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Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la prima apariţie a ghidului de 
rugăciune, acesta fiind gândit ca un mijloc de a-i încuraja pe ucenicii lui Hristos 

să se roage pentru musulmani. 

De atunci, multe circumstanţe au influenţat realizarea acestui ghid de rugăciune. Acum 
putem promova iniţiativa 30 de zile de rugăciune la scară largă prin intermediul reţelelor 

de socializare, deşi cu mare atenţie în locurile sensibile, unde folosim aplicaţii de mesagerie 
securizate. Am început cu câţiva lucrători şi cu cele câteva biserici care au decis să se alăture, 
dar acum puteţi găsi peste un milion de creştini care se roagă folosind acest ghid, chiar şi în 
cele mai îndepărtate părţi ale lumii, în limbi de care nu ştiaţi că există.

De asemenea, în ultimii 25 de ani au avut loc şi dezastre naturale devastatoare, răspândirea 
extremismului islamic şi războaie necruţătoare în multe comunităţi musulmane de pe întreg 
pământul, dar şi cele mai multe mişcări de întoarcere la Hristos a musulmanilor, aşa cum 
menţionam şi în ghidurile de rugăciune din anii 2015 şi 2016.

În fiecare an primim feedback din partea cititorilor care ajung să îi vadă altfel pe musulmani, 
faţă de care şi-au deschis inimile pentru a-i înţelege mai bine şi pentru a reflecta dragostea 
fără egal a lui Hristos.

Ne-am bucura să vă auzim părerea! Trimiteţi-ne gândurile voastre şi povestiţi-ne despre felul 
în care 30 de zile a fost parte din viaţa şi credinţa voastră în ultimii 25 de ani!

Vă mulţumim pentru rugăciuni,
Echipa internaţională 30 de zile

Bine ați venit la ediția 2018

facebook.com/30zilederugaciune facebook.com/frontiersro
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Simbolurile credinței
Unul dintre obiectivele noastre este să 

îi ajutăm pe cititorii ghidului 30 de zile 
să înţeleagă mai bine credinţa şi cultura 

musulmană. Înţelegerea ne va ajuta să ne 
rugăm, să îi iubim, să interacţionăm mai 

eficient cu musulmanii pe care îi cunoaştem 
şi să fim o influenţă pozitivă în comunitatea de 

credincioşi din care facem parte.

Anul acesta le-am cerut colaboratorilor noştri 
să ţină seama de simbolurile credinţei prezente 

în comunităţile musulmane despre care ne scriu. 
În fiecare cultură şi subcultură din lume, suntem 

înconjuraţi de simboluri – la unele ne putem raporta, 
în timp ce pe altele nu le conştientizăm. Suntem 

încântaţi să împărtăşim cu voi fascinanta varietate de 
simboluri care ne-au fost prezentate din întreaga lume şi 

semnificaţia pe care acestea le au în diferite grupuri 
etnice musulmane. 

În general, creştinii recunosc multe simboluri 
– crucea, peştele, sarea şi lumina, etc. – 

imagini al căror înţeles îl cunosc şi cu care rezonează. În Islam 
nu există tot atât de multe simboluri recunoscute universal, 
acestea fiind mai degrabă locale. Mai jos sunt câteva dintre cele 
mai răspândite simboluri:

Caligrafia: Întrucât reprezentarea creaturilor vii 
este descurajată în Islam, datorită credinţei că 

aceasta este o acţiune rezervată lui Dumnezeu, 
reprezentările caligrafice ale versetelor din Coran 

au fost întotdeauna foarte importante în designul islamic.

Culoarea verde: Verdele are anumite conotaţii tradiţionale 
în Islam – în Coran, de exemplu, este asociat cu Paradisul. De 
asemenea, verdele a fost ales ca fiind culoarea Fatimizilor, o 
puternică dinastie arabă şiită din secolului al IX-lea.

Steaua şi semiluna: Acest simbol se regăseşte în 
reprezentările medievale ale Islamului, dar a fost de asemenea 
folosit şi în simbolistica romană şi creştină. Fiind emblema 
Imperiului Otoman a devenit şi mai tare asociat cu Islamul în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Simbolurile ne servesc prin faptul că ne aduc aminte de 
lucrurile importante, ne oferă un sentiment de conexiune şi ne 
ajută să ne definim credinţele. Foloseşte simbolurile despre 
care vei învăţa în următoarele 30 de zile ca o inspiraţie pentru 
rugăciunile tale!
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Numerele de pe hartă corespund zilei în care ne rugăm.

Pentru cine ne rugăm?
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Întrebări frecvente
DESPRE

„Cum a început 30 de zile?”

Un grup de lucrători ai Împărăţiei erau în timpul
de rugăciune la o întâlnire în Orientul Mijlociu,
când Dumnezeu le-a vorbit despre nevoia de a-şi
focaliza rugăciunea pe Lumea musulmană şi de a
fi intenţionali în a le arată dragostea lui Dumnezeu
musulmanilor. Acest ghid de rugăciune este
răspunsul lor. 

„Cine scrie articolele şi cine produce acest 
ghid de rugăciune?”

Echipa este formată dintr-un grup divers şi 
global de oameni care au trăit şi au lucrat printre 
musulmani  vreme îndelungată. Ei oferă voluntar 
din timpul  lor pentru colectarea de  informaţii, 
scrierea, traducerea, designul şi distribuirea 
ghidului.

„Cum decideţi pentru cine ne rugăm 
în fiecare an?”

Primim cereri de rugăciune din toată 
lumea, prin urmare selecţia noastră se 
bazează pe ceea ce primim. Punem la 
dispoziţie un îndrumător legat de
scrierea articolelor, pentru cei care sunt 
interesaţi să mobilizeze comunităţi 
la rugăciune pentru diferite cauze. 
Contactaţi-ne dacă vă doriţi să
scrieţi pentru 30 de zile!

„Cum decideţi ce motive de 
rugăciune veţi include?”

Isus i-a desemnat pe ucenicii Lui să
fie reprezentanţii Săi pe Pământ.
Noi suntem cei care le vom duce
mesajul lui Hristos musulmanilor,
prin cuvintele şi faptele noastre.
Rugăciunea pentru nevoile lor 

emoţionale şi fizice ne creşte 
dragostea pentru musulmani şi 
ne inspiră să avem grijă de ei aşa 
cum Isus i-a îngrijit pe oameni 
când S-a aflat pe pământ.

Aceste motive de rugăciune sunt
punctul de plecare, iar de aici 
Duhul  Sfânt vă va conduce şi vă 
va încuraja.    
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Ca ucenicii lui Hristos să 
aibă inspirație cu privire la 
simbolurile, semnificaţiile 
şi valorile cheie pe care 
să le folosească în 
transmiterea Evangheliei.

Pentru pocăinţă pentru 
acei creştini care s-au 
grăbit să judece practicile 
vecinilor lor musulmani, 
fără a vedea oportunităţile 
de a împărtăşi harul 
răscumpărător.

Pentru o înţelegere 
aprofundată pe măsură ce 
ne vom ruga următoarele 
30 de zile.

Simboluri
În construirea de punţi şi în comunicarea semnificativă cu 
cei de altă credinţă, identificarea simbolurilor importante ale 
acelor oameni (dar şi alor noastre) este vitală. Totuşi, limitarea 
la identificarea unui simbol, fără a-i cunoaşte semnificaţia, 
este similară cu aşteptarea de a comunicarea într-o limbă 
străină, în urma simplei auziri a acelei limbi.

Cultura, ca şi credinţa religioasă (cu care uneori coincide), este 
plină de simboluri. Conform celor scrise de Clifford Geertz, 
cultura este „un model de semnificaţii cuprinse în simboluri, 
transmis de-a lungul vremii”, un sistem de „concepţii 
moştenite, exprimate în formă simbolică, prin intermediul 
cărora oamenii comunică, îşi perpetuează şi îşi dezvoltă 
cunoaşterea” (Geertz, C., (1973). Interpretarea culturilor, pag. 
89).

Poate sună complex şi complicat şi chiar este. O credinţă 
religioasă, precum Creştinismul sau Islamul şi oamenii care o 
urmează nu sunt unidimensionali. Nu spunem că trebuie să 
înţelegem deplin toate nivelurile simbolurilor, înţelesurilor şi 
valorilor înainte de a putea comunica în dragoste sau înainte 
de a ne ruga pentru prietenii sau vecinii noştri musulmani. 

Totuşi, dragostea implică deschiderea de a pune întrebări, 
dorind să afle nu doar ceea ce crede celălalt din punct de 
vedere doctrinal, ci de asemenea şi să înţeleagă într-un mod 
profund. 
Acest angajament vine prin înţelegerea unor tânjiri comune, a 
unor dorinţe adânci.
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Aceste tânjiri ne ajută să înţelegem că un simbol al 
musulmanilor cum este spălarea rituală înainte de rugăciune, 
poate însemna mai mult decât ceea ce e vizibil la 
suprafaţă, fâcând referire la înţelesul mai 
profund al curăţării şi la importanţa înfăţişării 
neprihăniţi în faţa lui Allah.
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Comorenii au îndurat conducerea 
multor conducători,sultani, 
acţiunile piraţilor şi ale celor 
care comercializau sclavi în 
statele coloniale. Ne rugăm ca 
ei să găsească libertate şi viaţa 
în Isus.

Ne rugăm în mod special pentru 
femei, care poartă shiromani, 
care sunt cheia în deschiderea 
acestei culturi matrilineale înspre 
Evanghelie.

Viaţa de familie pe aceste insule 
este puternic caracterizată de 
gelozie. Să ne rugăm pentru 
încredere şi angajament reciproc 
în aceste familii lărgite şi pentru 
modele sănătoase pentru viaţa 
de familie.

Comore și shiromani

Uniunea Comorelor cuprinde patru insule tropicale din 
Oceanul Indian, în vestul Madagascarului. Anjouan (una dintre 
cele patru insule) a fost fondată în jurul anului 1500, vreme în 
care Islamul fusese deja adus în interiorul insulelor de către 
negustorii arabi, îmbogăţiţi aici prin sclavie şi prin comerţul cu 
mirodenii. Colonialiştii francezi au preluat puterea în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, urmând ca în anul 1975 Comore 
să devină o ţară independentă, după o lungă serie de dictaturi şi 
lovituri de stat. Astăzi, 99% din populaţia ţării urmează o formă 
a Islamului popular, fiind influenţat de cultura africană.

Primul Sultan al Anjouanului a ales pentru insulă un steag 
roşu. Culoarea roşu este considerată un semn al puterii şi al 
regalităţii. Această culoare a jucat un rol decisiv în alegerea 
îmbrăcăminţii femeilor din acel timp, fiind rezervat femeilor din 
clasa superioară. În public, femeile se acopereau cu o ţeşătură 
roşie.
În secolul XX, acestor ţesături roşii au 
început 

să li se adauge alte culori şi modele, dar culoarea roşu este în 
continuare considerată simbolul vechi al culturii anjouane şi este 
purtată de toate femeile.

Prin coaserea a şase pătrate de material se obţine un shiromani 
modern. Când este purtat, cusăturile prind împreună bucăţile 
de material dintr-un shiromani în aşa fel încât formează o cruce 
mare şi evidentă pe corp. Shiromani se poate purta atât în cadrul 
festivalurilor religioase, la ocazii politice sau nunţi, dar şi în 
viaţa de zi cu zi.  O femeie anjouani poate fi recunoscută după 
îmbrăcămintea sa în întreaga lume. Shiromani este un simbol al 
culturii lor, iar femeile îl poartă cu mândrie.
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Teama de ruşine duce la 
violenţă – şi la suferinţă. 
Să ne rugăm pentru 
transformarea acestei 
credinţe culturale.

Isus a venit să ne 
elibereze. Să ne rugăm ca 
dragostea care izgoneşte 
frica să fie desăvârşită 
în oamenii din Caucaz         
(1 Ioan 4:18).

Comunitatea caucaziană 
să aibă oportunitatea de a 
fi expusă la învăţăturile lui 
Isus şi să le primească.

Caucaz
Splendida regiune montană dintre Marea Neagră şi Marea 
Caspică aparţine în parte Europei. Totuşi, aici trăiesc unele 
dintre cele mai puţin atinse grupuri etnice musulmane. 
Caucazienii vorbesc 45 de limbi distincte, unele numărându-
se printre cele mai complexe limbi din întreaga lume. Izolarea 
în munţi a ajutat la supravieţuirea vechilor tradiţii, precum 
răzbunarea sângelui, până în vremurile noastre. Cei mai mulţi 
dintre ei nu au încredere în străini şi se opun oricărei schimbări. 
Situaţia politică şi cea culturală fac ca lucrătorilor Împărăţiei 
străini să le fie extrem de greu să trăiască şi să Îl slujească pe 
Hristos aici.

Fiind întrebat de ce îi este teamă, caucazianul de rând ar putea 
spune „De nimic.” Totuşi, în momente de sinceritate, mulţi 
caucazieni menţionează trei lucruri distincte, toate fiind legate 
de simboluri culturale:

1. Frica de a-şi pierde onoarea: Pumnalul caucazian 

Frica celui neînfricat

este întotdeauna la îndemână când vine vorba de a apăra 
onoarea individuală sau onoarea familiei. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care conflictele şi violenţa sunt atât de 
frecvente în cultura caucaziană.

2. Frica de spiritele rele: Caucazienii se tem că pot fi 
blestemaţi de alţi oameni şi atacaţi de djinni (fiinţe spirituale). 
Pentru a împiedica spiritele să intre în casele lor, localnicii îşi 
atârnă câte un ceainic răsturnat deasupra uşii principale a 
casei.

3. Frica de a fi excluşi din Umma (comunitatea 
musulmană): La fel cum un fir dintr-un covor caucazian este 
nimic atunci când este de unul singur, tot astfel şi individul este 
neînsemnat în comparaţie cu comunitatea, ca întreg. Acesta 
este motivul pentru care este devastator să fi dat afară din 
Umma.
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Să ne rugăm ca la fel cum 
tămâia şi-a găsit drumul 
pentru a ajunge la Isus, tot 
astfel să ajungă şi mesajul 
lui Isus în inima și în viața 
celor care trăiesc în ținutul 
tămâiei.
 
Să ne rugăm ca vieţile 
credincioșilor străini care 
trăiesc în această regiune 
să emane mireasma lui 
Hristos.
 
Să ne rugăm ca înţelepţii 
din Peninsula Arabică, 
bărbaţi și femei, să caute 
Calea lui Isus.

Musulmanii din Estul

Cu mult timp în urmă niște înțelepți din estul Arabiei au 
observat o stea superbă strălucind puternic pe cerul nopții 
și au urmat-o pornind într-o aventură; nu ştiau unde îi va 
conduce steaua. La finalul călătoriei lor, L-au găsit pe Isus 
și I-au oferit daruri preţioase – unul dintre acestea a fost 
tămâia.

Astăzi copacii de tămâie continuă să rodească, în special 
în regiunea din sudul Peninsulei Arabice. În centrul acestei 
regiuni se află un oraș care adăpostește șase grupuri etnice 
neatinse, fiecare dintre ele având o limbă sau un dialect 
distinct, obiceiuri și tradiții unice, fiind divizate în triburi 
și familii. Însă cu toate particularitățile lor, aceste grupuri 
etnice au anumite lucruri în comun: credința care îi unește 
în Islam, dragostea lor pentru cămile și folosirea zilnică a 
tămâii.
 
În fiecare zi după rugăciunea de seară, orașul este 

impregnat de mirosul dulce al tămâii, care este pusă în 
arzătoare în fiecare familie și purtată prin toată casa. 
Localnicii fac acest lucru ca să acopere mirosurile unei zile 
fierbinți, ca să dezinfecteze casa de bacterii și ca să alunge 
vreun demon care e posibil să se fi strecurat în casă noaptea 
anterioară. Prin folosirea zilnică a acestei resurse locale 
valoroase în acest fel, ei recunosc nevoia lor de curățare, 
vindecare și eliberare.
 
Înțelepții din Arabia I-au oferit odată lui Isus comorile lor, 
atunci când au călătorit să-L întâlnească în Betleem. Astăzi, 
El le oferă vindecarea, curățarea și eliberarea durabilă pe 
care le caută.

Peninsulei Arabe
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Dumnezeu să 
binecuvânteze familiile 
Dagomba, pentru a avea 
parte de recolte bune 
și servicii medicale și 
educaționale de calitate în 
numeroasele comunități 
rurale.
 
Să ne rugăm ca tot mai 
mulți dintre cei aproximativ 
1,2 milioane de musulmani 
Dagomba să descopere 
puterea crucii lui Isus.

Să ne rugăm ca numărul 
restrâns de credincioși 
Dagomba să fie o lumină în 
comunitățile lor prin faptul 
că își pun încrederea numai 
în crucea lui Hristos pentru 
protecția lor.

Poporul Dagoma
din Nordul Ghanei

În calitate de cap al familiei și bătrân al satului său din nordul 
Ghanei, Abdulai e un membru bine respectat în comunitatea 
lui. Totuși, trăieşte cu teama de cei care ar putea să-i facă 
rău familiei lui prin vrăjitorie. O formă de protecție pe care 
o folosește este nangbantotim, care în traducere înseamnă 
„medicina veștilor rele”. Această practică a fost moștenită din 
religia tradițională africană, însă este larg practicată în aproape 
întreaga comunitate musulmană din Dagbon, regatul poporului 
Dagomba.

Înainte ca cineva din afara familiei să vadă pentru prima dată 
un copil nou-născut, ierburi aromatice arse obținute de la un 
magician puternic sunt amestecate cu unt de shea într-un vas 
de lut spart, apoi este pictată o cruce deasupra ușii încăperii și 
pe piciorul copilului. Puțin din această doctorie este pusă în gura 
copilului sau într-o amuletă pe care o va purta. Aceasta servește 
ca antidot împotriva oricărui blestem pus asupra copilului, 
simbolul crucii reprezentând protecție în toate cele patru direcții.

Abdulai a pictat şi el acest simbol în formă de cruce pe fiecare 
dintre cei patru pereți ai camerei lui, pentru a fi protejată de 
distrugere în timpul furtunilor puternice care au loc în mod 
obișnuit în sezonul ploios. De fapt, acest simbol al protecției 
poate fi zugrăvit oriunde. În aceste comunități predominant 
agrare, nangbantotim poate fi văzut pe pietre aşezate în mijlocul 
fermelor agricole ale oamenilor.

Abdulai e mândru că dețină ierburile nangbantotim și îşi doreşte 
ca fiii lui să le moștenească într-o zi. El crede că simplul fapt că 
întreaga comunitate ştie că le are este o descurajare pentru cei 
care i-ar dori răul.

Medicina veștilor rele
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Ca malaezii Pattani să devină 
pescari de oameni dedicați.
 
Pentru oportunităţi prin 
care malaezii Pattani să 
își sporească venitul, să-și 
dezvolte meșteșugurile 
tradiționale și să creeze locuri 
de muncă pentru alții.

Pentru pacea de durată în 
provinciile îndepărtate din 
sudul Thailandei.

Aflați mai multe:
Puteţi afla mai multe despre 
malaezii Pattani și despre cum 
vă puteţi ruga pentru ei şi pentru 
alte grupuri etnice musulmane 
din Thailanda pe site-ul 
MuslimsofThailand.org 

Malaezii PattaniMalaezii  Pattani sunt o comunitate etnică strâns 
închegată din provinciile din sudul Thailandei. Sunt un 
popor musulman devotat, fiind urmașii malaezilor care au 
îmbrăţişat Islamul încă din secolul XIV. Datorită credinței 
lor islamice, poporul Pattani are o identitate distinctă în 
Thailanda, națiune compusă în principal din budiști și 
animiști.

Mulţi dintre cei două milioane de malaezi Pattani locuiesc 
în zone rurale, în sate, urmând ocupația tradițională a 
pescuitului. Meșteșugari abili, sunt foarte pricepuţi la 
producerea bărcilor multicolore de pescuit, numite kolae, 
care nu au doar rol decorativ, ci sunt folosite în viaţa de zi 
cu zi. Moștenirea culturală bogată include de asemenea şi 
producerea de îmbrăcăminte batik, având modele în culori 
vii și silat, arte marțiale malaeze. Mâncarea locală are o 
aromă unică, adesea condimentată, iar o masă poate fi o 
adevărată aventură culinară.
 
Se ştie despre existenţa puținor malaezi Pattani care Îl 
urmează pe Isus. Mulţi dintre aceştia luptă cu sărăcia, 
cu îngrijorarea cu privire la lipsa unui loc de muncă şi la 
neliniștea permanentă din regiune și cu dependența de 
droguri în rândul tinerilor.

Imaginea pescarilor Pattani lucrând ne amintește 
de cultura din timpul Domnului Isus. Așa cum El 
a chemat câțiva pescari să devină ucenicii Lui și 

să-L urmeze pretutindeni, și noi tânjim să vedem 
oameni din grupul etnic Pattani urmându-L pe Isus și 

devenind ei înșiși pescari de oameni.



13

ZIUA

07 21
 M

AI

NE RUGĂM 

Este o adevărată provocare să 
cultivi suficientă mâncare în 
timpul scurtului sezon ploios, 
iar dieta modernă a poporului 
Wolof nu e una sănătoasă. 
Să ne rugăm pentru mai 
multe proiecte de dezvoltare 
comunitară, care să aibă ca 
scop îmbunătățirea tehnicilor 
agricole și maximizarea 
producției culturilor.
 
Serviciile de sănătate sunt o 
problemă serioasă și mulți 
din poporul Wolof se gândesc 
cu îngrijorare la ce s-ar putea 
întâmpla dacă un membru al 
familiei s-ar îmbolnăvi. Puțini 
dintre ei au bani puși deoparte 
pentru tratament și ajutorul 
medical nu le este încă 
disponibil.
 
Să ne rugăm pentru pace în 
ținutul lor, în relațiile lor și în 
inimile lor (Matei 11:28-29).

Grupul Wolof
Pământul de baștină al poporului Wolof e în vestul Africii – în 
principal în Senegal și Gambia – în sudul Deșertului Sahara. 
Majoritatea trăieşte în regiuni rurale semideșertice, acoperite 
de tufișuri, unde practică agricultura de subzistență, obținând 
cu greu mei, porumb și arahide din solul uscat. Sunt renumiţi 
pentru ospitalitatea lor și pentru simțul umorului. Tachinarea 
oaspeților e un fel obișnuit de a-i face pe toți să râdă și să se 
simtă bine. Oaspeţii sunt întotdeauna serviţi cu mâncare, chiar 
şi atunci când abia le-ar ajunge gazdelor.

În tradiția Wolof, nucile de cola sunt un simbol al relației și al 
respectului. Dacă un bărbat dorește să se căsătorească cu o 
anumită femeie Wolof, el va oferi câteva nuci de cola tatălui și 
unchilor ei. Nucile sunt netede și roșiatice și au gust oarecum 
amărui; prin faptul că acestea conțin cofeină, constituie o 
gustare energizantă. Ori de câte ori cineva se mută într-un alt 
sat sau intră într-un parteneriat nou de afaceri, sunt oferite nuci 
de cola persoanei, pentru a exprima onoarea și dorința de a avea 
pace și unitate.

Între cei cinci milioane de oameni din poporul Wolof, se 
estimează că nu sunt mai mult de 150 de creştini. Prin urmare, 
majoritatea celor din grupul etnic Wolof nu au întâlnit niciodată 
un ucenic al lui Isus. Multe sate sunt în întregime musulmane 
și Islamul influențează fiecare aspect al vieții. Totuși, dacă aţi 
petrece o zi cu acești oameni plini de căldură și generozitate, aţi 
ajunge cu siguranță să-i iubiţi.
 

din Vestul Africii
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Să ne rugăm să ia naştere 
eforturi de a furniza oportunități 
educaționale și locuri de muncă 
oamenilor din aceste regiuni 
izolate.
 
Să ne rugăm pentru 
binecuvântarea celor care 
urmăresc îmbunătățirea 
serviciilor medicale în mijlocul 
poporului Chiwar.
 
Să ne rugăm ca cei care Îl 
urmează pe Isus să aibă bucurie, 
putere și curaj şi tot mai mulţi 
chiwari să fie transformați de 
Vestea Bună.

Chiwar
Asia Centrală

“Grăbiți-vă, camionul va sosi în câteva minute!”

Întregul sat aleargă înspre locul în care un camion uriaș se oprește. 
Aici, în munții Asiei Centrale, unde rezerva de hrană constă în 
principal din făină de grâu din producție proprie, nu există magazine, 
iar școlile, serviciile medicale şi infrastructura sunt slab dezvoltate. 
Vizitele lunare ale camioanelor care aduc produse necesare precum 
ceai, sare, ulei, încălțăminte, textile și săpun şi le oferă în schimbul 
oilor sunt întotdeauna o mare atracție.
 

Datorită granițelor așezate aleatoriu, cei 70.000 de oameni din grupul 
etnic Chiwar locuiesc în patru țări diferite. Ei se numără printre 
cele mai sărace grupuri etnice minoritare, ajustându-și viața ca să 
supraviețuiască în condițiile dificile din zonele montane de mare 
altitudine. Rata mortalității pentru copii în primii ani de viață și pentru 
mame e printre cele mai înalte din lume, iar rata alfabetizării e una 
dintre cele mai scăzute.
 Astăzi Bibi Juma merge să se roage lângă arbustul acoperit cu fâșii 
roșii de material. Cu mulți ani în urmă, în acest loc a murit un om 
sfânt; rugându-se în acest loc sfânt, ea speră că Dumnezeu îi va 
vindeca copilul bolnav.
 La fel ca majoritatea celor din poporul Chiwar, ea aparține 
sectei musulmane Ismaielite, parte din ramura Şiită a Islamului. 
Musulmanilor Ismaieliți le plac liniștea şi pacea, iar ospitalitatea e 
foarte importantă pentru ei. Au multe superstiții și ritualuri, cum e 
acesta, pentru a combate frica de spiritele rele.
 

În ultimii ani, mulți oameni din acest grup etnic au experimentat felul 
în care Dumnezeu răspunde la rugăciunile făcute în Numele lui Isus și 
câțiva dintre ei au început să-și pună încrederea în El.

*numele au fost schimbate...



15

ZIUA

09 23
 M

AI

NE RUGĂM 

Divertismentul populaţiei are 
o influență imensă asupra 
culturii. Ne rugăm ca aceste 
serii TV să fie folosite pentru 
a promova schimbări pozitive 
în societatea egipteană.
 
Ne rugăm pentru pace între 
comunitățile de musulmani 
și de creștini din Cairo și 
pentru creștini, să fie plini de 
curaj în a-i iubi pe vecinii lor 
musulmani.
 
Ne rugăm pentru musulmanii 
și creștinii care lucrează în 
industria de film din Cairo.

Cairo și Industria
Cinematografică Arabă

Cairo, capitala Egiptului, găzduiește o industrie 
cinematografică și de televiziune înfloritoare, ajungând să fie 
supranumit „Hollywood-ul Lumii Arabe”. Acesta este un aspect 
cultural de care egiptenii sunt deosebit de mândri.
 
În fiecare Ramadan, familiile egiptene se adună noapte de 
noapte să vizioneze unele dintre zecile de serii televizate 
produse de industria lor națională prosperă.
Anul trecut, 38 de mosalsalat (serii TV) i-au ținut pe egipteni 
nedezlipiți de televizoarele lor ore întregi în timpul Ramadanului, 
oferindu-le o paletă întreagă de genuri: drame, comedii, filme 
de acțiune și chiar şi filme de groază. Pe tot parcursul anului, 
nimeni nu poate călători pe o autostradă principală din Cairo 
fără să vadă panouri publicitare imense prezentând tot felul 
de produse și servicii. În timpul Ramadanului, aceste panouri 
fac reclamă în special acestor serii televizate mult așteptate, 
invitând familiile să adune masa după încheierea unei zile 
de post și să se pregătească pentru o seară de divertisment. 

Apariția acestor reclame este un semn că Ramadanul se 
apropie. E un simbol al acestei perioade şi le amintește 
egiptenilor că e aproape acel timp în care îşi vor împlini 
obligațiile față de Islam – să se abțină de la mâncare și băutură 
de la răsărit până la apusul soarelui, în nădejdea apropierii de 
Dumnezeu și a obținerii iertării de păcate.
 
Ce vestește începutul unei sărbători speciale în cultura 
noastră? Apariția anumitor mâncăruri și băuturi în magazine? 
Decorațiunile care apar în centrele comerciale? Publicitatea 
cu privire la evenimentele specifice perioadei? Multe industrii 
beneficiază de pe urma promovării sărbătorilor religioase, 
distrăgând uneori atenția de la înţelesul lor real.
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Să ne rugăm ca cei care 
seamănă Sămânța în 
mijlocul poporului Soninke 
să fie eficienți.  

Să ne rugăm pentru 
credincioșii împrăștiați, 
pentru putere și încurajare. 

Pentru noii credincioși, să 
trăiască cu înțelepciune în 
comunitățile lor, pentru a 
nu fi nevoie să se teamă de 
persecuție, ci în schimb, să 
vadă oportunitățile de a-şi 
împărtăși credința.

Soninke - Africa de Vest
În urmă cu o mie de ani Soninke era grupul etnic dominant în 
Africa de Vest, în zona ţărilor Mali, Senegal și Mauritania. Totuși, 
pe măsură ce au înaintat înspre alte regiuni, au devenit tot mai 
puțin concentrați, iar acum locuiesc răspândiţi între multe alte 
grupuri etnice. 

Cei din grupul etnic Soninke au un mit despre un șarpe uriaș pe 
nume Bida. Bida a opresat poporul secole la rând, dar în același 
timp era și protectorul regatului lor. În cele din urmă, Bida a 
fost înfrânt de un tânăr Soninke, ceea ce a dus la condamnarea 
regatului. 
 
Poporul Soninke are propria limbă, dar mulți dintre ei vorbesc 
şi una sau mai multe limbi din regiunile în care locuiesc. Ei 
sunt unul dintre primele grupuri etnice subsahariene care 
au îmbrățișat Islamul și sunt mândri de acest lucru. 

Lucrarea de misiune în mijlocul poporului Soninke este 
relativ nouă, începând abia prin anii ‘80. Sunt foarte 
puțini credincioși Soninke, aproximativ 100 de 
oameni din populația de 2,5 milioane. Credincioșii 
sunt împrăștiați în diferite locuri și nu se ştie de 
existenţa unei biserici indigene Soninke. Există şi 
relatări încurajatoare care vin din această zonă în 
ultimul timp, dar în continuare scopul lucrătorilor 
de pe câmp este acela de a-i încuraja pe cei care 
caută Adevărul și de a-i echipa pe cei care deja Îl 
urmează pe Isus pentru a împărtăși Evanghelia cu 
familia și prietenii lor. 

Decizia de a-L urma pe Isus poate duce la suferință și 
persecuție. Un credincios Soninke ne-a spus recent: „Rugați-vă 
să nu ajung în situația dificilă în care în care ar trebui să aleg 
între loialitatea față de Isus și familia mea.”
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Insulele Riau au fost 
defrișate intens, generând 
un pericol ridicat de incendii 
și suferință economică. Ne 
rugăm să îşi poată gestiona 
înțelept resursele naturale.
 
Ne rugăm ca mai mulţi 
lucrători ai Împărăţiei să 
împărtăşească oamenilor 
din acest grup etnic 
povestea lui Isus în limba 
lor.
 
Ucenicii lui Hristos să se 
înmulțească pe aceste 
insule prin legătura 
puternică a comunității care 
e deja integrată în structura 
acestei culturi ospitaliere.

Malaez Riau
“Ne bucurăm că ai venit în vizită! Vino cu noi la nunta 
prietenilor noștri!”

Nunțile și înmormântările sunt evenimente aproape 
săptămânale în satele arhipelagului Riau din Indonezia și de 
obicei, la acestea sunt invitaţi toţi sătenii. Viața e întrețesută cu 
moartea, sărbătoarea cu jelirea, iar sătenii rămân conectați unii 
cu alții prin aceste ritualuri.
 
Grupul etnic Malaez Riau este răspândit pe insula Sumatra 
şi pe 3.000 dintre insulele mai mici care aparţin de aceasta. 
Comunitatea și solidaritatea sunt cele care îi leagă pe localnici. 
În fiecare casă, unul dintre primele obiecte pe care un vizitator 
le zărește după ce rostește salutul „As-salamu alaikum!” 
(Pacea să fie peste tine!), este un tablou mare cu Mecca agățat 
pe perete. 99% dintre cei care fac parte din acest grup etnic 
sunt musulmani. Trăirea vieţii de credinţă diferă de la insulă 
la insulă, în funcție de învățătorul religios local și de săteni, 
însă practicarea ritualurilor islamice e adesea redusă, pe când 
identitatea culturală musulmană e întrețesută în fiecare aspect 
al culturii lor.

Un detaliu interesant în ceea ce privește limba locală este că 
lingviştii consideră că dialectul malaez vorbit în provincia Riau 
are una dintre cele mai puţin complexe gramatici dintre limbile 
lumii. Acest lucru poate fi rezultatul faptului că a dialectul lor a 
fost folosit ca limbă comercială între diferitele popoare care au 
venit în această zonă de-a lungul istoriei. În această limbă se 
exprimă povestea poporului Malaez Riau prin poezie, proverbe 

și legende.
 
Unele dintre aceste istorisiri vorbesc despre bunătatea lui 
Dumnezeu şi ele sunt transmise de către unii localnici prin 
povestire celorlalţi, în felul acesta conducându-i pe cei din 
comunitatea lor la Isus.
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Pentru pace în Turcia și 
pentru păstrarea libertății 
religioase.
 
Turcia întâmpină situații 
politice complexe atât 
în interiorul ţării, cât și 
în regiune. Ne rugăm ca 
acţiunile conducătorilor 
guvernamentali să fie 
înţelepte, pentru pacea 
și stabilitatea Turciei și a 
națiunilor din jur.
 
Foarte puțini turci care 
provin dintr-un mediu 
conservator Îl urmează 
pe Domnul Isus, posibil şi 
din cauza lipsei unei Biblii 
traduse în limba nativă. 
Recent a fost publicat un 
Nou Testament în limbă 
colocvială turcă (www.
halkdilinde.com). Ne rugăm 
ca acesta să aibă impact în 
viaţa turcilor.

Turcii religioși
În 29 mai 1453, Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin, a fost cucerit de armata 
otomană. Imediat, Sultanul Mehmed Cuceritorul, a oficiat namaz (un cuvânt persan care 
descrie rugăciunile tradiționale islamice) în Catedrala Sofia, biserica bizantină monumentală 
din centrul orașului. Acest act săvârșit într-un loc care reprezenta inima Bisericii Răsăritene 
a reprezentat pentru mulți musulmani victoria Islamului asupra Creștinismului.
 
Cucerirea și rugăciunile au avut un impact semnificativ asupra identității turcești. 
Participarea la rugăciune în zilele de vineri este esențială în viața a peste 60% dintre 
bărbații turci, în timp ce femeile se roagă de obicei acasă. Mulți se roagă și în timpul 
săptămânii. Ținerea postului în perioada Ramadanului și a sărbătorilor religioase e 
parte din viaţa lor în aceeaşi măsură cu circumcizia fiilor lor. De asemenea, cei care își 
pot permite, vor merge în pelerinaj la Mecca o dată în viață.
 
Totuși, recentele revoltele politice și sociale din Turcia arată limpede faptul că 
practicarea religiei și idealurile vremurilor otomane nu sunt suficiente pentru a 
crea identitatea națională puternică după care turcii religioși tânjesc. Libertatea 
religioasă este amenințată într-o măsură tot mai mare, pe măsură ce liderii 
seculari și religioși luptă pentru putere.

Nu se știe ce va aduce următorul capitol din istoria Turciei pentru oamenii 
săi sau pentru popoarele din zonă. De aceea nu trebuie să încetăm să ne 
rugăm.
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Ne rugăm ca Tunisia să să 
fie în continuare un exemplu 
călăuzitor în zona sa, în ceea 
ce priveşte pacea, libertatea 
și prosperitatea.
 
Tunisienii să învingă 
presiunile sociale și 
interesul pentru Isus să fie 
des întâlnit între ei.
 
În ciuda elementelor 
culturale cu influență 
vestică, majoritatea 
tunisienilor se definesc ca 
musulmani arabi. Ne rugăm 
ca urmașii lui Hristos să 
înţeleagă tot mai bine cum 

să Îl urmeze pe Isus în 
aceasă cutură. 

(pray4tunisia.com)

Tunisia patria minaretului

Minaretul este un turn aflat lângă o moschee de unde, în mod 
tradițional, se transmite chemarea la rugăciune. Moscheile pot 
avea unul sau mai multe minarete, iar formele lor variate sunt 
influențate de gusturile locale.
 
Cel mai vechi minaret din lume aflat în picioare se află în cadrul 
Marii Moschei din Kairouan, în Tunisia. Forma lui a fost inspirată 
de celebrul Far din Alexandria (Egipt) și a devenit prototipul 
copiat în toată lumea musulmană. (Cuvântul minaret provine 
din cuvântul manara, care înseamnă turn de lumină în limba 
arabă.)
 
Probabil tunisienii nu ne vin prea repede în minte ca fiind 
unii dintre cei mai mari inventatori, însă țara aceasta cu un 
teritoriu mic și având 11 milioane de locuitori a generat multe 
alte concepte durabile – de la cuvântul „trinitate” (inventat de 
Terulian în Cartagina, în jurul anul 200 d.Hr.), la o reinterpretare 
teologică a Tradiției musulmane, folosită pentru abolirea 
poligamiei în lege și în fapt (inițiată de Tahar Haddad în preajma 
anului 1930).
 

În ceea ce priveşte politica, în anul 2011 tunisienii au 
demonstrat că autocrații pot fi înlăturați în mod pașnic, 
urmând ca lumea arabă, cea kurdă și cea turcă să fie date 
peste cap de această idee. Tunisia a oferit exemplul greu de 
crezut că o democrație seculară într-o oarecare măsură poate 
fi recâștigată de la islamiștii politici fără a avea loc o lovitură 
de stat (În anul 2015 acest concept a 
câştigat Premiul Nobel pentru pace).
 
Din punct de vedere spiritual se 
remarcă un grup de învăţaţi 
tunisieni ai secolului al XXI-lea, 
care au susținut în mod public 
eforturile de traducere a Bibliei. 
Acest lucru a avut un impact 
puternic asupra multor națiuni, 
determinând astfel creşterea 
interesului de a citi Biblia a 
multor musulmani.
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Să ne rugăm pentru pacea 
regiunii Caucaz.
 
Ucenicii lui Isus din 
Berlin să vestească Viața 
cecenilor din orașul lor 
(1 Ioan 1:2).
 
Să ne rugăm pentru mai 
multă libertate religioasă în 
Cecenia.

Cecenii 
din Berlin

Aslan a crescut la periferia unui orășel cecen din munții 
Caucaz. Iubea munții îndepărtați şi superbi, care pentru el 
însemnau libertate și putere.
 
După căderea Uniunii Sovietice, Republica Cecenă și-a 
declarat independența faţă de Rusia. Aslan era prea mic 
pentru a lupta în războiul cumplit care a urmat, urmând ca 
familia lui să îşi piardă casa și să fie nevoită să fugă şi să 
locuiască la rude.
 

Ca cecen, nu i s-a cerut să facă serviciul militar în armata 
rusească, așa că s-a căsătorit devreme și şi-a deschis un 
atelier de reparat mașini. Pe când soția lui aștepta al doilea 
copil, Aslan a fost vizitat de cei de Serviciile Secrete, care 
au vrut să-l angajeze ca spion. I s-au dat trei zile pentru a se 
alătura unei brigăzi cecene și a se declara radical. Știind că 
îi este întinsă o cursă, Aslan a fugit împreună cu soția lui în 
Berlin, în Germania.
 
Populaţia globală a acestui grup etnic este de aprox. 1,5 
milioane de ceceni, iar 10.000 dintre ei trăiesc în Berlin. Sunt 
o comunitate închisă, cu control social strict, fapt care le 
păstrează reputația de cei mai devotați musulmani ai fostei 
Uniuni Sovietice. Aslan și familia lui şi-au găsit refugiul în 
Berlin. A deschis o firmă mică de construcții și e parte din 
comunitatea unei moschei cecene. Totuși, tânjește după 
pace în Cecenia și după ocazia de a se întoarce acasă în 
munți.
 
E aproape imposibil pentru creștini să planteze biserici în 
Republica Cecenă din Caucaz, datorită restricțiilor legale și 
datorită amenințării violenței. În Berlin, creștinii au libertatea 
de a împărtăși Evanghelia cu cecenii, dar până acum nu se 
cunosc eforturi în această direcție.
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Oportunitățile educaționale 
sunt o mare nevoie a 
tinerilor din familiile rurale, 
în special pentru fete.
 
Această zonă are nevoie 
de o conducere înțeleaptă 
şi onestă, în special pentru 
administrarea atentă a 
resurselor naturale care 
asigură cele necesare 
populației (Proverbele 
27:23-24).
 
Locuitorii acestei regiuni 
au foarte puține ocazii 
să audă despre Isus. Ne 
rugăm ca indonezienii 
credincioși să fie plini de 
curaj în mărturisirea lor și 
Hristos să Se descopere în 
mod miraculos în mijlocul 
poporului lor.

De cinci ori pe zi răsună chemarea la rugăciune aici, 
în regiunea centrală a insulei Java din Indonezia. Când 
ecoul chemării se aude în sate, majoritatea oamenilor se 
opresc din activităţile lor și se merg să se roage. Cu fața 
plecată spre Mecca își repetă rugăciunile; apoi se ridică și se 
întorc la activitățile obișnuite.

Acești oameni, identificați sub numele de Java Pesisir Lor, 
alcătuiesc o populație de 36 de milioane. Zona în care se 
află acest grup etnic este dens populată şi este cunoscută 
pentru oamenii prietenoși și câmpurile luxuriante de orez. 

Comunitatea este una predominant agricolă, cei mulți 
dintre bărbați lucrând la câmp. Totuși, o mare parte din 
rândul tinerilor s-au mutat în orașele din apropiere, căutând 
oportunități mai bune pentru viitorul lor.

Chiar în mijlocul acestei schimbări culturale, ideea de 
familie și de cinstire a celor în vârstă este extrem de 
importantă. Poporul Java prețuiește comunitatea și timpul 
petrecut împreună și niciun sacrificiu financiar sau personal 
nu e prea mare pentru un membru al familiei. Nimic nu e 

mai rău decât să creezi neplăceri familiei tale sau să o faci 
de rușine.

Din această cauză, mulți tineri urmează în continuare căile 
părinților lor, fie că e din convingere personală, fie că nu. 

Continuă să postească, să se roage de cinci ori pe zi și să 
dăruiască săracilor, însă motivațiile lor provenin uneori din 
obligație, nu dintr-un crez real.



22

ZIUA

16 30
 M

AI

NE RUGĂM

Ne rugăm pentru 
credincioșii din Libia care 
sunt persecutați pentru 
credința lor. 

Ne rugăm ca libienii să 
reușească să-și întemeieze 
națiunea la care visează, 
cu libertate, pace și 
prosperitate. 
 
Speranța este puternică. Ne 
rugăm ca speranța să fie 
restaurată, ca Libia să se 
înalțe şi națiunea aceasta 
să se transforme într-un loc 
în care clopotele să poată 
suna din nou.

Musulmanii 
         din Libia

În Tripoli, Libia, peisajul și oamenii sunt marcaţi de 
luptele din ultimii șase ani. Clădirile dărăpănate și gunoiul 
evidenţiază sentimentul de frustrare care a crescut pe 
măsură ce eforturile revoluției de a înlătura un dictator 
abuziv s-au transformat în haos. 
 
Departe de rezultatul dorit, libienii sunt lipsiți de speranță 
acum, mai mult ca oricând. Deși sunt un popor rezistent 
și înfocat, mulți au fost măcinați de distrugerea țării lor în 
ultimii ani. Au fost îndeajuns de pasionați încât să-și pună 
viața la bătaie în schimbul libertății. În acest moment e greu 
să găsești pe cineva care să nu-şi fi pierdut prieteni sau rude 
în revoluție. Cu toate astea, mulți se întreabă dacă toată 
suferința îndurată a meritat. 

Poporul libian pare a fi foarte religios, însă în multe cazuri, 
religiozitatea vine mai degrabă din frica fața de liderii 
religioși, decât dintr-o credință sinceră. Lipsa legii și a ordinii 
a creat un vid care apoi a fost deseori umplut de învățătura 
islamică. Cu toate că libienii cred cu mândrie sunt o națiune 
100% musulmană, există un număr mic de ucenici ai lui 
Isus care rămân neclintiți, în ciuda greutăților cu care se 
confruntă. 

Recent, un localnic a intrat într-o mică biserică 
internațională din Tripoli, spunând că a auzit clopotele și şi-a 
dorit să intre. Având în vedere că clopotele acelei biserici 
nu au mai fost folosite de câțiva ani, această întâmplare ne 
reaminteşte că Dumnezeu atrage libienii la El. 
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Nu există o biserică etnică 
albaneză în Elveția și există 
puțini albanezi credincioși. 
Ne rugăm ca ei să fie 
o mărturie puternică în 
comunitățile lor. 

Ne rugăm pentru prietenii 
semnificative între 
credincioșii elvețieni și 
albanezi, care să permită 
conversații profunde despre 
credință. 

Întrucât migrația amestecă 
comunitățile etnice în 
Europa, să ne rugăm ca din 
aceste intersectări sa iasă 
ceva bun. 
 

Albanezii  din
Sarif a emigrat în Elveția în anul 1988. La fel ca alţi mii 
de tineri albanezi care au fugit în Europa în anii ’80, a sosit 
visând la o viață mai bună. Mai apoi, alte mii de tineri ca şi el 
au inundat Elveția în timpul războiului din Kosovo. 

Astăzi Sharif lucrează într-o fabrică mare, pe un post care 
nu îi aduce prea multă satisfacție. Visează că într-o zi se 
va întoarce acasă pentru a începe o afacere, visează că se 
va întoarce într-un „loc mai bun”, loc pe care abia și-l mai 
poate aminti. A cheltuit mult pentru a construi o casă pentru 
familia sa în satul lor natal și a mers de multe ori înapoi 
în vizită, asigurându-se că duce cu el nişte bani pentru cei 
nevoiași. 

Totuși, Sharif și soția lui rămân în Elveția pentru ca băieții lor 
să poată urma cursurile unei universităţi elvețiene și pentru 
a avea parte de o viață mai bună. Pe măsură ce părinții lor 
îmbătrânesc şi frații și surorile lor se îndepărtează, familia 
lui merge din ce în ce mai rar acasă. Încet, visul reîntoarcerii 
se stinge. 

Aproximativ 300.000 de albanezi locuiesc acum în Elveția. 
Au o comunitate puternică, majoritatea moscheilor albaneze 
predând o formă moderată a Islamului Sunnit. Totuși, pentru 
mulți dintre ei Islamul joacă un rol mărunt în viața de zi cu 
zi. În realitate, majoritatea albanezilor din Elveția au multe 
alte griji care concurează pentru energia lor, de la muncă, 
până la familie şi la discriminarea de care au parte. 

      Elveția
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Ne rugăm ca mai mulți 
lucrători care să răspundă 
chemării de a merge la 
musulmanii șiiți din Irak și ca 
urmașii lui Isus care locuiesc 
în Irak să fie o mărturie 
puternică. 

Ne rugăm pentru libertatea 
irakienilor de a trăi în pace 
fiind ucenici ai lui Isus în 
națiunea lor. 

Ne rugăm ca biserica locală 
din Irak să rămână o lumină 
în întunericul deșerturilor 
din Irak.

Musulmanii Șiiți din Irak
În cea de-a zecea zi a primei luni din calendarul Islamic, 
musulmanii șiiți comemorează moartea uneia dintre cele 
mai respectate personalități pentru ei, nepotul profetului 
Mohammed. Hussein a fost masacrat împreună cu tribul său 
în orașul Karbala din Irak. În fiecare an, musulmanii șiiți iau 
cu asalt străzile orașelor şi îşi provoacă lovituri puternice, 
rememorând astfel suferința poporului lor. Se poate spune ca 
musulmanii șiiți sunt într-o constantă stare de doliu deoarece 
această teologie a suferinței vine din adâncul culturii lor 
religioase. 
 
Musulmanii șiiți se roagă prosternați, la fel ca și musulmanii 
sunniți, doar ei obișnuiesc şi să își așeze frunțile pe o tabletă 
din lut numită turbah. Aceasta este făcută din pământ 

provenit din orașul Karbala, locul unde Hussein și familia lui 
au fost masacrați. Turbah, la fel ca și urma pe care o lasă pe 
frunțile musulmanilor șiiți, servesc ca semn al onoarei și al 
rememorării suferinței strămoșilor lor. 

Peste jumătate din populația Republicii Irak este formată 
din musulmani șiiți. Pe măsură ce populația creștină în Irak 
continuă să scadă, rămân doar o mână de biserici în întreaga 
țară. Cu şanse atât de mici de a întâlni un ucenic al lui Isus, 
cum vor putea musulmanii șiiți să audă despre Acela care 
va rupe lanțurile suferinței lor? Cine le va spune că Hristos a 
suferit pentru ei și că există speranță? 



25

ZIUA

19 02
 IU

NI
E

NE RUGĂM

Cei care Îl urmează pe 
Isus în Nepal sunt nevoiţi 
să facă față multor 
amenințări. Să ne rugăm să 
aibă curajul necesar pentru 
a fi o lumină în acest loc. 

Ne rugăm pentru legi care 
să promoveze pacea și 
să le acorde nepalezilor 
libertatea de a urma 
credința aleasă de ei. 

Ne rugăm ca Împărăția lui 
Dumnezeu să crească în 
Nepal.

Musulmanii
din Nepal

Sabir s-a născut într-o familie nepaleză de musulmani și era 
devotat familiei și comunității lui. Totuși, simțea că ceva lipseşte în 
viața lui. Într-o zi, l-a întrebat pe un învățător musulman respectat pentru a 
primi o asigurare. „Mă va conduce calea aceasta în Cer?” a întrebat el. „Cu voia 
lui Allah, da.” a fost răspunsul învățătorului. 

Acest lucru l-a lăsat nedumerit pe Sabir, iar când a cunoscut câțiva creştini la facultate 
a fost atras de credința lor și de promisiunea Mântuirii. Crezând în Isus, Sabir și-a adus încă 
opt prieteni la Hristos și a fost botezat. La scurt timp după aceea, comunitatea musulmană l-a 
confruntat pe Sabir, considerând convertirea lui ca fiind demnă de pedeapsa cu moartea. Cei opt 
credincioși au fost prinși şi bătuți, dar Sabir a reușit să fugă în Kathmandu, unde a putut studia Biblia 
în continuare. Acum călătorește pe ascuns pentru a vizita credincioși din părți izolate ale Nepalului, 
încurajându-i să îşi împărtășească credința în „existența unui Dumnezeu viu, a Împărăției și a dragostei 
Lui”.

Musulmanii formează doar 7% din populația Nepalului, dar procentele sunt în creștere, parțial datorită 
convertirii de la religia majoritară, Hinduismul, în ciuda legilor stricte care interzic orice fel de prozelitism 
religios sau convertire. Deoarece Nepalul intenționează să implementeze legi chiar mai stricte cu privire 
la libertatea religioasă, apar îngrijorări cu privire la impactul acestora asupra libertății individuale, dar și 
amenințarea comunităților religioase minoritare. Comunitatea musulmană ar putea folosi forța pentru 
a-și apăra identitatea, populația majoritară hindusă este şi ea cunoscută pentru modul violent prin care 
își apară legile religioase şi toate acestea ar putea duce la agravarea conflictelor personale. 
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Viaţa este centrată în 
jurul moscheii. Ne rugăm 
ca liderii moscheilor să 
promoveze eforturile de 
a trăi în pace în această 
naţiune diversă şi să 
le asigure o conducere 
înţeleaptă tinerilor care 
ar putea fi atraşi de calea 
exremismului.

Ne rugăm pentru cei care 
sunt tentaţi de consumul 
de droguri şi pentru 
familiile care îi iubesc. 

Ne rugăm ca Swahili Bajun 
să aibă oportunităţi de a 
întelege dragostea lui Isus 
şi de a răspunde mesajului 
Său. 

Swahili Bajun

Negustorii arabi care îşi duceau traiul de-a lungul coastei de est 
a Africii cu multe sute de ani în urmă, s-au căsătorit cu localnice 
şi le-au iniţiat în credinţa islamică şi în modul de viaţă a acestui 
grup etnic care astăzi se numeşte Swahili Bajun.

Ducându-şi viaţa pe coasta Oceanului Indian, ocupaţiile acestora 
erau pescuitul şi comerţul. Totul, începând de la mâncarea 
foarte condimentată, până la familie şi structura socială, a fost 
influenţat de cultura arabă, Swahili Bajun fiind unul dintre triburile 
cele mai devotate Islamului din estul Africii.

Bărbaţii Swahili Bajun au responsabilitatea de a-şi întreţine 
familiile, economia locală bazându-se pe turism, o industrie destul 
de impredictibilă, iar la acest climat de nesiguranţă se adaugă şi 
recentele atacuri ale grupurilor teroriste. Multe femei contribuie 
şi ele la sporirea venitului familial prin diverse activităţi casnice, 
cum ar fi gătitul, cusutul şi negoţul. O altă îngrijorare majoră este 
creşterea consumului de droguri în rândul bărbaţilor tineri.

Simbolul Partidului Islamic Kenyan  este larg răspândit în 
această zonă, alături de steagul alb cu o lună roşie 
şi o stea, care reprezintă conflictul dintre Creştinism 
şi Islam. Deşi sunt înconjuraţi de o populaţie kenyană 
majoritar creştină, cei din grupul etnic Swahili 
Bajun nu sunt de acord cu asocierea cu creștinii 
considerându-i mai degrabă duşmani.

din Kenya

20
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Poporul  malaez din Brunei trăieşte pe insula Borneo în sud-
estul Asiei, înconjurat de două teritorii ale Malaeziei şi de Marea 
Chinei.

Brunei este o mică ţară tropicală, care îşi datorează avuţia 
resurselor abundente de petrol şi populaţiei de aproximativ 
250.000 locuitori. Este o naţiune musulmană din secolul XV, 
Islamul fiind introdus de către negustorii arabi, urmând ca 
aceasta să aibă o mare influenţă în răspândirea Islamului în 
Asia de sud-est. Spania a invadat Brunei în secolul XV pentru 
a stopa valul de convertire la Islam care ameninţa şi Insulele 
Filipine. 

Ritualurile musulmane domină viaţa de zi cu zi a 
poporului malaez din Brunei, a cărui cultură este 
similară în cele mai multe aspecte cu populaţia 
globală malaeză. Malaezii preţuiesc armonia 
şi respectarea cu stricteţe a tradiţiei şi a 
regulilor, iar practicarea Islamului este 
controlată de către guvern, pentru 
a preveni eventualele derivări de 
la învăţăturile tradiţionale. În 
toate moscheile se predică 
aceeaşi predică, aceasta fiind 
emisă săptămânal de către 
departamentul de religie. Legea 
permite ca bărbaţii musulmani 
să fie amendaţi dacă lipsesc 
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Ne rugăm pentru malaezii 
din Brunei care studiază în 
străinătate, ca ei să aibă 
oportunitatea de a vedea 
lucrurile într-o altă lumină. 
Prietenii creştini, prin 
dragostea lor, le-ar putea 
arăta o nouă Cale. 

Poate sunt printre ei şi unii 
care îşi pun întrebări despre 
cine e Dumnezeu şi cum 
este El şi vor să Îl cunoască 
în afara limitelor stabilite 
de guvern. Ne rugăm pentru 
întâlniri şi descoperiri 
miraculoase. 

Domnul Isus ne cheamă 
la El cu poverile noastre 
(Matei 11:28). Nee rugăm 
ca malaezii din Brunei care 
suferă în taină să Îl găseacă.
.

Malaezii din Brunei
de la rugăciunea din fiecare vineri sau dacă nu se conformează 
altor rigori impuse de departamentul religios.

Două moschei cu detalii ornamentale proeminente, numite 
după sultanii care au ordonat şi finanţat construirea lor, 
reflectă caracteristicile naţiunii malaeze din Brunei - bogată, 
dar autoritară, având majoritatea localnicilor mulţumiţi de 
beneficiile păcii şi ale bunăstării. Dar care sunt grijile care îi 
macină, în spatele acestei faţade de linişte aparentă? Locurile 
de muncă pentru tânăra generaţie, presiunea conformismului 
social şi provocările din interiorul familiilor sunt doar câteva 
dintre problemele ascunse de ochii lumii, de către un popor 
care păstreaza tăcerea atunci când este vorba despre lucrurile 
negative.
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Domarii au multe nevoi de 
bază: îmbunătățirea condițiilor 
de viață, sănătate, educație și 
locuri de muncă.

Rugati-vă pentru intensificarea 
eforturilor care să-i ajute pe 
domari să aibă success în 
locurile în care aceștia trăiesc.

Poate ați observat ca doi ani 
la rândul am adăugat rromii 
domari în ghidul de rugăciune, 
aceasta datorându-se 
eforturilor pline de entuziasm 
ale misionarilor care slujesc 
în mijlocul lor. Rugați-vă 
pentru aceste echipe!

Rromii Domari
Am cunoscut-o pe Tara într-un cort domar când avea 12 ani. 
M-a întrebat chiar din prima noastră întâlnire: „Tu te rogi?” şi 
am înţeles atunci că este o persoană care ia în serios credinţa. 
Iniţial a opus puţin rezistenţă la orice subiect legat de Cruce, 
dar după ce a citit istorisirea morţii şi a Învierii lui Isus, ea a 
mărturisit: „Vreau să fiu un ucenic al lui Isus!”. Are în continuare 
multe întrebări, însă noi aşteptăm cu nerăbdare primele roade 
ale credinţei, după ani de rugăciune şi strădanie.”, ne povesteşte 
un lucrător din Orientul Mijlociu.

Tara este unul dintre cei 3 milioane de domari care trăiesc în 
zona Orientului Mijlociu, în țări ca Irak, Siria, Iordania, Liban, 
Israel, Palestina. Cunoscuți mai degrabă sub denumirea de 
“gypsies” (rromi), domarii sunt un popor care-și are originile în 
nordul Indiei, vorbesc limba domari precum și limba locală a țării 
în are locuiesc, cum ar fi araba.

Timp de secole, domarii au fost exclusi din punct de vedere 
social și preferă să-și ascundă identitatea datorită unui renume 
asociat cu cerțetoria sau furtul. Fiind nomazi și săraci, accesul 
la educație nu e facil, se confrunta cu o rata a somajului 
ridicată, deși mulți domari sunt fierari talentați sau excelenți 
muzicieni. Condițiile de săracie în care trăiesc, duc de multe ori 
la răspândirea diverselor boli între aceștia. În cultura rromilor, 
cercul este recunoscut ca simbol al stilului de viață nomadic 
și pentru unii ca un cerc al sărărciei în care sunt prizonieri.

Domarii au adoptat religia majoritară a țării în 
care trăiesc și mulți dintre aceștia au un trecut 
musulman, amestecat cu folclorul și superstițiile 
lor. Noi acte de iubire în interiorul acestui grup 
închis au inceput să deschidă uși pentru 
Evanghelie.



ZIUA Cei  aproximativ 300.000 musulmanii din Ghana, auto-intitulaţi 
Fulbe, sunt cunoscuţi ca grupul etnic Fulani. Numărul acestora 
nu se cunoaşte cu exactitate, deoarece comunitatea lor este 
una nomadă, de păstori care se află într-o continuă călătorie, 
deoarece se mută periodic cu cirezile lor. Vitele, prin laptele lor, le 
asigură principalele surse de alimentaţie şi îngrăşământ pentru 
gospodăriile indigenilor.

Viziunea generală a fulanilor despre lume e condensată 
în termenul pulaaku, care se defineşte fiind „conduita şi 
comportamentul corect al unui fulani” sau reguli şi reglementări 
pe care le acceptă ca fiind specifice pentru poporul Fulbe. Un 
fulani bine crescut este răbdător, înţelept, modest, respectuos şi 
rezervat.

Căsătoria şi ceremonialul numirii unui nou-născut sunt printre 
cele mai îndrăgite sărbători în comunitatea Fulani. Nou-născuţii 
sunt ţinuţi timp de şapte zile într-o încăpere separată, iar în a opta 
zi are loc ceremonialul numelui. Tot în cea de-a opta zi aceştia 
sunt circumcisi. Deseori copiii sunt logodiţi încă de mici, cu mult 
înainte de a ajunge la vârsta căsătoriei.

Dificultăţile prin care trece grupul etnic Fulbe sunt numeroase, 
însă cea mai grea provocare este conflictul peren cu fermierii 
indigeni. Taxele pentru pământ şi apă duc de multe ori la 
distrugerea proprietăţilor şi la pierderi de vieţi omeneşti. Mulţi 
dintre ei trăiesc în sărăcie şi lucrează ca văcari pentru posesorii 
cirezilor. Localnicii speră la un viitor mai bun pentru copiii lor, 
astfel încât aceştia să-şi depăşească condiţia socială. Mulţi copii 
fulbe nu merg la şcoală şi mulţi suferă de malnutriţie şi au şanse 
mici de a deveni orice altceva în afară de văcari. 
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Pentru o convieţuire în 
pace a poporului fulbe 
cu fermierii indigeni şi 
ca aceştia din urmă să 
împartă din resursele lor 
cu fulanii.

Ne rugăm ca tinerii fulbe 
să aibă oportunităţi de 
a-şi asigura un viitor mai 
sigur şi mai fericit.

Ne rugăm ca Biserica din 
Ghana să ajungă la inimile 
fulanilor cu iubire şi 
compasiune, fiind pentru 
ei o binecuvântare şi 
arătându-le în acest mod 
dragostea lui Hristos. 

Poporul Fulbe
 din Ghana
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1 Timotei 2:4-6 Îl descrie 
pe Hristos ca fiind 
mijlocitorul nostru în faţa 
lui Dumnezeu. Ne rugăm ca 
aceşti chinezi musulmani 
să Îl cunoască pe Isus 
Hristos ca Mediator.

Ne rugăm ca musulmanii 
chinezi care vin la Gong Bei 
să aibă o revelaţie a iubirii 
lui Hristos pentru ei. 

Să ne rugăm ca acei chinezi 
care Îl urmează pe Isus 
să fie o mărturie de curaj 
şi dragoste pentru Cel pe 
care-L urmează.

Tânjetul

În îndepărtatul colţ de nord-vest al Chinei trăieşte populaţia 
unui grup musulman cu o tradiţie colorată: chinezii musulmani-
sufişti, o minoritate de mistici islamici care au lăsat în urmă o 
serie de elemente arheologice.

Această construcţie a fost numită Gong Bei de către 
chinezii musulmani Hui, Dongxiang şi Bao’an, iar în Xinjiang 
este cunoscută sub denumirea de Ma Za. Ma za este un 
termen arab sufit şi face referire la un memorial al 
sfinţilor sufişti.

Înţelesul iniţial al termenului Gong Bei era de 
construcţie sub forma unui dom sau de pavilion 
arcuit. Cu mult timp în urmă, în Xinjiang, odată cu 
moartea unui lider sufit, urmaşii acestuia şi credincioşii 
au construit pentru acesta un altar în cimitir. Musulmanii 
consideră acest mormânt un loc de întâlnire şi dialog între 
cei vii şi cei morţi şi un centru al întregii comunităţi.

La ocazii speciale, Gong Bei este vizitat de mulţimi de pelerini 
care se adună aici pentru a aduce omagii şi pentru a se închina 
împreună acelui lider. Credincioşii recită versete din Coran şi 
se roagă celor morţi. Ei cred că acest lider religios ar putea fi 
mediatorul dintre ei şi Allah şi avocatul lor.

După un Mediator

Chinezilor Musulmani
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Coca-Cola este un simbol universal, trece dincolo de orice 
limbă şi locaţie geografică. În zona Orientului Mijlociu sticle 
ale acestui simbol familiar al răcoritoarelor le sunt dăruite 
prizonierilor de către lucrători, ca o mică alinare, pentru a-i 
asigura că nu sunt uitaţi.

Mulţi prizonieri din această regiune ajung în arest pentru 
încălcarea legislaţiei cu privire la imigraţie. Aceştia provin din 
Sudan, Etiopia şi Eritreea şi îşi părăsesc ţările de baştină în 
speranţa unui viitor mai bun în altă parte. Eritreea este un mic 
stat localizat în Cornul Africii, a cărui populaţie de 5,5 milioane 
de locuitori se împarte aproximativ în două între comunitatea 
creştină şi cea musulmană. Carta drepturilor omului elaborată 
de guvernul eritreean este considerată una dintre cele mai rele 
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Ne rugăm pentru libertate 
religioasă în Eritreea şi ca 
cetăţenii şi guvernul să 
lucreze împreună pentru a li 
se face dreptate tuturor.

Prizonierii din Eritreea să 
fie trataţi cu umanitate şi 
milă. 

Pentru aducerea-aminte 
a creştinilor din Orientul 
Mijlociu de datoria pe care 
o au de a-i vizita pe cei 
întemniţaţi şi de a le oferi 
alinare.

Prizonierii din Eritreea
din întreaga lume. Cei mai mulţi prizonieri au fugit din ţările 
lor datorită condiţiilor dure în care trăiau, însă au ajuns în 
închisoare în alte ţări din cauza lipsei documentelor necesare.

Omer este un musulman eritreean care a evadat datorită 
regimului brutal din cadrul serviciul militar obligatoriu din 
ţara sa. A fugit din Eritreea în Etiopia, apoi a trecut graniţa în 
Sudan şi în cele din urmă a ajuns în Egipt, unde a fost arestat 
pentru că nu avea paşaport şi nici viză. În perioada în care 
se afla în Etiopia, Omer a fost împuşcat în partea dreaptă 
şi aceasta l-a transformat într-o persoană cu handicap 
sever, ajungând să nu mai poată folosi nici toaleta în mod 
corespunzător. 

Prizonierii imigranţi precum Omer nu primesc sentinţe 
definitive. Mulţi rămân uitaţi în închisoare, fără posibilitatea 
de a face recurs şi fără dreptul de avea un avocat care să îi 
apere.

Vă încurajăm să faceţi din simbolul familiar Coca-Cola, pe 
care îl vedeţi probabil zilnic, un memento de a vă „aminti de 
cei care sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei” (Evrei 
13:3) şi de a vă ruga pentru ei.
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Ne rugăm ca berberii din 
sudul Marocului să ajungă 
să-L cunoască pe Isus 
Mesia într-un mod relevant, 
poate chiar prin indicii din 
contextul și cultura lor.

Ne rugăm ca aceia puțini 
care Îl cunosc și Îl urmează 
pe Isus să fie întăriți în 
credința lor și să fie o 
binecuvântare pentru 
neamul lor. 

Ne rugăm pentru mai mulți 
lucrători ai Evangheliei care 
să vină să studieze limba 
și cultura berberă şi astfel 
mulți localnici să audă și 
să experimenteze Vestea 
Bună. 

Fibula Berberă
Este aproape imposibil să nu întâlneşti fibula berberă atunci când 

călătorești în sudul Marocului. Acest simbol, fibula berberă, este o agrafă 
ornamentală care datează din antichitate şi este folosită în numeroase moduri 
în viața de zi cu zi a berberilor. Berberii sunt locuitorii indigeni ai Africii de Nord, 

din partea de Est, din Egipt, până în partea de Vest, în Maroc. Berberii vorbitori de 
Tashelit din sudul Marocului sunt unul din cele trei grupuri etnice berbere din țară. 

În zilele noastre acest simbol poate fi întâlnit pe uși, bijuterii, covoare sau ceramică. 
Pentru unii acesta doar un artefact, o aducere aminte a rădăcinilor berbere. Datând 

încă din timpuri preislamice, semnificația formei sale rămâne oarecum ascunsă. Cu 
toate acestea, berberii care au ajuns să-L urmeze pe Isus Mesia, percep crucea Calvarului 
ascunsă în această formă. Pentru ei este o reamintire zilnică a faptului că există speranță și 
salvare pentru poporul lor. 

Peste şase milioane de berberi musulmani locuiesc în sudul Marocului. Fiind o 
țară pitorească, Marocul atrage anual peste zece milioane de turiști. Din 
păcate, majoritatea sunt considerați în mod eronat ca fiind reprezentanți ai 
Creștinismului. Ținuta și comportamentul lor îi ofensează pe localnici, iar 
aceștia, pe bună dreptate, nu sunt deloc atrași de credința lor străină. 

Berberii sunt mândri de moștenirea lor, așa că se identifică puternic 
cu simboluri precum fibula. Totuși, nu există aproape niciun ucenic 
al lui Isus printre ei, care să poată arăta înspre sensul profund al 
formei figulei. Ar putea fi aceasta o modalitate de a face trimitere la 
Evanghelie?

din Sudul Marocului
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În timpul Nopţii Puterii 
musulmanii Îl caută pe 
Dumnezeu cu toată fiinţa 
lor. Să ne rugăm Domnului 
să facă miracole şi să li 
Se descopere în visele şi 
viziunile lor.

Mulţi musulmani caută 
iertare pentru păcatele 
lor în această noapte. Să 
ne rugăm ca Isus să li Se 
reveleze ca fiind Mielul 
lui Dumnezeu care ridică 
păcatele lumii (Ioan 1:29).

Să ne rugăm ca Noaptea 
Destinului să aducă 
oportunităţi lucrătorilor 
Împărăţiei de a împărtăşi 
Evanghelia.

Noaptea
Puterii

Laylat al Qadr, sau Noaptea Puterii celebrează 
revelarea primelor versete din Coran profetului 
musulman Mohammed. Acesta este un eveniment 
de o importanţă majoră, deoarece se consideră că 
rugăciunile şi faptele bune făcute în această noapte 
cântăresc mai mult decât rugăciunile şi faptele bune 
pe care le-ai putea face în decurs de o mie de luni.
 
Această noapte este cunoscută şi ca Noaptea 
Destinului, mulţi crezând că în această noapte se 
va stabili cursul pe care destinul lor îl va lua în anul 
următor; acesta este motivul pentru care este atât 
de important pentru musulmani să se roage pentru 
iertare şi pentru binecuvântare. Mulţi se vor ruga 
întreaga noapte, iar unii vor petrece ultimele zece 
zile ale Ramadanului la moschee, pentru a nu pierde 
această şansă specială.

Există păreri diferite cu privire la data exactă a Laylat 
al Qadr, dar majoritatea cred că aceasta cade într-
una dintre ultimele zece zile ale Ramadanului, mai 
probabil fiind una dintre cele impare. Dintre zilele 
impare, învăţătorii islamici au ales noaptea a 27-a 
(care este noaptea dinaintea zilei a 27-a, deoarece 
musulmanii consideră ca ziua începe odată cu 
apusul).

Totodată, există şi o credinţă conform căreia 
îngerii petrec această noapte făcând călătorii între 
rai şi pământ, răspândind pace şi binecuvântări 
credincioşilor în timpul ce se roagă.
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Majoritatea celor 11 milioane de sylheti trăiesc în nord-
estul Bangladeshului, în districtul Sylhet, o altă parte se află 
dincolo de graniţa cu India şi mulţi s-au mutat în ţări arabe 
sau occidentale.

În anul 2000 existau doar unul sau doi ucenici ai lui Hristos în 
întreaga populaţie de 11 milioane de musulmani sylheti, însă 
în anul 2017 numărul credincioşilor a depăşit 1000. Aceasta 
este o mişcare de întoarcere la Hristos documentată şi 
înregistrată într-o puternică comunitate musulmană.
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Ne rugăm pentru 
ucenicizarea celor care Îl 
urmează pe Isus şi pentru 
identificarea unor noi forme 
de închinare, care să aducă 
roade în cultura sylheti.

Ne rugăm pentru 
distribuirea Bibliilor 
existente şi pentru trăirea 
Cuvântului Celui Viu (1 
Petru 1:22-23).

Ne rugăm ca ucenicii lui 
Isus din Sylhet să devină 
o biserică darnică, ai cărei 
membri să se ajute unii pe 
alţii şi să fie o mărturie în 
comunitatea lor.

Sylhetii din Bangladesh
Din ce în ce mai mulţi sylheti aleg să Îl urmeze pe Isus, dar 
închegarea unei comunităţi creştine este foarte greu de 
realizat. Există câteva biserici creştine tradiţionale în Sylhet, 
însă majoritatea membrilor acestora sunt foşti reprezentanţi 
ai cultului hindus, iar trecutul, cultura şi tradiţiile acestora 
diferă foarte mult de cele ale credincioşilor care provin dintr-
un mediu musulman. Aceste biserici au practici religioase 
occidentale şi folosesc un limbaj religios influenţat de 
Hinduism, ceea ce îi îndepărtează pe credincioşii cu trecut 
musulman.

Traducerea Noului Testament în limba sylheti a fost finalizată 
în anul 2016 şi prin aceasta un mare obiectiv a fost atins, însă 
abia acum Cuvântul lui Dumnezeu începe să ajungă în mâinile 
şi inimile credincioşilor, acest fapt fiind mult mai important 
decât traducerea în sine.

Clasa de mijloc este în creştere în Sylhet, însă mulţi dintre 
localnici sunt încă foarte săraci şi orice contact cu străinii 
este imediat privit ca o potenţială sursă de venit. Din 
păcate, invidia este larg răspândită şi este o piedică în 
închegarea comunităţii creştine. Cu toate acestea, Duhul 
Sfânt poate dezvolta o atitudine diferită în oameni, astfel 
încât să înveţe şi ei să ofere, chiar dacă sunt săraci.
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“Nu mă simt niciodată sătulă dacă nu mănânc şi puţină 
pâine.”, i-a spus o cunoştinţă musulmană Jessicăi, care este un 
lucrător Frontiers.

Pâinea joacă un rol foarte important în viaţa comunităţii 
musulmane în mijlocul căreia Jessica trăieşte. Vecinii ei nu 
aruncă niciodată pâinea veche la gunoi, ci o pun cu grijă în 
pungi pe care le agaţă de tomberon. Nici măcar resturile 
mucegăite nu sunt aruncate, deoarece se consideră că risipa 
este păcat.

Hamed Ammar scrie în cartea sa Growing Up in an Egyptial 
Village (Ro: Crescând într-un sat egiptean):

„Pâinea nu are doar scopul de a ne îndestula, ci are şi o aură 
sacră, fiind considerată esenţa vieţii. Termenul arab pentru 
pâine este aish, ceea ce în traducere literală înseamnă viaţă. 
Aşezarea pâinii pe sol este profanare şi trebuie făcute toate 
eforturile de a aduna firmiturile care ne cad, ca nu cumva să 
fie călcate în picioare. Copiii sunt învăţaţi să sărute bucăţile 
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Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru musulmanii care Îl 
descoperă pe Isus Hristos, 
Pâinea Vieţii.

Îi cerem lui Dumnezeu ca tot 
mai mulţi musulmani să fie 
înfometaţi după Cel care dă 
viaţa veşnică.

Ne rugăm ca lucrătorii 
Împărăţiei să fie 
binecuvântaţi cu 
înţelepciune şi înţelegere, 
întrucât ei sunt cei care 
împărtăşesc că împlinirea 
adevărată e doar în Isus.

preluat de la Frontiers USA.

Pâinea
Sacră

de pâine care le-au căzut din mâini pe pământ, iar dacă găsesc 
bucăţi de pâine pe stradă, să le culeagă şi să le aşeze în 
crăpăturile zidurilor. Aceştia sunt pedepsiţi dacă aruncă pâinea 
din mâini atunci când sunt nervoşi sau supăraţi, considerându-
se că acest gest ar alunga baraka (binecuvântările) din casă.”

Jessica a observat că acele pungi cu pâine învechită sunt 
adunate de cei înfometaţi, însă musulmanii au nevoie de 
mai mult decât o aish fizică. Recent, una dintre prietenele 
musulmane ale Jessicăi a rugat-o să îi dea materiale din care 
să înveţe despre Isus. Ea este înfometată după Pâinea care dă 
viaţa veşnică.

Jessica ne spune: „Faptul că am ajuns să înţeleg viziunea lor 
asupra sacralităţii pâinii, mă face să fiu şi mai entuziastă când 
le vorbesc prietenilor mei despre Hristos, Adevărata Pâine a 
Vieţii (Ioan 6:48-51). Fie ca Pâinea Vie care vine din Rai să le fie 
hrana!”.
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Ne rugăm ca dorinţele 
profunde comune ale 
creştinilor şi musulmanilor să 
fie uşi prin care să pătrundă 
Evanghelia.

Pentru revelaţii creative 
legate de felul în care 
simbolurile pot fi 
deschizătoare de uşi către 
dragostea lui Isus.

Ne rugăm ca dragostea 
lui Isus să fie esenţa şi 
valoarea pe care le reflectăm 
în relaţiile noastre cu 
musulmanii.

Puterea simbolurilor
Așa cum menţionam la începutul acestui ghid, sensul 
şi valorile din spatele simbolurilor sunt profunde şi 
formează baza împărtăşirii dorinţelor noastre cele mai 
ardente. Aceste dorinţe sunt evidente în fiecare persoană 
creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi totuşi 
murdărită prin păcat. Creştinii şi musulmanii împărtăşesc 
cu oameni de orice credinţă (sau atei), reflexii ale acestor 
dorinţe interioare, deşi uneori sunt vagi.

La nivelul de suprafaţă al culturii sau al religiei, simbolurile 
sunt ca nişte portaluri spre o cunoaştere amănunţită, spre 
niveluri mai adânci unde găsim esenţa, adică sensul şi 
valorile. Înţelegerea semnificaţiei simbolurilor e similară cu 

găsirea cheii potrivite a unei uşi ferecate. Odată 
ce uşile sunt descuiate, vechile simboluri 

pot fi folosite pentru exprimarea unor 
noi adevăruri sau se pot crea 

noi simboluri care să exprime 
înţelesuri şi valori mai profunde.

Când descoperim dorinţele 
interioare pe care le avem în comun, 

suntem mai deschişi în a relaţiona 
într-un mod sensibil şi semnificativ cu 

persoane de altă credinţă. Care sunt 
câteva dintre aceste tânjiri profunde?

1).Pace şi siguranţă. Există cumva vreun creştin sau 
musulman, sau vreo fiinţă umană în general, care nu îşi 
doreşte pacea pentru sine şi pentru cei pe care-i iubeşte? 
Pacea este una dintre nevoile de bază ale oricărei fiinţe 
umane, însă în mod ironic uneori sunt purtate războaie în 
căutarea ei.

2).Speranţă pentru viitor. Fiecare cultură şi credinţă 
au simboluri ale credinţei, fie că este vorba despre 
monumente, zgârie-nori, moschei sau biserici. Când o 
cultură sau credinţă distruge simbolurile speranţei, esenţa 
şi valorile pot dispărea şi ele.

3).O relaţie bună cu Dumnezeu. A fi dedicat 
rugăciunii este o valoare puternică în ambele credinţe şi 
este exprimată printr-o varietate de simboluri. La acest 
nivel al simbolurilor, cum comunică ucenicii lui Isus 
respectul pe care îl au faţă de dorinţa musulmanilor de a 
se ruga? Ce simboluri construiesc punţi în rugăciune, mai 
degrabă decât să îndepărteze?
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RĂMÂI APROAPE!

Iată aici câteva recomandări 
de cărți care să te inspire 
sau să te ajute să te rogi: 
pray30days.org/read. 

CUM SĂ DONEZI: 

Poți lua în calcul și varianta 
de a dona pe perioada celor 
30 de zile de rugăciune, 
să ne ajuți să publicăm 
ghidul  de rugaciune anual, 
și pentru ca acesta să 
fie disponibil mai multor 
creștini din întreaga lume. 
Pentru a face o donație 
echipei internationale “30 
Days”, vizitează acest site: 
pray30days.org/donate.

Muslmanii din toată lumea vor celebra timp de trei zile Eid 
al-Fitr. Sărbătoarea va avea loc în acest weekend. Deşi data 
exactă depinde de Luna Nouă, Eid-ul va începe probabil joi, 
14 iunie.

În următoarele zile musulmanii vor sărbători finalul 
Ramadanului, rugându-se la moscheile din apropiere sau 
în alte locuri de întâlnire, încheind perioada postului cu un 
festin. Majoritatea îşi vor îmbrăca cele mai bune haine şi îşi 
vor vizita familiile şi prietenii, urându-le „Eid fericit!”.

În multe ţări, musulmanii au obiceiul de a dona bani şi 
alimente săracilor în această perioadă. Mulţi vor dărui 
dulciuri sau bani copiilor şi de aceea această sărbătoare 
mai este cunoscută şi sub denumirea de „Eid dulce”. Este 
o sărbătoare plină de bucurie, semănând oarecum cu 
celebrarea Crăciunului.

Dacă aveţi prieteni, vecini sau colegi musulmani, 

Eid al-Fitr Rugaţi-vă pentru musulmani pe perioada de final a Ramadanului 

întâmpinaţi-i cu „Eid Mubarak!” (sau Eid binecuvântat!) şi 
întrebaţi-i cum sărbătoresc. Sau le puteţi face o vizită acasă, 
aceasta fiind o exprimare a prieteniei şi a sărbătorii din 
această perioadă.

În cele din urmă, credem că e important să ne reamintim că 
rugăciunile sunt vitale în transformarea vieţilor, nu numai în 
această perioadă, dar şi în restul anului.

Vă mulţumim pentru rugăciuni!
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Proiect susținut și promovat de:

Poți susține aceast proiect prin donații în 
conturile:
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RO38BTRLUSDCRT0072765702  USD

Telefon:    0744-212.222 Cristi BRAIC
  0748-124.335 Dani GRUIAN
Email:    contact@frontiers.ro

Dacă ești interesat să fi parte a unei 
rețele de rugăciune pentru lumea 
musulmană, poți să ne contactezi 
folosind următoarea adresă: 
dgruian@frontiers.ro
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facebook.com/30zilederugăciune

30 DAYS INTERNATIONAL

www.pray30days.org
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30 de Zile de Rugaciune este 
o mișcare de rugăciune a 
Bisericilor de pretutindeni pentru 
lumea musulmană din 1993.

facebook.com/frontiersro


