și prietenilor, iar casele de rugăciune să se mărească. (Faptele 
Apostolilor 16:13–15). 



Coreea

Districtul Rinkeby din Stockholm este unul dintre cele 
mai multiculturale regiuni din Suedia. Acolo aproape 90 

de procente din locuitori sunt de origine străină. O biserică 
internațională se întâlnește într-o sală în fiecare duminică 
pentru servicii religioase în limba suedeză, arabă și spaniolă. În 
fiecare vineri după-masă aceeași sală este plină de musulmani 
adunați pentru rugăciune. Rinkeby este uneori numit “Micul 
Mogadishu” datorită unui număr destul de mare de somalezi 
care locuiesc în zonă, iar această localitate este doar un exem-
plu de astfel de orașe similare din Suedia. Asta explică poate de 
ce mulți numesc țara “Noua Suedie ”.

Populația Suediei s-a schimbat radical în timpul ultimilor 60 
de ani din cauza imigrării. În jur de 20 % din populația suedeză 
este de origine străină. Se găsesc oameni din aproape fiecare 
națiune care locuiesc în țara scandinavă, iar mulți dintre acești 
oameni sunt musulmani. Se estimează un număr de 450 000 
de musulmani care locuiesc în Suedia. Aceasta înseamnă 5% 
din totalul populației. Mare parte din acești musulmani nu 
practică islamul în totalitate. 110 000 musulmani, adulți și 
copii, sunt membri care participă în mod regulat la întâlnirile 
și activitățile islamice. Cele mai mari grupuri etnice includ arabi 
din Orientul Mijlociu, iranieni, bosniaci, turci și somalezi.

Mulți oameni din țări îndepărtate, oameni la care nu a ajuns 
încă Evanghelia, locuiesc acum în cartierele Suediei. Doar o 
minoritate de biserici suedeze au început să folosească această 

   Rugați-vă ca toți creștinii din Suedia să poată fi prieteni 
cu musulmanii imigranți și să le vorbească despre 
dragostea lui Dumnezeu și Cuvântul Lui.

   Rugați-vă pentru creștinii convertiți de la islam ca 
aceștia să proclame pe Mesia familiilor și prietenilor lor.

   Rugați-vă ca generația tânără din zonele multiculturale 
să Îl găsească pe Hristos. 

Motive de rugăciune:

oportunitate  de a vorbi despre Evanghelie, dar  cu toate acestea 
mulți musulmani au ajuns să Îl cunoască pe Isus, Mesia prin 
mărturiile altor musulmani convertiți la creștinism. 

În zone precum Rinkeby există mulți tineri care caută să 
înțeleagă și să își descopere propria identitate. Aceștia par 
excluși din societatea Suediei, dar în același timp nu sunt nici 
complet integrați în cultura casei părinților. Unde își vor găsi 
aceștia identitatea și simțul de apartenență? Mulți dintre aceștia 
au intrat în găști și acțiuni criminale, dar alții și-au găsit identi-
tatea într-un islam radical. În timp ce unii sunt bine integrați în 
societate, puțini tineri ajung să descopere salvarea în Isus. 

Mărturia lui Abdullah:

Când aveam vârsta de 15 ani, tatăl meu a fost omorât 
într-o luptă. Un lider al unui clan a vrut să mă omoare 
și pe mine, dar mama mea a făcut în așa fel încât eu 
să scap plecând în Suedia după ce ne-am vândut 
casa. După un an în Suedia, am primit un mesaj în 
care mi se spunea că mama mea, surorile mele și 
fratele meu mai mic au fost omorâți. Eram singur. 
Am încercat să îmi iau viața, dar nu am reușit. Eram 
deprimat și nu puteam dormi noaptea. Un prieten 
mi-a spus despre Isus. Mai apoi am cunoscut și un 
pastor și am participat la întâlnirile de rugăciune și 
cursurile Alfa. Era așa de bine. După câteva luni L-am 
primit pe Isus în inima mea. M-am botezat. Pacea, 
puterea și încrederea în Duhul Sfânt au venit în inima 
mea. Am primit o nouă familie prin biserica din care 
fac parte. Versetul:”Să nu vi se tulbure inima. Aveți 
credință în Dumnezeu şi aveți credință în Mine.” (Ioan 
14:1) este versetul meu preferat. 

01 AUGUST  /  ZIUA 13

Musulmanii suedezi
Schimbare demografică radicală
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Cum poți câștiga dragostea lui Allah cel 
Atotputernic?

      Cel mai important lucru în viața de zi cu zi a oricărui 
musulman este să urmeze Calea (Sunnah) Profetului – PBUH*  
- în toate acțiunile sale, faptele sale, și vorbele sale pentru a-și 
putea organiza viața conform Căii Profetului, de dimineața și 
până seara… în faptele, gândurile și acțiunile lui.
    Allah Cel Atotputernic a spus: “Mohamed, spune 
musulmanilor, “Dacă voi Îl veți iubi pe Allah, atunci urmați-mă 
pe mine, ca Allah să vă iubească pe voi și să vă ierte păcatele. 
Iar Allah este Iertător și Milos” (Coran, Al-Imran: 31)
        Al Hassan Al Basri a spus încercând să explice versetul 
menționat mai sus: “Semnul iubirii lor pentru Allah este să 
urmeze Calea Profetului... pentru că nivelul credincioșilor 
poate fi măsurat în funcție de felul în care îl urmează pe Profet 

(PBUH)* așa că, în funcție de cât de mult urmează credinciosul 
Sunnah, Allah îi va da acestuia un rang mai înalt.
        Sunnah îi preocupă pe toți musulmanii în viața de zi cu 
zi: închinarea lor, mâncarea, băutura, discuția cu oamenii, 
ceremonialul de spălare înainte de rugăciune, intrarea, ieșirea, 
purtarea hainelor și toate activitățile lor în timpul zilei. ** 

Acest text spune explicit că un avantaj al aplicării felului de 
trai al lui Mohamed (Sunnah) este “Atingerea rangului de 
dragoste al lui Allah”.
* (PBUH) înseamnă “Praise be upon him – Lauda să fie peste 
el”
** (Sunnah – “Calea Profetului” este foarte preocupată chiar 
și de locul unde să calci prima data cu piciorul când te trezești 
dimineața)

Comentariu “30 de Zile”:
Potrivit acestui text cineva poate să obțină sau să câștige 

dragostea lui Allah. Se poate chiar atinge “rangul celor iubiți 
de Allah”. Este evident că islamul și creștinismul nu învață 
același mesaj. Creștinii sunt de acord că este imposibil ca 
cineva să merite dragostea lui Dumnezeu, și chiar Noul Testa-
ment arată că este imposibil să-I fim plăcuți Lui prin meritele  
noastre (Evrei 11:5 – 6, 13:16, Coloseni 1:10, 1 Tesaloniceni 2:4,  
1 Ioan 3:22). Noi nu putem să câștigăm dragostea lui  
Dumnezeu prin eforturile noastre. Dumnezeu Își arată 
dragostea pentru noi prin faptul că pe când eram noi încă 
păcătoși, Hristos a murit pentru noi (Romani 5:8). Noi Îl iubim 
pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19). Aceste versete 
demonstrează contrariul practicii și învățăturii islamiste. 

Musulmanii cred că este posibil să câștigi 
dragostea și atenția lui Allah. Textul 

următor (font italic) este luat de pe un site islamic 
(www.rasoulallah.net), dar texte și videoclipuri 
similare se găsesc foarte ușor online. Informația 
aceasta este prezentată pentru a înțelege islamul

“30 de Zile” nu aprobă acest mesaj!

Câștigând dragostea lui Allah ?
Taj Mahal din 

India este una 
dintre cele mai 

frumoase clădiri 
din lume. A fost 

construit de 
musulmanul 

Shah Jahan  
(terminat în 

1653).
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Partea încadrată cu 
galben reprezintă  
Fereastra 10/40 – zona 
geografică, cuprinsă între 
paralelele 10-40  
latitudine nordică de 
pe harta lumii, definită 
de către misionari ca 
fiind zona cea mai 
neevanghelizată de pe 
glob.

America de Nord

America de Sud

Europa

Africa

Asia Centrală
Asia

Orientul Mijlociu

Asia de Sud

7

Numerele de pe harta această arată pagina la 
care găsiți articole despre regiunea respectivă.
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În întreaga lume, 
musulmanii sunt 

tot mai conectați la 
Internet. În imagine 

este un Blackberry cu 
o aplicație care indică 

timpul de rugăciune 
islamică în mai multe 

locații. Acest tip de 
tehnologie este folosit 

de către musulmanii 
din toată lumea.   

Musulmanii sunt “online” și sunt “conectați”...

1. Google.com.sa (în arabă) 
2. YouTube.com
3. Facebook.com
4. Google.com
5. Windows Live
6. Yahoo

7. Maktoob.com (Traducere - “Este scris.” Cea 
mai mare comunitate arabă online.)
8. Sabq.org  (arabă)
9. Twitter
10. Blogspot.com

Primele 10 site-uri accesate de musulmanii din Arabia Saudită sunt listate mai jos. Acestea 
sunt foarte similare cu cele accesate în alte țări care nu sunt islamice. 
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Salim s-a născut în Orientul Mijlociu, într-o familie de mu-
sulmani foarte religioși. A fost crescut potrivit cu învățătura 

islamică. La vârsta de 10 ani, Salim s-a înscris într-un grup 
terorist pentru a lupta pentru cauza islamului. El a devenit 
un potențial kamikaze. La un moment dat, chiar a încercat să 
poarte o bombă la el și să declanșeze un atac sinucigaș. Din 
fericire, încercarea de a exploda bomba nu a mers, făcându-l 
pe Salim să se simtă frustrat și rușinat. Mai târziu, după o con-
fruntare serioasă cu liderii religioși, Salim a plecat din țara sa 
natală. După ce a călătorit prin mai multe țări, s-a stabilit în 
Brazilia. Acolo, deși a fost implicat în câteva găști și în trafic 
de droguri, Salim nu a încetat să citească Coranul și nici să 
neglijeze rugăciunile zilnice. Salim a devenit unul dintre cei 
mai periculoși criminali din zona în care locuia și a ajuns să 
locuiască în pădure chiar, pentru a se ascunde de poliție.  

Motive de rugăciune
   Rugați-vă ca Dumnezeu să se descopere oamenilor ca 

Salim, cu gândul că Dumnezeu este în stare să schimbe 
vieți. (Romani 4:17–21) .

   Rugați-L pe Dumnezeu să motiveze creștinii convertiți de la 
islam, să-i încurajeze și să-i instruiască pentru răspândirea 
Evangheliei la toți musulmanii din Brazilia și nu numai.

02 AUGUST  /  ZIUA 14

Printre musulmanii din Brazilia                                
O mărturie a harului lui Dumnezeu

 Sao Paolo, unul dintre cele mai mari orașe din lume. Liderii 
comunității de musulmani din Brazilia au estimat un număr de 
70 000 până la 300 000 de musulmani în Brazilia (cei mai mulți 
sunt musulmani nominali). 

 O moschee din Sao Paolo Într-o zi, obosit de 
mizeria în care trăia, de 
lipsa lui de speranță, 
dorul de casă, a decis să 
se roage diferit. “În acea 
noapte am îngenun-
chiat, mi-am ridicat fața 
spre cer și am întrebat: 
“Nu știu cine ești Tu 
acolo sus, în cer; eu nu 
sunt ateu, știu că există 

Cineva mai mare decât toate acestea, Creator al cerurilor și 
pământului, dar nu știu cine ești Tu. Cine ești Tu? Ești Budda, 
Maria, Allah, Isus al creștinilor? Oricine ești Tu, eu Îți cer doar 
atât: scapă-mă de viața mea din prezent și Te voi urma pe Tine 
pentru totdeauna.” Dumnezeu a răspuns acelei rugăciuni. Ca și 
musulman, Salim s-a rugat timp de 35 de ani de cinci ori pe zi, 
dar nu a experimentat niciodată ceva care să semene a răspuns 
la rugăciuni. De data aceasta lucrurile au fost diferite. Isus S-a 
prezentat lui Salim la câteva zile după rugăciunea lui disperată. 

Șase zile mai târziu, un creștin a venit în pădurea în care 
se ascundea Salim și i-a spus acestuia:”Isus te iubește”. 
“Așa să fie?” a întrebat Salim. “Poate El să mă elibereze de 
droguri, crimă și această mizerie?” Apoi Salim și-a amintit de 
rugăciunea făcută în ascuns. Îndrumat de către creștin într-un 
loc secret, Salim a studiat Biblia, a învățat să se roage diferit și 
a ajuns să cunoască câțiva creștini. Salim a avut mult de în-
fruntat cu oamenii care au încercat să îl omoare – oamenii lui 
l-au persecutat, a fost bătut și umilit de câteva ori. Dar Salim 
a înțeles că suferințele lui erau mici în comparație cu suferința 
lui Isus pe cruce. 

Acum Salim dorește să Îl proclame pe Mesia. “Încurajez 
fiecare creștin să ducă Evanghelia la poporul meu. Ei sunt 
religioși, dar nu Îl știu pe Dumnezeu cel care îi iubește și care 
se manifestă prin Isus.”
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Orașe mici și sate, apoi terenuri și 
dumbrave de măslini trec pe lângă noi. 

Prietenul meu libian, Sharaf, și cu mine 
stăm de multe ore în mașină. Ne-am cu-
noscut în urmă cu două zile, dar am intrat  
imediat în contact. Conversația noastră 
este rar întreruptă de liniște. Dintr-o dată 
el întreabă deschis și sincer: “Poți te rog, să 
explici în ce credeți voi, creștinii? Ce este Isus 
pentru voi? Și ce fel de carte este Biblia?”

Am fost surprins. Am trăit mulți ani în 
lumea arabă, printre musulmani și am dis-
cutat mult cu oamenii despre Isus Hristos 
– dar nu am mai experimentat o curiozitate 
atât de onestă. Timp de câteva ore conversația 
noastră a fost despre pildele din Biblie și 
întrebări legate de motivul pentru care Isus 
trebuia să vină în această lume. Când ne-am 
luat rămas-bun câteva zile mai târziu, Sharaf 
a acceptat bucuros o Biblie în dar.

Libia este o țară care a fost izolată de 
comunitatea internațională. Există o mare 
deschidere, un dor de contact cu lumea din 
afara Libiei. Unul dintre principiile de bază ale 
lui Gaddafi a fost acela de a permite doar o 

singură religie în țară, și anume islamul. În 
“cartea verde” a lui Gaddafi, care sumarizează 
filosofia lui de bază, acesta scrie că doar prin 
acest mod poate exista și poate fi susținută 
unitatea din țară. Astăzi există o anumită cu-
riozitate despre oricine și orice lucru care este 
nou, inclusiv credința creștinilor. Aceasta nu 
înseamnă neaparat o deschidere spirituală, 
dar este totuși o bună fundație  de la care se 
poate începe o conversație simplă și bună 
despre Isus.

După mulți ani de izolare a fost posibil 
ca în Libia să se aducă sute de biblii. Rela-
tiva deschidere a guvernului interimar față 
de ajutorul țărilor străine deschide deaseme-
nea uși pentru credincioși.  În același timp,  
elementele islamice prezente în noul guvern 
nu sunt în favoarea predicării Evangheliei. În 
acest moment, nimeni nu poate anticipa cum 
se va schimba în următorii ani situația politică 
și socială din Libia. Totuși, acum există mai 
multe oportunități de predicare a Evangheliei 
decât au existat în trecut.

 

   Rugați-vă pentru noul guvern din Libia: rugați-vă ca prin modul lor de conducere, 
poporul din Libia să poată trăi în pace și în libertate.

   Rugați-vă ca să se poată continua aducerea de biblii în țară și distribuirea lor.

   Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită lucrători în secerișul Libiei, în acest timp în care 
oamenii sunt mai deschiși și curioși în ceea ce privește creștinismul. Rugați-vă ca 
în special creștinii care înteleg și cunosc limba și cultura musulmanilor arabi, să 
răspundă chemării de răspândire a Evangheliei.

03 AUGUST  /  ZIUA 15

De la izolare la deschidere?
Dumnezeu își amintește de Libia, țara răvășită de război

Motive de rugăciune:
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Turkmenistan, localizat în Asia Centrală, la granița de nord 
a Iranului, este unul dintre cele mai închise state din lume. 

A fost parte a Uniunii Sovietice până în anul 1991, când țara a 
devenit independentă. În această regiune aridă, (80% deșert) 
trăiesc triburile turkmene. Până acum 80 de ani, aceștia erau 
nomazi care călătoreau cu cămilele și bovinele lor. Astăzi țara 
se dezvoltă datorită depozitelor uriașe de gaz și petrol. Ba-
nii veniți de pe urma petrolului sunt în mare parte investiți 
în clădiri monumentale și parcuri magnifice în capitală și în 
alte zone din țară. Unele parcuri și clădiri par a fi desprinse 
din basme. Dar realitatea din spatele acestei fațade lucitoare 
este sumbră. 

Mărturie: Maral este îngrijorată. Soțul ei lucrează  într-o 
companie de construcții și nu a primit salariul de luni de zile. 
Directorii companiei își cer scuze spunând că, de fapt și ei înșiși 
nu au fost plătiți de către stat. Cel mai tânăr fiu al lui Maral va 
începe în curând școala. Directorii școlii vor să îl preia pe băiat, 
dar doar în cazul în care ei plătesc taxele, în valoarea a 6 salarii 
lunare. De unde vor face rost de bani Maral și soțul ei? 

Aygul, vecina ei, s-a oferit să se roage pentru ea în această 
situație dificilă spunându-i că Isus știe despre chinul femeii și 
poate să îi aducă alinare. Maral este impresionată. Despre ce 
e vorba în legătură cu acest Isus? Cine e El? Aygul nu a mai 
întâlnit o femeie turkmenă care să vorbească despre credința 
în Isus. Mesajul lui Isus este încă necunoscut în multe părți 
din țară. Guvernul din Turkmenistan este unul dintre cele 

mai restrictive din lume nepermițând nici un fel de libertate 
la cuvânt pentru ambele religii. În ultimii ani câtorva biserici 
evanghelice, închise de ani de zile, li s-au permis înregistrarea 
oficială, dar orice activitate religioasă în afara zidurilor bisericii 
este ilegală. De asemenea sunt interzise bibliile în limbile 
vorbite în acest loc. Statul este omniprezent și monitorizează 
viețile oamenilor până în cele mai mici detalii.

Cum pot astfel de oameni să fie evanghelizați? În ciuda 
obstacolelor, Dumnezeu va aduce oameni în Împărăția Sa. 
Musulmanii vin la credință. Haideți să credem că Dumnezeu 
poate să facă minuni!

04 AUGUST  /  ZIUA 16

Turkmenistan
Trăind sub controlul statului

   Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală în 
țară asftel încât oamenii să fie transformați de Isus, Mesia 
(Faptele Apostolilor 8:5–8) .

  Rugați-vă pentru cât mai mulți lucrători. Rugați-vă și 
pentru puținii lucrători care sunt acolo, ca să reziste și să- 
poată mărturisi pe Hristos până când li se vor alătura și alți 
misionari. (Faptele Apostolilor 8:14).

  Rugați-vă ca Noul Testament să fie complet revizuit și să 
poată fi distribuit Turkmenistanului. (Faptele Apostolilor 
8:26–38) .

Motive de rugăciune:



05 AUGUST / ZIUA 17

Siria
Trezirea islamică din Siria are loc în același timp cu aspirațiile pentru democrație

Sigur că noi am fost mereu musulmani. 
Niciodată nu m-am îndoit de asta. Chiar 

și când eram o fetiță, știam că ar trebui să 
mă rog de cinci ori pe zi – dar ce înseamnă 
rugăciunea? Auzeam chemarea la rugăciune 
venită de la moschee, dar mă simțeam așa 
departe de Dumnezeu”, a declarat Naima. Și-a 
tras eșarfa neagră mai mult ca să îi acopere 
bine capul, a scos un șirag de mărgele și a în-
ceput să murmure o rugăciune scurtă înainte 
de a-și continua povestea.

 “Eram adesea copleșită de o mare tristețe 
și nu știam de ce. Apoi, când am împlinit 

vârsta de 17 ani, prietena mea m-a invitat 
la moschee. Femeia de la moschee ce predica 
din Coran (există locuri separate de rugăciune 
pentru femei și barbați),  a explicat modul 
cum rugăciunea ne poate apropia mai mult 
de Dumnezeu. Aceasta a vorbit despre bucuria 
de a-L iubi pe Dumnezeu până când am ajuns 
aproape să plângem. Din acel moment  am 
mers la moschee în fiecare săptămână. Am 
învățat din Coran din inimă și am început să 
mă simt mai puternică și să-mi schimb viața, 
să trăiesc potrivit poruncilor lui Dumnezeu, 
să Îl laud pe Dumnezeu. Dacă sunt vreodată 

tristă spun un verset din Coran și inima mea 
se umple din nou cu pace”, a încheiat Naima 
povestea ei.

În jur de 90 % din populația Siriei sunt 
musulmani, dintre care 75% musulmani 
suniți, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare 
practică islamul. Totuși, în ultimii ani mulți 
musulmani s-au reîntors la practicarea în 
mod serios a religiei lor. Predicatorii islamiști 
încearcă să regenereze societatea cu o ide-
ologie islamică. Există multe evenimente re-
ligioase. Foarte mulți oameni tânjesc după 
Dumnezeu și își încarcă inimile cu versete 
coranice pe care caută să le și împlinească. 
Cei mai mulți dintre creștinii din țară (10 %) 
nu le vorbesc musulmanilor despre Isus fie 
de teamă, fie din indiferență. Creștinii uneori 
cred că acest lucru nu are rost, de vreme ce 
societatea în care trăiesc devine tot mai mult 
musulmană. În același timp, nesiguranța 
din ultimele luni a ridicat semne de între-
bare pentru musulmani. Din martie, 2011, 
valul de proteste a neliniștit țara care a fost 
suprimată în mod forțat de către guvern. 
Mii de sirieni au fost omorâți, mulți închiși, 
interogați și torturați. Cu toate acestea, sunt 

    Rugați-vă ca Dumnezeu să scoată la 
iveală falsitatea păcii aparente a religiei 
musulmanilor din Siria. Rugați-vă ca 
Dumnezeu să îi facă pe oameni să fie 
nemulțumiți de islam și să își pună 
întrebări despre cunoașterea religiei 
adevărate. (Luca 10:21).

    Rugați-vă ca în aceste vremuri de 
suferință, toți creștinii sirieni să își pună 
ferm speranța în Dumnezeu, în loc să se 
încreadă în guvern.

    Rugați-vă ca ei să nu se înspăimânte, ci 
să creadă că la Dumnezeu nimic nu este 
ascuns și că El poate mântui pe orice om. 
(Faptele Apostolilor 9) .

    Rugați-vă ca violențele și conflictele să 
ia sfârșit, rugați-vă pentru un guvern 
corect și pentru mărturii puternice ale 
creștinilor.

Motive de rugăciune:

27

“ încă mulți oameni care sprijină guvernul, în 
special creștinii. Aceștia se tem că procesul 
democratizării va aduce violențe asupra 
creștinilor.



Provenind dintr-o familie de părinți și bunici musulmani, 
Daouda a visat să trăiască în Europa. În anul 2000, el a 

decis să încerce să plece în Europa prin Libia. Cu toate acestea, 
la sosirea lui în Tripoli el a auzit o voce care părea să vină din 
partea lui Dumnezeu. Daouda știa că nu va ajunge în Europa, 
ci mai degrabă va merge în Togo. “Vocea” a devenit tot mai 
insistentă. În cele din urmă, Daouda a decis să meargă în 
Togo prin Burkina Faso. În timp ce trecea el prin orașul Bobo 
Dioulasso (un oraș cu o foarte importantă comunitate de 
musulmani), Daouda a hotărât să cumpere un hotel și a dat 
afacerea în mâna unui profesionalist, apoi a construit acolo o 
companie de transport. Când a ajuns în Lomé, capitala Togo, 
noul proprietar angajat de Daouda i-a oferit acestuia un Nou 
Testament pe care el a început să îl citească.

În luna decembrie a aceluiași an, Daouda s-a întors în 
Bobo Dioulasso pentru a vedea cum stau lucrurile la hotelul 
cumpărat de el. Spre marea lui surpriză, un alt hotel aflat la 
300 m distanță de hotelul lui, care era mai puțin spațios și 
mai puțin comfortabil, aducea un profit mult mai mare decât 
hotelul cumpărat de el. Managerul hotelului l-a încurajat pe 
Daouda să meargă să se întâlnească cu un marabu renumit 
(sau murabit - lider islamic religios) despre care se credea 
că este cauza succesului celuilalt hotel. De fapt, chiar mar-

abu a insistat ca Daouda să vină să vorbească personal cu el.  
Marabu a vrut ca Daouda să sacrifice un berbec alb, fără vreun 
defect, pentru a-i asigura succesul la hotel. Animalul sacrifi-
cat trebuia ars în fața ușii de la intrarea în hotelul lui Daouda. 

În acea noapte, după întâlnirea cu marabu, Daouda nu a 
putut să doarmă și se gândea la această situație. Se întreba 
dacă afacerea lui chiar ar merge dacă el face așa cum i-a spus 
marabu. Ce fel de câștig și-ar dori marabu să aibă de aici? 
Ce fel de djinn (spirite) va chema marabu în hotel? Un text 
din Noul Testament i-a venit în minte, și anume cel din Luca 
4:18–19:   “Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a 
uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc 
pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război 
slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor 
apăsați şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Daouda s-a hotărât să se reîntoarcă în Lomé și să Îl urmeze 
pe Isus, fiind deja convins că ar fi în zadar să câștige toți banii 
din lume și să își piardă sufletul. (Luca 9:25)

În ciuda marilor probleme financiare care au venit în tim-
pul celor 6 luni după botezul său, Daouda a umblat în pace 
și seninătate. Vestea Bună a lui Isus i-a transformat viața. Cu 
Isus, cel sărac poate să spună: “Sunt bogat”, iar cel slab: “Sunt 
puternic”. Sunt lucruri pe care banii nu le pot cumpăra.

Mărturie: Daouda, un om de afaceri, crede în Mesia

În general, musulmanii nu realizează:
… că Isus are toată autoritatea.
… că Isus, Mesia, trebuie ascultat
… că Isus are puterea să ierte păcatele
… că Isus a biruit moartea
… că Isus are putere peste duhurile rele

•	 Musulmanii se gândesc la Isus ca la un mare 
profet care a predicat o formă timpurie de 
islam. Ei cred că Isus este Mesia lui Dumnezeu 
(Isa Al – Masih) bazându-se pe textele 
coranice, dar nu au nici o idee că Isus, Mesia 
înseamnă de fapt că Isus este Regele uns al lui 
Dumnezeu și Salvatorul lumii. 

•	 În general, musulmanii cred că Îl pot câștiga pe 
Dumnezeu prin activități religioase (rugăciuni, 
post, dărnicie). De obicei, ei cred că acesta era 
mesajul predicat de Isus. 

•	 Musulmanii nu se gândesc că Îl pot cunoaște pe 
Dumnezeu așa cum scrie în Ioan 17 : 3 sau în 
Ieremia 9 :23 – 24.  Ei cred că Dumnezeu poate 
fi cunoscut, dar nu se vorbește în islam despre o 
cunoaștere personală a lui Dumnezeu.

Isa Al – Masih (Isus, Mesia)

 Numele lui Isus în arabă
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Poporul etnic Manya din Guineea
Mesia biruie vrăjitoria

Guineea, cu aproape 10 milioane de locuitori, este o țară 
situată pe Coasta de Vest a Africii. Este casă pentru 40 

de grupuri etnice care în mare parte, au fost islamizați. Deși 
Guineea este bogată în resurse minerale, este una dintre cele 
mai sărace țări din lume. În Macenta, un centru local din 
Guineea de sud-est, trăiesc aproape 50 000 de membrii din 
grupurile etnice numite Manya.

Mărturie:  Khalid are 50 de ani. De mic copil a participat 
la școala islamică până când a crescut și a putut să lucreze pe 
câmp. Acasă și-a văzut părinții practicând rugăciunea islamică 
de cinci ori pe zi și a fost an de an martorul perioadei lungi 
de post. Dar nici mama, nici tatăl lui nu i-au explicat religia 
islamică în detaliu, iar comportamentul tatălui său nu era în 
conformitate cu religia lui.

Când Khalid avea 8 ani, tatăl său a lăsat-o pe mama lui și 
și-a luat o altă soție. Din această cauză Khalid nu a putut să 
meargă la școală. Trebuia să muncească în câmp ca să poată 
mâncă și supraviețui. Când a crescut a început să practice zilnic 
un ritual de vrăjitorie. Khalid a spus: “Am lucrat cu diavolul.” 
Totuși, în același timp Dumnezeu a început să îi vorbească în 
diferite moduri. Cu trecerea timpului Khalid nu a mai practicat 
ritualuri de răzbunare pentru că se simțea foarte rușinat.

Într-o zi, o femeie a venit în satul lui și a vorbit despre 
Vestea Bună a lui Mesia. Khalid a înțeles și a crezut ime-
diat în Mesia. A dat foc tuturor obiectelor cu care practica 
vrăjitoria și a fost botezat. Câțiva membrii ai grupului 

Manya s-au opus dar până la urmă l-au lăsat să facă ce 
crede. Khalid este zilnic recunoscător lui Isus pentru că 
l-a eliberat de rușine și de viața lui cea veche. Cu bucurie 
mărturisește pe Isus prietenilor și suferă pentru că mulți 
sunt în mare necaz. Ei ca și musulmani, s-au prins în 
practici oculte și tot felul de ritualuri de vrăjitorie. 

Se cunosc puțini creștini a fi în rândul poporului  
Manya. Totuși, poporul Toma locuiește aproape de 
Manya, iar în poporul Toma există câteva congregații de 
creștini. Din nefericire, diferențele culturale, tradiția și ti-
miditatea îi fac pe creștinii din acest popor să se ascundă 
și să nu predice Evanghelia vecinilor lor.

   Rugați-vă pentru relații mai bune de familie. 
Adesea bărbații își iau câteva soții, dar întâmpină 
dificultăți în a se îngriji de toate soțiile și copiii lor. 
Pentru a supraviețui, unele femei se întorc cu copii 
acasă la familiile lor. (Efeseni 5:25–6:4).

  Rugați pe Dumnezeu să împuternicească pe cei din 
poporul Toma ca aceștia să meargă cu Evanghelia, să 
le vorbească oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu 
prin faptele lor. (2 Timotei 1:7).

  Rugați-vă pentru alfabetizarea oamenilor Manya și 
pentru traduceri ale Bibliei în limba lor.

Motive de rugăciune:
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Musulmanii reprezintă 20 % din populația 
Mozambicului, țară situată în sud-estul 

Africii. Cei mai mulți musulmani trăiesc în 
nord, aproape de granița cu Tanzania. Mulți 
aparțin tribului Makua Nahara. Aceștia 
sunt săraci, unii analfabeți, și mulți dintre 
ei nu vorbesc portugheza, limba oficială a  
Mozambicului. Din cauza foametei și a bolilor, 
durata de viață este în jurul vârstei de 50 de 
ani. Unii creștini aduc ajutor medical în această 
regiune în care îngrijirea medicală lipsește.

Să fii un nahara înseamnă să fii musulman. 
Aceștia spun cu mândrie:”Noi suntem Makua 
Nahara și suntem musulmani. Ceilalți oameni 
Makua din teritoriul vecin beau alcool și 
consumă carne de porc sau de șarpe – dar nu 
noi! Noi mergem la moschee în fiecare vineri!”

În timp ce poporul Nahara își spune că este 
un popor musulman, în realitate ei practică 
un amestec de islam și religii ancestrale ani-
miste. (Animismul este o formă de religie care 
atribuie un spirit animalelor, fenomenelor și 
obiectelor naturale). Viața acestor oameni este 
menținută prin combaterea fricilor lor prin 
vrăjitorii. “Bunicul Abdul a murit în războiul 
civil din 1990, dar el este încă prezent. Chiar 

dacă noi nu îl putem vedea! Dacă se supără 
pe noi poate cauza necazuri! De aceea noi îi 
oferim țigări. Știm că i-au plăcut așa că asta 
este metoda de a-l liniști!”a spus un locuitor.

Există câteva mici biserici în regiune, dar 
un om din acest trib nu va lăsa ca umbra lui 
să întunece ușa vreunei biserici. “Acelea sunt 
doar pentru noii veniți. Ei disprețuiesc pe aceia 
ca noi care suntem aici dintotdeauna.” Acesta 
este doar un motiv pentru care nu există vreo 
biserică în rândul poporului Nahara. Puținii 
creștini din acest trib merg în biserici care sunt 
străine pentru ei din punct de vedere cultural 
și lingvistic. 

Sunt mulți creștini cu trecut islamic din alte 
regiuni care vin în vizită la acest trib. Oamenii 
Nahara ascultă de obicei cu atenție ce le spun 
aceștia legat de experiențele lor cu Isus, iar 
unii își deschid inimile. Recent, câțiva oameni 
Nahara care locuiesc de-a lungul Coastei au 
devenit “Urmașii lui Isus” și au fost botezați. 
Acești creștini își conduc familiile spre credința 
în Isus, dar totuși misiunea în rândul acestor 
oameni Nahara este încă la început.

07 AUGUST  /  ZIUA 19

Poporul Makua Nahara din Mozambic
Musulmanii animiști sunt credincioși moscheelor locale

Motive de rugăciune:

   Rugați-vă ca oamenii cheie din rândul acestui trib 
să ajungă să Îl cunoască pe Dumnezeul cel Viu prin 
contactele lor cu creștinii.  
(Faptele Apostolilor 6:6 și 13:4–12).

   Rugați-vă pentru noii convertiți, ca ei să crească în 
credință, să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu și 
să Îl descopere pe Isus în viața de zi cu zi, formând 
astfel un grup puternic cu o dorință puternică de 
a-L urma pe Isus. (Faptele Apostolilor 2:41–45).

   Rugați-vă pentru creștinii care misionează să fie 
protejați în timpul călătoriilor pe care le au de făcut 
prin regiunile deșertice. (2 Corinteni 11: 25–27). 



Generații de palestinieni au trăit în Gaza și West Bank ca 
și refugiați. Sărăcia este pretutindeni, iar rata șomajului 

este foarte ridicată. Palestinienilor nu le este îngăduit să 
părăsească ușor teritoriile. Infrastructura este în general săracă. 
Dificultățile și motivele de nemulțumire le dau grupărilor is-
lamice cum este gruparea Hamas, oportunități de a-și impune 
punctele de vedere prin violență și terorism.

Teritoriile palestiniene sunt aproape în exclusivitate for-
mate din musulmani arabi. Minoritatea de creștini este în 
scădere, mulți dintre aceștia sunt sătui să fie zdobiți de con-
flictul israelo-palestinian. Mulți au părăsit Palestina din cauza 
condițiilor economice și au emigrat în altă parte, și mulți alții 
încă încearcă să facă același lucru. Rezultatul este că acum 
în Betleem și zonele din jurul Betleemului sunt foarte puțini 
creștini. În locul unde S-a născut Mesia acum mai bine de 
2000 de ani, astăzi cu greu găsești o persoană care să mai 
creadă în El. Totuși sunt câțiva musulmani palestinieni care au 
ales să Îl urmeze pe Isus. Unii s-au întâlnit cu Isus prin vise 
sau vedenii. Să decizi să fii un creștin înseamnă întotdeauna 
să suporți consecințe serioase. Adesea familiile lor le întorc 
spatele.

În aceste teritorii tradițiile vechi și legăturile de familie sunt 
mult mai pronunțate decât în lumea din Occident. Decizia de a 
părăsi islamul înseamnă pierderea onoarei familiei. Musulma-
nii care au venit la credință sunt mai mereu excluși din familie, 

respinși de rude și dezmoșteniți. Din aceste cauze, aceștia au 
nevoie urgentă de asistență. De asemenea, ca noi membri ai 
familiei lui Dumnezeu, ei au nevoie de instrucțiuni și de expli-
care a Cuvântului lui Dumnezeu – Biblia. Doar cu acest ajutor 
credința lor poate să fie puternică și să supraviețuiască într-un 
mediu atât de ostil creștinilor.
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Teritoriile palestiniene
Locuind aproape de Betleem, dar necunoscându-L pe Mesia

   Rugați-vă ca foștii musulmani convertiți la Isus să poată 
simți grija și mângâierea lui Dumnezeu și să se poată simți 
bineveniți în comunitatea creștină. (Psalmul 3:3, Psalmul 
103:1–6) .

   Creștinii au nevoie de protecție pentru a putea menține 
relațiile cu vecinii lor musulmani. (Romani 12: 17–21).

   Rugați-vă ca violențele extremiștilor islamiști din Palestina 
să nu crească și să nu domine pe acei ce caută pacea. 
(Ieremia 15 : 20b – 21).

   Rugați pe Dumnezeu să cheme mai mulți creștini în Fâșia 
Gaza și West Bank pentru a predica și demonstra dragostea 
lui Dumnezeu pentru omenire. Fie ca Dumnezeu să 
deschidă inimile musulmanilor pentru a-L primi pe Mesia.

Motive de rugăciune:

31



32

09 AUGUST  /  ZIUA 21

Poporul Druz din Orientul Mijlociu
Legat de islam, totuși pe o cale foarte diferită ...

Druzii sunt oameni cu o religie a lor proprie și unică 
(nu este vorba de druizi, care au fost preoți păgâni în 

Britania Celtică). În Orientul Mijlociu există aproape un 
milion de arabi care vorbesc limba druză. Ei sunt adesea 
numiți musulmani, deși aceștia nu se consideră chiar 
atât de mult musulmani. În urmă cu aproape o mie de 
ani, druzii s-au separat de ramura șiită a islamului. Ei 
consideră Coranul singura carte sfântă, dar nu se roagă 
niciodată într-o moschee, ci se adună în fiecare zi de joi 
seara. La aceste adunări cei mai în vârstă explică prin-
cipiile religiei druzilor. 

       Învățătura lor vine în principal din Cartea Înțelepciunii, 
care este tratată ca o carte sfântă și secretă.  Comunitatea 
druză este una exclusivă, evitându-se interacțiunile so-

ciale. Aceștia nu acceptă pe 
nimeni să se convertească 
la religia lor. Nimeni din 
o altă religie nu poate 
vreodată să vină la reli-
gia druză, nici chiar prin 
căsătorie. Cu alte cuvinte, 
dacă nu te naști druz nu ai 
cum să devii druz. 

Religia druzilor se 
bazează pe reîncarnarea 

   Rugați-vă ca poporul Druz să își pună întrebări legate de modul în 
care practică ei profeția. Experiența lui Pavel ar putea ajuta (Faptele 
Apostolilor 16:16–24). 

    Rugați-vă ca acest popor să Îl descopere pe Dumnezeu și să ajungă să 
afle modul adevărat de închinare și laudă pentru Dumnezeu. (Faptele 
Apostolilor 16:14) Așa cum samaritenii erau respinși de evrei, la fel și 
poporul Druz este respins de musulmanii tradiționali. 

  Rugați-vă ca toți creștinii care provin din acest popor să fie mărturii în 
comunitatea lor.

Motive de rugăciune:

sufletelor și vorbirea cu voce tare, un fel de profeție. Dru-
zii își învață copiii de mici să practice “profeția” ca formă 
de divinizare. Unii adulți și copii au în aparență revelații. 
Când copiii “profețesc” se consideră un semn și chiar o 
dovadă a reîncarnării.

Mărturie:  Rachid a crescut într-o familie de dru-
zi, fără a fi inițiat în învățătura druză. El a primit o bursă 
de studiu pentru a merge într-o țară est-europeană la 
studii. Acolo, el și soția lui, Sara, au ales o cale diferită 
în căutarea lor după Dumnezeu. Sara a citit Coranul și 
a adoptat stilul de viață islamic. A ales chiar și să poarte 
hijab. (vălul islamic cu care femeile se acoperă)

Pe de altă parte, Rachid a avut un prieten creștin care 
i-a vorbit despre credința creștină care vine din Biblie. 
Pentru un timp, căsătoria dintre Rachid și Sara părea a 
se destrăma de vreme ce fiecare a insistat să meargă 
în religia lui. Totuși, Rachid a hotărât să creadă și să își 
pună toată încrederea în Mesia. Timp de câteva luni Sara 
a putut observa schimbarea din viața soțului ei. Fiind 
dezamăgită de islam, a început și ea să citească Biblia 
și așa a crezut în Mesia. 

Foto: căsătorie druză



Aproape o treime din macedonieni provin dintr-un trecut 
islamic. În Macedonia există în jur de 650 000 de astfel 

de persoane din totalul populației de peste 2 milioane. Prin-
cipalele grupuri etnice de musulmani sunt: albanezi (80 %), 
romi și turci. Comunitatea de creștini din Macedonia este rela-
tiv mică, dar continuă să crească. Cu toate acestea, musulma-
nii albanezi sunt aproape complet neevanghelizați și nu au în 
zonă nici o biserică. 

   Citiți Isaia 52:10 și proclamați cu voce tare credincioșia lui 
Dumnezeu. Fie ca salvarea Lui să vină. 

   Mulți musulmani nu practică islamul cu devotament.  Alții, 
în special romii musulmani din Macedonia (80 000 de 
persoane) sunt foarte implicați în special în superstițiile 
tradiționale. Rugați pe Dumnezeu să intervină. (Exod 
3:1–6). 

   Rugați-vă Domnului să deschidă uși și să motiveze 
creștinii macedonieni să Îl mărturisească. Secole de ceartă 
și prejudecată între musulmani și creștini pot fi biruite 
doar prin dragostea lui Dumnezeu manifestată pe cruce. 
Pavel a predicat prima dată Evanghelia în Europa, în 
cetatea Filipi din Macedonia Antică (Faptele Apostolilor 
16 : 9 – 40). Dumnezeu este în stare să treacă de toate 
barierele! Dumnezeu l-a trimis pe Pavel în Macedonia. El 
încă mai trimite oameni cu Evanghelia.
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Musulmanii macedonieni 
Dumnezeu nu a uitat de ei

Motive de rugăciune:

O moschee cu 
un minaret

Foto: Orașul Tetovo din Macedonia 
– capitala neoficială a albanezilor 

din Macedonia, a cărei capitală este 
Skopje.

Potrivit musulmanilor, inima lui Mohamed a fost deschisă pentru  
religie și purificată într-un mod extraordinar. Ei cred că  

Dumnezeu a poruncit îngerului Său, Gabriel sau Gavril (Jibrail) să deschidă  
efectiv pieptul lui Mohamed pentru a-i curăți inima și pentru a o umple 
cu înțelepciune, cunoaștere și credință. Mulți cred că acest lucru s-a  
întâmplat când Mohamed avea 6 ani și trăia în deșertul Banu Sa’d, iar apoi 
încă o dată când era adult, chiar înainte de a pleca din Mecca spre Medina.

Jibrail, îngerul, a venit la Mesagerul lui Allah când acesta se juca cu alți 
băieți. Jibrail l-a luat și l-a aruncat la pământ, apoi i-a deschis pieptul, 
i-a scos inima din care a luat un cheag de sânge și a spus:”Acesta era al 
lui Shaytaan (Satan)”. Apoi a pus inima într-un bol auriu plin cu apă din 
Zamzam, Mecca și a spălat-o. Jibrail a pus apoi inima lui Mohamed la loc. 
Băieții au fugit și au zis:…”Mohamed a fost omorât!” Au mers spre el și 
culoarea lui s-a schimbat. Unii spun că au putut vedea semnele acestei 
fapte pe pieptul lui Mohamed. Așa cum este scris în Coran: Nu am deschis 

Noi pieptul pentru tine, Mohamed?”   
(Coran, cartea Ash-Sharh 94:1 )

Creștinii cred că doar Sângele lui Isus, 
Mesia, doar sacrificiul Său poate curăța 
omenirea de păcat. (Ioan 1:7).

Curățarea inimii lui Mohamed
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Indonezia: populație – 240 de milioane. Este o țară insulară amplasată în 
Asia de Sud-Est, aceasta cuprinde 17.508 insule și treizeci și trei de provincii.  

Indonezia este a patra cea mai populată țară a lumii, fiind și țara cu cel mai mare 
număr de musulmani. Indonezia este casa a 300 de grupuri diferite de oameni 
care vorbesc 700 de limbi străine. Capitala Indoneziei este Jakarta - situată în 
nord-vestul insulei Java, la gura de vărsare a fluviului Liwung în Golful Jakarta, 
cu o populație de 8.899.567 de locuitori. Portul maritim Tanjungpriok (construit 
în anii 1883-1886) este situat la circa 10 km de oraș. Jakarta este principalul cen-
tru politic, administrativ, comercial, financiar și industrial al țării și un important 
nod de comunicații. Limba oficială: bahasa indoneziană. Componența etnică: 
indonezieni, papuași, melanezieni. Deși orașul Jakarta este lipsit de o adevărată 
putere de atragere a turiștilor, acesta promite multe fiecărui indonezian care 
dorește să își construiască un viitor aici. 

Puține orașe dispun de un așa puternic contrast. Pe lângă magazinele de lux 
aflate într-o continuă creștere și clădirile moderne există mahalale sărace. Mulți 
trăiesc în locuințe mici, în colibi de-a lungul căilor ferate, iar canalele sunt pline 
de noroi și de mizerie. Doar pe străzi există egalitate pentru toți; în traficul zilnic 
aglomerat se pot vedea atât  mașini extravagante, cât și microbuze ruginite.

Există un contrast și mai sever atât în acest oraș, cât și în întreaga țară: 85% 
din populație sunt musulmani, doar 13%  sunt creștini. Oficial există libertate 
religioasă în Indonezia. Totuși, discriminarea creștinilor este evidentă în fiecare zi. 
Jakarta are grupări militante islamiste dar și o serie de Colegii Biblice și organizații 
de misiune. Dar orice s-ar întâmpla, viitorul Indoneziei este determinat de ceea 
ce se întâmplă în Jakarta.

Motive de rugăciune:

    Rugați-vă pentru administrația Jakartei, condusă de guvernatorul 
Fauzi Bowo: rugați-vă pentru a conduce națiunea cu înțelepciune. 
Rugați-vă pentru pace în această țară.

    Rugați-vă pentru fiecare efort de a ajuta săracii din Jakarta – atât 
din punct de vedere material, cât și spiritual. Câteva organizații 
ajută acolo printr-o varietate de proiecte, toate acestea cu scopul 
de a-L face cunoscut pe Isus..

   Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită harul Său peste minoritatea 
de musulmani Betawi, dintre care doar 100 de persoane sunt 
creștine.

   Rugați-vă pentru creștinii din Jakarta, pentru putere, curaj și 
protecție pentru cei ce doresc să predice Evanghelia.
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Jakarta, Indonezia                                
Un oraș care prezintă multe contraste puternice
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În ianuarie 1991, împreună cu un prieten am călătorit 4000 mile prin Indone-
sia, cercetând grupurile de musulmani care erau cele mai puțin evanghelizate 

din întreaga lume. În fiecare seară, ne reaminteam că primul război din Golf 
a avut loc la 3000 mile spre vest, în timp ce priveam apusurile strălucitoare 
de lumina palidă în câmpiile de ulei kuwaitene. De la grupul de oameni Bugi 
din Sulawesi până la “injunghiatorii” din Madura - așa erau numiți deoarece ei 
ucideau misionarii prin înjunghiere - până la Bandă Aceh, pridvorul din față de 
la Mecca, am încercat să descoperim ușile deschise pentru Evanghelie în cele 
mai neglijate colțuri ale Marii Trimiteri. Oriunde mergeam  puneam întrebări 
provocatoare: “din ce grup faci parte?”urmată apoi de: “nu sunt oamenii voștri 
creștini?” Ultima întrebare viza testarea responsabilității. Răspunsul era întot-
deauna: “Nu! Noi nu suntem creștini. Noi suntem musulmani!” Cu un zâmbet 
primeau o altă întrebare care părea a fi naivă: “De ce nu? De ce nu sunteți 
creștini?” răspunsul primit era din nou și din nou același până a ajuns să-mi 
sune în ureche: “tu nu poți să-ți schimbi mama”. Răspunsul lor, deși ferm, nu 
a fost niciodată ostil. Pentru ei, schimbarea era imposibilă. Fără nici o îndoială 
a fost pentru prima dată când au auzit această întrebare. În această situație 
dificilă/critică  erau milioane de musulmani, nu doar în Indonesia, dar în toată 
lumea islamică. Pentru noi, Duhul Sfânt este Cel care ar putea schimba cuvintele 
lor într-o chemare macedoniană: “Treci la noi și ajută-ne!”(Fapte 16:19). 

       Două decenii mai târziu, vremurile sunt în schimbare, în starea aceasta se 
găsește și lumea musulmană. Peste tot în lumea islamică, noi vedem o de-
schidere istorică și deasemenea un răspuns pentru Evanghelie. Acum două 
decenii, ne-ar fi fost foarte greu să găsim o singură mișcare a 1000 musulmani 
botezați în credința creștină, astăzi, sunt mai bine de peste două duzini de ast-
fel de mișcări. De la Africa de Vest până la sud-estul Asiei, Dumnezeu culege 

Mărturie: “Vremurile se schimbă” 

de David Garrison

recolta așa cum nu a mai fost până acum în locuința 
islamică. Multe mișcări de felul acesta au loc în cele 
mai ostile colțuri ale pământului.  

În primăvara lui 2011, 20 de ani după pri-
ma mea călătorie de cercetare, am revenit în  
Indonezia. Acum, intervievând duzine de foști  
musulmani care au crezut în Isus Cristos în timpul 
unei mișcări care are loc de nouă generații în biserică, 
plantând în același timp alte biserici. A fost cu 
adevărat o experiență emoțională să ascultăm acești 
frați și surori împărtășindu-și istorioarele lor despre 
cum Isus Cristos le-a dăruit iertare și viață nouă și 
deasemenea, despre cum Duhul lui Cristos i-a păstrat 
în picioare în timpul persecuțiilor care au însoțit de-
cizia lor pentru Cristos. Probabil, cea mai izbitoare  
descoperire a fost când am întrebat: “Ce metode a 
folosit Dumnezeu că să te aducă la credința în Isus 

Cristos?” Pregătiți să auzim tot felul de răspunsuri, am 
rămas surprinși de răspunsul simplu care îl primeam 
de la fiecare persoană în parte: “Cineva mi-a spus 
Evanghelia”. Probabil, noi am pierdut esența acestui 
adevăr. Vremurile se schimbă. Dar nu musulmanii 
sunt acei care se schimbă, ci creștinii. Noua generație 
de creștini încă credincioși și curajoși, într-un mod gen-
til împărtășesc mesajul dătător de viață, Evanghelia. 

Rugăciune într-o mare 
moschee din Jakarta 
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12 AUGUST  /  ZIUA 24

Gruparea Boko Haram din Nigeria
Mărturie: Salvat de Numele lui Isus

Domnul Ousseini este un pastor născut în Jos, Nigeria. Acesta 
este un fost musulman care a ales să creadă în Mesia în timpul 

unor întâlniri creștine de acum 20 de ani. El continuă să lucreze și la 
propria lui afacere. Pastorul Ousseini este cunoscut de către prietenii 
lui musulmani ca și un credincios practicant. Cei mai mulți dintre 
aceștia s-au alăturat grupării Boko Haram*. Recent, pastorul Ousseini 
împreună cu alți membri din biserică se întoarceau cu un autobuz de 
la o adunare creștină când vehicolul în care erau a devenit ținta unor 
mascați înarmați. Toți creștinii strigau Numele lui Isus de fiecare dată 
când auzeau focuri de armă.  

Șoferul a reușit să manevreze autobuzul așa că aceștia au scăpat cu 
viață și au mers direct la spital. Cei din spital erau foarte mirați că cei 
mai mulți din autobuz nu erau nici măcar răniți, iar cei care erau, nu 
aveau hemoragii sau alte probleme. Toți au putut să meargă acasă în 
seara acelei zile.

Acest atac din partea grupării Boko Haram nu a fost primul asupra 
pastorului Ousseini, dar de fiecare dată pastorul a văzut cum Isus îl 
proteja. Rugați-vă pentru comunitatea de creștini din Nigeria de nord 
și în special pentru cei care trăiesc în Borno și Jos. Rugați-vă pentru 
protecție de cei ce vor să îi omoare. Rugați-vă pentru un trai pașnic și 
pentru salvarea musulmanilor.

În Nigeria există diferite grupări fundamentaliste islamice care 
lucrează în zonă.

Mare putere 
are rugăciunea 
fierbinte a celui 

neprihănit. 
(Iacov 5:16).

*Despre gruparea Boko Haram

Boko Haram este o grupare islamică radicală 
care a luat ființă în anul 2002 și a intrat în atenția 
internațională în 2009 când militanții nigerieni au 
omorât 700 de persoane în câteva atacuri.

 Boko Haram înseamnă: boko = educație 
occidentală non-islamică, iar haram = interzis.

Această grupare se opune nu doar educației  
occidentale, ci și culturii și științei moderne. 
 Gruparea este în conflict nu doar cu creștinii, ci și cu 
poliția nigeriană. 

Foarte mulți creștini au murit în urma atacurilor 
acestei grupări.

Motive de rugăciune:

   Rugați-vă pentru curaj și înțelepciune pentru guvernul 
Nigerian. Creștinii și autoritățile islamice sunt mereu 
atacate de gruparea Boko Haram. (Rom. 13:13 – 14). 

   Rugați-vă pentru familiile sutelor de victime ale 
atacurilor teroriste. Rugați-vă pentru mângâiere, 
protecție și alinare din partea lui Dumnezeu. (Isaia 61:1)

   Rugați-vă ca Dumnezeu să se descopere acestei grupări 
și oamenilor care sunt tentați să adere la gruparea Boko 
Haram. 

Iată o listă a principalelor grupuri etnice musul-
mane din Nigeria. Rugați-vă pentru aceste popoare ca  
Evanghelia să ajungă și acolo:

Peste 1 000 000 de oameni: 

Hausa (19.9 milioane), Yoruba (8.35 milioane), Yerwa 
Kanuri, (4 milioane); Sokoto Fulani (2.2 milioane), Haabe 
Fulani (2.2 milioane), Bororo Fulani (1.95 milioane)

Sub 1 000 000, dar peste 100 000 de persoane:

Adamawa Fulani (975,000), Bauchi Fulani (701,000), 
Manga Kanuri (617,000), Igbo Fulani (520,000), Egba 
(418,000), Bade (310,000), Songhai (260,000), Arab, 
Shuwa (205,000), Bura (112,000), Igala (108,000)
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Dimineața devreme, boabele de cafea sunt prăjite într-un mic 
vas de metal. Femeile dau la o parte părțile corturilor ca să 

intre razele soarelui. Băieții sunt împreună cu tații lor în câmp, cu 
oile și cămilele. Fetele aleargă fără încălțăminte 1 km ca să se vadă 
cu verișorii lor. Nisipul este dat la o parte de vânt, iar scorpionii 
se ascund sub carpetele întinse pe nisip. Este o altă zi lungă și 
simplă în deșert.  

Peste 100 000 de oameni din tribul Rashaida din nordul  
Sudanului formează un grup de beduini originari din Arabia 
Saudită. Limba vorbită este limba arabă, iar religia este islamul. 
Mașina folosită de cei mai mulți este Toyota pick-up 4x4 din 1980, 
mașină pe care băieții învață să o conducă încă de la vârsta de 12 
ani. Fetele se căsătoresc atunci când împlinesc vârsta de 14 până 
la 17 ani.  Este nevoie de educație, multe femei sub 30 de ani sunt 
analfabete. 

Există multe clase sociale în rândul tribului Rashaida. Cei mai 
mulți sunt oameni de afaceri, comercianți. În general, oamenii 
nu sunt săraci, ei aleg mai degrabă să ducă un trai simplu de 
viață. Casele lor sunt de obicei mici, iar unii trăiesc în corturi. Își 
investesc banii în aur și cămile. Acest trib crează adesea tensiuni 
între ei și guvernul local pentru că evită să plătească taxele atunci 
când trec granița.

La acest trib este foarte greu de ajuns cu Evanghelia. Există 
câțiva creștini în Sudan, veniți din Etiopia.

   Citiți Isaia 45:2–3 gândidu-vă la tribul Rashaida. Rugați-vă 
ca Evanghelia să ajungă și la ei. Fie ca Dumnezeu să dărâme 
toate barierele care stau în calea Evangheliei. Rugați-vă ca 
Dumnezeu să se descopere acestui popor.

   Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită misionari bine instruiți 
în zonă, care să dorească să dezvolte relații cu acest trib. 
Rugați-vă pentru pace și protecție în rândul puținilor creștini 
din Sudan.

Motive de rugăciune:

Aceștia, interacționează rar cu alte vecinătăți precum be-
duinii sau sudanezii locali. Tribul Rashaida sunt arabii puri care 
nu se căsătoresc cu persoane din alte grupuri etnice, căutând 
să păstreze aceeași linie genealogică cu cea a profetului  
Mohamed. Sunt doar câțiva credincioși în regiunea din 
descendentă etiopeană. 

Câțiva din acest trib Rashaida de pe coasta eritreană au fost 
înrolați în armată acum câțiva ani fiind expuși la adevărul lui 
Cristos prin alți soldați. În afară de asta cultura și sistemul lor 
de credințe nu au fost niciodată provocate. Acesta este un trib 
neevanghelizat și fără nici o activitate creștină.  

13 AUGUST  /  ZIUA 25

Tribul arab Rashaida din Sudan 
 Urmașii arabilor din deșertul African
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Hadith 
Profetul a spus, “Oricui a postit în luna Ramadan cu credintă 
sinceră și a sperat la o recompensă de la Alah, toate păcatele 
lui din trecut vor fi iertate și oricine stă la rugăciuni în noaptea 
puterii cu credintă sinceră si  speră la o recompensă de la Alah 
atunci toate păcatele lui anterioare vor fi iertate.” 

14 AUGUST  /  ZIUA 26

Noaptea Puterii –  Laylat al-Qadr 
Noaptea în care se zice că Mohamed a primit revelațiile sale

Fatima este emoționată. Soțul ei, Salim, a invitat familia 
profesorului său ca să sărbătorească sfârșitul postului cu 

aceștia. Până în această zi, Fatima a avut multe conversații 
încurajatoare cu Sara în timp ce bărbații vorbeau și fetele se ju-
cau. În timpul ultimei vizite, Sara s-a oferit să se roage pentru 
ea. Fatima a experimentat un sentiment ciudat de pace în timp 
ce se ruga Sara pentru ea și speră acum la mai multe rugăciuni. 
Sara și familia ei sunt urmași ai lui Mesia, Isus.

Fatima nu este emoționată numai din cauza vizitei Sarei, ci 
și pentru  Laylat al-Qadr, noaptea puterii. Fatima intenționează 
să stea toată noaptea trează rugându-se în speranța că 
rugăciunile sale pentru a avea un fiu îi vor fi ascultate. Acum 2 
ani a început să sângereze chiar la sfârșitul Ramadanului, lucru 
care a făcut-o incapabilă să se roage. Curând după aceasta a 
rămas însărcinată lucru care nu a lăsat-o să postească în anul  
următor din cauză că a trebuit să îngrijească copilul. Fatima a 
născut 3 fete, Salim nu a respins-o dar soacra ei a blestemat-o 
pentru  că  nu a născut un băiat. Ea și-a încurajat mult fiul să 
îsi ia o altă soție. Fatima era foarte îngrijorată din cauza acestei 
amenințări și a făcut un pelerinaj la mormântul unui om sfânt 
ca să ceară un fiu. De asemenea, a muncit din greu pentru a-și 
putea îndeplini treburile religioase. Astăzi ea are mari speranțe 
pentru că aceasta este noaptea puterii. 

Conform Sura 97 (capitolul 97 din Coran), Mohamed a avut 
prima sa revelație în timpul acestei nopți. Musulmanii cred că 

   Rugați-vă pentru revelația supranaturală a lui Isus în 
vise și vedenii în timpul acestei nopți. Gândește-te la 
musulmanii din orașul tău, regiunea sau țara ta, sau 
oriunde altundeva.

   Rugați-L pe Dumnezeu să vă ghideze rugăciunile. În 
același timp roagă-te ca oamenii care au revelații să 
poată cunoaște credincioși care îi pot ajuta să devină 
ucenici. (Faptele Apostolilor 10:1-48).

Motive de rugăciune:

rugăciunile oferite în această noapte sunt bine primite. Unii 
cred că rugăciunea din timpul acestei nopți va compensa 
omisia rugăciunii zilnice regulate. Noaptea puterii are loc in 
ultimele 10 zile ale Ramadanului și mulți clerici musulmani 
cred că este în a 27 a zi. O zi nouă începe la apus de aceea 
noaptea puterii din acest an va fi în noaptea de 13 August.

Fatima reprezintă miile de femei musulmane care 
asteaptă cu dorință noaptea puterii. Din păcate sunt puțini 
care au o Sara care să îi conducă la Isus.
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Apostolul Pavel și-a îndeplinit misiunea în diferite 
moduri. Citim că uneori era necesar să își câștige ba-

nii din fabricarea corturilor, iar alteori alți oameni aveau 
grijă de nevoile sale, în acest mod el să poată “fii devotat 
predicării, și să Îl mărturisească evreilor pe Isus, Mesia”  
(Faptele Apostolilor 18:5).

În Filipeni 4 : 10 – 19, citim despre atitudinea apostolului. 
Știm că el a învățat să fie mulțumit în orice situație ar fi. Știa 
cum să trăiască smerit, și de asemenea știa cum să trăiască și 
în belșug. Când apostulul Pavel a primit daruri pentru ca el să 
poată fi preocupat mai mult cu predicarea Cuvântului, el nu a 
căutat darurile în sine, ci a privit la binecuvântările pe care le 
vor primi de la Dumnezeu cei care au dăruit. Pavel a descris 
darurile lor ca “o jertfă de miros plăcut, un sacrificiu plăcut 
Domnului”. Pavel a încurajat dărnicia spunând că “Dumnezeu 
se va îngriji de toate nevoile celor ce dăruiesc”.

Centrele de misiune din lume au nevoie de fonduri.  
Lucrarea de misiune se face prin mijloace mass-media,  
internet, radio, televiziune, filme și literatură. Ca toate  
acestea să funcționeze, este nevoie de fonduri importante. 
Multe dintre aceste centre de misiune predică musulmanilor  
Evanghelia. Adesea, centrele primesc e-mail-uri, scrisori și 
telefoane din partea câtorva sute de persoane care doresc să 
devină misionari.

Toate eforturile agențiilor de misiune aduc roade. În multe 
țări islamice, misionarii și-au luat adesea slujbe obișnuite și 
au muncit în țările închise pentru Evanghelie, toate acestea 
pentru a-L putea mărturisi pe Isus. Unii misionari ajung să 
ocupe locuri importante în societate prin munca pe care o fac. 
Aceștia sunt adesea bine plătiți, dar nu mereu se întâmplă 
asta. Anumiți misionari au mare nevoie de ajutor financiar. 

În ciuda acuzațiilor, care sunt aduse uneori de musulmani, 
centrele creștine de misiune nu au mers niciodată pe prin-
cipiul “plătim oamenii ca să îi convertim”. Noile comunități de 
creștini formate în țările musulmane se bazează pe modelul 
următor: conducere proprie (obținerea unui local propriu), 
autofinanțare (susținere financiară din resurse proprii) si  
autopropagare. 

Uneori circumstanțele grele (persecuții, dificultate 
economică și dezastre naturale) fac ca acest principiu să nu 
funcționeze. Este foarte bine pentru creștini să fie solidari cu 
frații și surorile lor. (2 Corinteni 8 :1–21)

.

15 AUGUST  /  ZIUA 27

“Dați, şi vi se va da”
Cuvinte importante din Luca 6:38

Motive de rugăciune:
   “30 de Zile” încurajează participanții 

acestui proiect de rugăciune pentru 
musulmani să dăruiască pentru 
lucrarea de misiune din lume. Haideți 
să căutăm cu toții “mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu” prin a da din veniturile 
noastre. Poate este nevoie să petreci 
timp în rugăciune cu Dumnezeu ca 
să afli cum poți și tu să te implici. 
Rugați-vă pentru cât mai multe centre 
de evanghelizare a musulmanilor din 
toată lumea. 



40

16 AUGUST  /  ZIUA 28

Cartea Izhār ul-Haqq
Răspunzând acuzațiilor aduse de musulmani  împotriva Bibliei

Izhār ul-Haqq este o carte a musulmanilor 
care descurajează și slăbește credința 

multor creștini care locuiesc în țările mu-
sulmane, în special credința celor care 
sunt creștini convertiți de la Islam. Cartea 
ridiculizează credința creștinilor în Biblie 
afirmând că Biblia este o carte coruptă.  The 
Izhar ul-Haqq prezintă Coranul ca fiind sin-
gura carte perfectă.

Conținutul acestei cărți (scrisă în original 
în limba arabă) a apărut dintr-o dezbatere 
cu un misionar german în urmă cu 150 de 
ani. Învățătorii și criticii musulmani s-au fo-
losit de  Critica Superioară a Bibliei din sec 
19 scrisă în Europa în efortul de a susține 
acuzațiile tradiționale ale musulmanilor 
precum că Biblia este coruptă și falsă.  
Izhār ul-Haqq este încă considerată pentru 
mulți musulmani așa de eficientă încât este 
tipărită în continuare cu conținutul original 
și este distribuită pe scară largă in rețelele  
liderilor ortodoxi musulmani. 

În plus, argumentele din carte sunt  
utilizate de aproape toți criticii și învățătorii 
musulmani din lume, inclusiv de Shabir Ali,  

Jamal Badawi și Zakir Naik. Aceste  
argumente sunt transmise non stop prin 
intermediul canalelor de televiziune prin 
satelit pentru telespectatorii din Asia

Există o mare nevoie pentru un răspuns 
care este respectuos față de musulmani, 
răspuns la întrebarile cerute de musulmani 
în legătură cu Biblia și aducerea ultimelor 
cercetării științifice asupra Coranului.

Manuscrisele Noului Testament, de  
exemplu, au o poziție mult mai puternică 
decât manuscrisele Coranului. În ultimele 
decenii, a apărut un mare număr de 
literatură științifică cu întrebări dificile în 
legătură cu Coranul, în unele cazuri chiar 
mai dificile decât întrebările referitoare la 
Biblie, puse de oamenii de știință. 

Unii credincioși lucrează pentru a da 
un răspuns, pentru a crea o carte care să 
răspundă acuzațiilor cărții Izhăr-ul Jaqq. 
Obiectivele proiectului nu sunt numai de 
a apăra Cuvântul lui Dumnezeu de acuzații 
false, ci și de a încuraja musulmanii să 
citească Biblia în sine în loc să acuze în mod 
fals sau să o respingă.

   Rugați-vă pentru munca de a răspunde acuzațiilor musulmanilor împotriva Bibliei. 
Fie ca Dumnezeu  să ridice oameni corespunzători care să aibă înțelegerea corectă, 
abilități, daruri și caracter pentru a fi eficace în această lucrare. Pentru dificultatea 
proiectului  Izhăr-ul  Haqq, perspicacitatea intelectuală sau abilitatea de a dezbate 
nu este suficientă. Mai degrabă, este nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a 
împuternici scriitorii creștini să “răstoarne izvodirile minții şi orice înălțime care se 
ridică împotriva cunoştinței lui Dumnezeu”. Scopul, după cum Cuvântul lui Dumnezeu 
îl exprimă atât de bine, este ca “orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”  
(2 Corinteni 10:5).

   După ce va apărea un răspuns complet la cartea Izahăr-ul Haqq, vor fi necesare 
fonduri pentru a răspândi materialul în formatul de  presă și audio-vizual. Roagă-te 
lui Dumnezeu pentru îndrumare, har și pregătire.

Motive de rugăciune:



41

Este foarte greu să ne referim la un anumit număr 
în ceea ce privește poporul Rohingya, pentru 

că ei nu sunt recunoscuți cetățeni ai unei tări. Cei 
mai mulți locuiesc în statul Rakhine, Myanmar. Ei 
trăiesc ca  refugiați  în Bangladesh, Malaysia, China,  
Arabia Saudită, Pakistan, și Tailanda. Sunt doar 
câteva sute de credincioși din acest popor, toți 
aparținând ramurei Sufi a islamului.

Musulmanii Rohingya au venit din Myanmar 
(Burma). Aceștia au fost și sunt persecutați în pro-
pria țară. Liderii militari din Myanmar se folosesc de 
naționalismul lor exagerat dar și de religia budistă 
pentru a discrimina minoritățile din țara lor printre 
care și poporul Rohingya.

În prezent, aceștia sunt răspândiți în toată Asia 
de Sud  și Sud-Est.  Sunt peste 111,000 de refugiați 
gazduiți în nouă tabere de-a lungul graniței dintre 
Tai și Myanmar. Cei mai mulți au rămas refugiați în 
aceste tabere așteptând oportunități pentru a emigra 
în alte părți. Din păcate, din cauza reputației lor, este 
foarte greu ca aceștia sa fie acceptați în alte locuri. 
În Malaysia, copiii acestor refugiați nu au dreptul să 
învețe la scoliile locale, refuzânduli-se astfel șansa 

de a avea un viitor mai bun. În ultimii ani s-au facut 
eforturi mari pentru a se inființa școli , dar din cauza 
lipsei de fonduri si deasemenea a lipsei de personal 
calificat lucrurile merg foarte lent.

    În ceea ce privește traducerea Bibliei, oamenii 
s-au folosit de limba arabă adăugând cateva accente 
și caractere, pentru a traduce câteva materiale in 
limba acestui popor.

17 AUGUST  /  ZIUA 29

Poporul Rohingya
Peste 2,000,000 oameni  își caută o noua casă, pace și libertate

   În acest moment, sunt 21 de povestiri biblice traduse 
având speranța că acestea vor ajunge cât mai curând la 
oameni  în lunile următoare.  Găsirea textelor care să fie 
traduse dar și modalitatea ca acestea să ajungă la poporul 
Rohingya este o provocare.  O bună comunicare dar și o 
buna coordonare a lucrării privind procesul traducerii devin 
extrem de importante.

   Vă îndemnăm să vă rugați, ca acest popor să ajungă 
la cunoașterea lui Dumnezeu. Mulți oameni sunt deja 
implicați în această lucrare și fie ca Dumnezeu să ridice 
și alții! 

Motive de rugăciune:



În jurul lumii, în următoarele 3 zile musulma-
nii vor sărbători și se vor bucura de sfârșitul  

Ramadanului. În acest sfârșit de săptămână,  
Eid ud-Fitr, este de asemenea un moment  
important pentru majoritatea adunărilor reli-
gioase. Zeci de mii de musulmani  se vor aduna de   
asemenea  la moscheea Agra în fața Taj Mahal 
în India. În vecinătatea Pakistanului, alte mii se 
vor aduna la moscheea Faisal în Islamabad  și în 
moscheea Badshahi din Lahore. Aceste adunări lasă 
impresii profunde în rândul musulmanilor. Totuși, 
cea mai mare și cea mai impresionantă adunare este 
la Mecca, unde peste două milioane de pelerini pot 
să se roage în același timp la moscheea Haram în 
timpul pelerinajului anual care are loc la aproape 70 
de zile după Ramadan.  

 Musulmanii își întâlnesc prietenii în aceste 
adunări, și sunt conduși de liderii adunării în momente 
de rugăciune. Musulmanii consideră aceste adunări o 
dovadă de superioritate și creștere a Islamului. Isus a 
spus că Împărăția Lui este ca o sămânță de muștar.  
Musulmanii, în general, nu au experimen-
tat vindecarea, viața și salvarea care vine prin 
cruce și înviere. De cele mai multe ori puterea  
Domnului se face evidentă în slăbiciune, și nu prin 
mulțimi impresionante, cu boxe puternice sau 
manifestă omenești. 

Moscheea Shah(King) Faisal din Islamabad, Pakistan are o capacitate 
de 75 000 de personae în moschee și în curțile exterioare. Până la 
200.000 de persoane adițional pot să se roage în afară moscheei.  

Stânga: Moscheea 
Agra din mausoleul 

Taj Mahal.

Pe site-ul 
www.30-days.net 

puteți urmării câteva 
înregistrări video ale 

acestor întâlniri.

Motive de rugăciune

18 AUGUST /  ZIUA 30

Marea adunare în Asia de Sud
Mii si mii de grupuri vin împreună la sfârșitul Ramadanului

    Roagă-te pentru familiile musulmane din 
orașul tău, regiunea ta și țara ta ca ei să 
întâlnească credincioși adevărați care să 
împărtășească cu ei pâinea vieții în timpul 
sărbătorii (vezi Ps. 34:8, Ioan 6:55-58).

   Rugați-vă pentru musulmanii din țara 
voastră care vor participa la adunările 
religioase. Fie ca Dumnezeu să îi aibă 
în vedere. Rugați-vă ca în timpul celor 
trei zile de sărbătoare, ei să primească 
revelația  răstignirii, a învierii și  a faptului 
că Isus trăiește  . 
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30 de ZileInformații de contact

Site-uri creștine despre Islam:
www.answering-islam.org
www.quranandinjil.org
www.engagingislam.org
www.carlmedearis.com

Site-uri Islamice:
www.quran.com
www.answering-christianity.com
www.islam-christianity.com
www.islamicity.com
www.al-islam.org
www.muxlim.com
www.topmuslimsites.com 
www.salat-time.com
www.talkislamic.com
www.understanding-islam.com
www.alim.org

Mărturii:
www.morethandreams.tv
www.muslimjourneytohope.com
www.albahethoon.com 

Grupuri etnice / misiune
www.joshuaproject.net
www.missionfrontiers.org
www.lausanne.org

Site-uri despre misiune și Islam:

Tineri Pentru Misiune Mediaș
OP 1 CP 73
Mediaș, jud Sibiu
Cod poștal 551200

E-mail: medias@ywam.ro
www.tpmmedias.ro

© Copyright 2012 -  30 Days International

Traducere și editare în limba română de echipa Știri Creștine.ro
Coordonator proiect pe România: Viorel Pop

Ghidul îl puteți accesa și comanda online pe 
site-ul www.stiricrestine.ro

Valorile noastre: “30 Zile Internațional” ca și mișcare 
menține o atitudine pozitivă față de musulmani. 
Efortul nostru nu are ca și interes denigrarea și criticarea 
credițelor și practicilor islamice. Islamul nu este doar o 
religie sau o filozofie. 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 evan-
ghelizare. Acesta este făcut pentru a informa și încuraja 
credincioșii la rugăciune.

Site-uri recomandate: 

Nu suntem neapărat de acord cu toate 
argumentele, ideile sau atitudinile 
prezentate de aceste site-uri. Dar aceste 
site-uri conțin câteva resurse valoroase. 
Ele au de asemenea și conținut mai puțin 
pozitiv. Este posibil să nu fie cele mai bune 
site-uri în domeniu, dar cu acestea sunt 
deja obișnuiți editorii.

Engleză
Site-uri Tineri Pentru Misiune:
www.tineripentrumisiune.ro
www.tpmmedias.ro
www.tpmconstanta.ro
www.ywamcluj.ro
www.ywam-targumures.com
www.iasi.ywam.ro
www.lucrareacufamilii.ro
www.dtsromania.com
www.promisiune.info
www.editurakairos.ro
www.evanghelizare.com

Alte organizații de misiune:
www.pimromania.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.mtu.ro
www.mmu.ro
www.frontiers.ro

Media creștină:
www.stiricrestine.ro
www.alfaomega.tv
www.evenimentecrestine.ro
www.radiosamariteanul.ro
www.totalschimbat.ro

Română



Modalități de implicare  practică

30 de Zile online în limba română pe www.stiricrestine.ro 

Festivalul ProMisiune
PASIUNE PENTRU ISUS, COMPASIUNE PENTRU OAMENI!

Tineri Pentru Misiune Mediaș te invită să îl cunoști mai 
bine pe Dumnezeu și să experimentezi ce înseamnă 
misiunea locală și transculturală. 

conectat.ro
Ai întrebări despre cum să-ți aperi credința? Inima ta bate pentru pro-clamarea lui Isus? 

CURS DE APOLOGETICĂ ȘI EVANGHELIZARE

Școala de Interpretare a BIBlIeI

Haideți să studiem Biblia folosind metoda inductivă 
și să trăim într-o comunitate dinamică avânt impact  
pentru Împărăția lui Dumnezeu printr-o viață plină de  
pasiune pentru Isus și voia Sa. 

Perioada: octombrie 2012 - martie 2013 

Pregătire: 30 iulie - 04 august 2012
Misiune: 04 august - 30 august 2012

Locații de misiune 2012:
- Turcia, India, Kenya, Uganda, Serbia, 
Republica Moldova, Romani (Oltenia) 

Date 2012:

Detalii și înscriere pe www.promisiune.info

Misiune în egiPt și china
Două revoluții, două schimbări dramatice, același efect -> 
creșterea exponențială a biserici. Vrei să fi parte din echipa cu 
care Dumnezeu schimbă Egiptul și China azi? Înscrie-te acum în 
una dintre cele două echipe care vor merge în toamna lui 2012 
(14 octombrie - 18 noiembrie) în Egipt și China. 

Detalii și înscriere pe www.tpmmedias.ro Detalii și înscriere pe www.tpmmedias.ro

Cursul de Apologetică și Evanghelizare 
conectat.RO a fost creat pentru că tu poți 
să duci mesajul lui Isus și să aperi credința 
creştină. 

Timp de 5 săptămâni (9 iunie - 9 august 
2012) vom învăța principii și metode biblice 
de evanghelizare și apologetică. În același 
timp vom aplica învățătura dezvoltând 
proiecte de evanghelizare în peste 30 de 
localități din jurul Mediașului.

Detalii și înscriere pe www.tpmmedias.ro

iubește, roagă-te și spune!

Vom sluji alături de misionarii locali în activități de evanghelizare, ucenicie,  vom vizita biserica 
subterană și vom face marșuri de rugăciune. 

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştință. (Osea 4:6a)


