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Bun venit la programul 
rugăciune “30 de Zile” 2016!
Dragi prieteni,
      Conform constatărilor, anul trecut în cadrul proiectului  “30 
de Zile pentru Lumea Musulmană“ au fost implicați mai mulți 
participanți decât în anii precedenți. Multiplele articole furnizate 
de cercetătorul David Garrison, în cartea sa intitulată “Un vânt 
în Casa Islamului“, ne-au arătat care sunt efectele rugăciunilor 
noastre. Anul acesta vom continua explorarea celor Nouă Camere 
din Casa Islamului pentru a vedea locurile din lumea musulmană 
în care oamenii se mai întorc la Hristos. 

Anul acesta am fost martorii unor mişcări fără precedent în lumea 
musulmană.. Războiul şi terorismul cauzează migraţia a milioane 
de musulmani, care sunt nevoiți să-și părăsească locuinţele și să-
și găsească un adăpost dincolo de granițele țării lor. Acest lucru, 
le poate oferi oportunitatea de a-L întâlni pe Isus într-o altă ţară. 
În acest context tragic, musulmanii ajung să își pună întrebări 
esențiale vis-a-vis de ceea ce cred, iar ca rezultat, să păşească 
într-o altfel de călătorie, și anume - cea a credinței. Dincolo de 
aceasta, realizăm și ne rugăm pentru toți acei musulmani care 
niciodată nu au auzit despre povestea vieţii lui Isus.

Te invităm să te alături acestei călătorii în jurul lumii, susținând în 
rugăciune lumea musulmană și devenind astfel, tot mai conștient 
de dragostea lui Dumnezeu pentru acești oameni. 

Mulţumim că te rogi!

Editorii 30 de Zile Internaţional
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Deşi problemele cu care se confruntă 
lumea musulmană se schimbă de la 
an la an, scopul ghidului “30 de Zile 

de Rugăciune pentru Lumea Musulmană” 
rămâne același: de a instrui, încuraja şi motiva. 
În acest fel, împlinim porunca lui Isus de a ne 
iubi aproapele.

Încurajăm
Mişcarea “30 de Zile de Rugăciune” a 

început cu un grup de oameni care au dorit 
să privească musulmanii aşa cum Dumnezeu 
o face. “30 de Zile” încurajează credincioşii 
să se roage ca Dumnezeu să le călăuzească 
rugăciunile prin cunoştinţa Lui iubitoare față 
ei.

Educăm
Este important să fim atenţi la sursele 

pe care le folosim pentru a afla informaţii 
despre lumea musulmană. “30 de Zile” 
adună materiale de la oameni care trăiesc 
chiar printre musulmani cu scopul de a-i 
binecuvânta. Considerăm că putem înţelege 
mai bine ce cred musulmanii atunci când 
auzim informațiile la ei, în felul acesta ajutăm 
cititorii să recunoască diversitatea culturii şi 
credintelor musulmane..  

Motivăm
Rugăciunea din 

perioada Ramadanului 
îi ajută pe creştini să se 
identifice cu musulmanii. 
Pe durata acestei luni, 
musulmanii caută să Îl 
cunoască mai bine pe 
Dumnezeu. Rugăciunile 
noastre sunt un mare 
ajutor în acest sens. Acum 
este un timp prielnic de a 
sta de vorbă cu prietenii 
musulmani despre ceea ce 
Dumnezeu îţi descoperă 
atunci când te rogi.

Pentru mai multe 
informaţii despre mişcarea 
de rugăciune “30 de Zile” şi 
idei cum să te rogi eficient, te 
invităm să ne vizitezi pagina 
web: www.pray30days.org sau 
pagina www.stiricrestine.ro la 
categoria proiecte.

Proiectul “30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană” 
continuă să încurajeze, educe şi să motiveze



În lumea musulmană
au loc mișcări în care mii de oameni se 

întorc la Dumnezeu.

Casa Islamului, sau “Dar al-Islam” în 
arabă, este numele pe care musulmanii 
îl dau unui imperiu religios invizibil, 

care se întinde din Africa de Vest până 
în Indonezia. Aceasta cuprinde 49 de 
naţiuni şi 1,6 miliarde de musulmani.  

   În Casa Islamului există nouă regiuni cu 
identităţi geografice şi culturale la care facem 
referire în acest ghid prin denumirea “Camere 
în Casa Islamului“. În aceste camere aflăm 
că există mişcări de mii de oameni care se 
întorc la Hristos. Străbătând aceste camere, 
ne vom ruga pentru grupurile etnice din ele, 
pe măsură ce le vom descoperi în acest ghid. 
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Islamul are peste 1,57 de miliarde de adepţi, 
aceştia aparţinând diferitelor culturi de 
pe întreg mapamondul. Drept urmare, 

în cadrul islamului există multe tradiţii şi 
obiceiuri. La fel cum în creştinism şi iudaism 
există multe denominaţiuni, practicile şi 
înţelegerea musulmanilor în privinţa credinţei 
lor poate fi foarte diversă. Din această cauză 
este important să cunoşti musulmanii şi ceea 
ce ei cred, în loc să presupui că îi cunoşti pe 
baza celor văzute la ştiri sau a informațiilor 
citite pe internet. Fiecare musulman, la fel 
ca orice creştin, are propria lui călătorie de 
credinţă, care este influenţată de familie, 
cultură sau experienţe. Majoritatea popoarelor 
musulmane vor spune că cei cinci stâlpi ai 
islamului sunt importanţi de urmat dacă doreşti 
să trăieşti o viaţă bună conform islamului.  
  
Aceşti cinci stâlpi sunt:

Shahadah recitarea sinceră a mărturisirii de 
credinţă musulmană;

Salat rugăciunea conform normelor 
timp de cinci ori pe zi;

Zakat  plătirea unei taxe de milostenie 
(sau caritate) pentru cei săraci şi 
nevoiaşi;

Sawm post în luna Ramadanului;
Hajj pelerinaj la Mecca.

Scopul postului
Sawm este termenul arab pentru “post” şi 
literal înseamnă “a se abţine”. În Ramadan, 
acest lucru înseamnă nu doar să te abţii de la 
mâncare şi băutură, ci şi de la acţiuni, gânduri 
şi vorbe rele. Potrivit tradiţiei, în perioada 
Ramadanului a fost revelat Coranul profetului 
Mahomed. Musulmanii marchează acest 
eveniment important în credinţa lor prin post 
zilnic, de la răsărit până la apus.

Postul este unul strict – fără mâncare 
şi băutură de niciun fel, nici măcar apă. 
Fumatul şi activităţile sexuale sunt interzise, 
iar musulmanii trebuie să facă un efort uriaş 
pentru a evita orice lucru nelegiuit şi necurat.    

Respectarea acestui ritual reprezintă 
angajamentul personal faţă de spiritul 
postului fiind un timp în care se practică 
înfrânarea, curăţarea trupului şi a sufletului, 
precum închinarea şi lauda lui Dummnezeu.

În timpul Ramadanului, familiile şi prietenii se 
adună laolaltă pentru a lua masa şi a petrece 
timp împreună seara şi în cursul nopţii. 
Musulmanii sunt chemaţi să petreacă această 
lună examinându-şi viaţa şi credintă, făcând 
pace unii cu altii, întărind legăturile cu familia 
şi prietenii, şi în general, străduindu-se să  devină oameni mai buni. 
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Ce este Ramadanul?



Luna Ramadanului este fixată potrivit 
calendarului islamic, care este un 
calendar lunar. Asta înseamnă că 

Ramadanul se mută în calendarul gregorian 
cu aproximativ 11 zile în fiecare an. Data 
Ramadanului poate varia, de asemenea, de la 
ţară la ţară, în funcţie de luna nouă. 

Musulmanii credincioşi se trezesc înainte 
de răsăritul soarelui şi iau masa, Suhhor, 
înainte de zorii zilei şi de primele rugăciuni. 
Nu mănâncă decât după asfinţit, când 
încheie postul printr-o masă numită Iftar. Cei 
care sunt bătrâni şi bolnavi, copiii şi femeile 
însărcinate, precum şi mamele care alăptează 
nu sunt obligate să postească.

De ce să ne rugăm în timpul 
Ramadanului? 

Mişcarea de rugăciune “30 de Zile” are loc 
în perioada lunii islamice Ramadan pentru 
că este un timp în care musulmanii înşişi se 
roagă. Creştinii se pot alătura musulmanilor 
în practicile de post şi rugăciune menţionate 
– iar încheierea postului laolaltă, reprezintă o 
mare oportunitate de a ne cunoaşte mai bine!

Creştinii pot fi inspiraţi să ia mai în 
serios rugăciunea, văzând cum postesc şi 
trăiesc vecinii lor musulmani în perioada 
Ramadanului. Nădăjduim că acest lucru va 
aduce momente în care vom putea să ne 
împărtăşim unii altora credinţa noastră şi să 
ajungem la o mai mare înţelegere a călătoriilor 
noastre în a-L cunoaşte pe Dumnezeu.
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Când este Ramadanul?

Este important, dacă vrei 
să cunoști pe musulmani 
să renunți la prejudecăți.



Ceva se întâmplă! 

Zilnic auzim la ştiri despre ISIS, 
al-Qaeda sau Boko Haram – 
grupări teroriste radicale care 

cauzează groază şi distrugere, precum 
şi schimbarea istoriei pentru mii de 
oameni. Dar astăzi, există o veste şi mai 
mare în lumea musulmană.

La  moment Islamul este religia cu 
cea mai rapidă răspândire din lume 
de la apariţia sa în deşertul arab, cu 
aproximativ 14 secole în urmă. Anual, mai 
mult de 37 de milioane de oameni aderă 
la Islam – majoritatea datorită natalităţii. 
Cercetătorii consideră că până în 2030 
islamul va avea peste două miliarde de 
adepţi, iar până în 2050 vor fi mai mulţi 
musulmani decât creştini. Totuşi, altceva 
se întâmplă, ceva despre care nu se 
vorbeşte la ştiri. Musulmanii se întorc la 
Isus Hristos!

Încă din 622 d.Hr., anul în care Islamul 
a luat fiinţă, creştinii au încercat să 
înăbuşe răspândirea sa prin forţă militară 
şi prin activitate misionară. Aşa cum 
armatele creștine au fost îndepărtate 
de armatele islamice, la fel s-a întâmplat 
şi cu apologeții creștini care nu au avut 
succes în rândul musulmanilor. Nicio 
metodă nu a fost eficientă până acum. 

În primii 700 de ani ai islamului, s-au 
înregistrat doar 3 mişcări a câte cel puţin 
o mie de musulmani care au început 
să îl urmeze pe Hristos. De mai bine de 
500 de ani, nu au mai existat asemenea 
mişcări de facere de ucenici. În schimb, 
islamul a crescut considerabil în zone 
precum Orientul Mijlociu, Africa de Nord 
şi Europa de Est.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, între 10-
20.000 de musulmani din Indonezia au 
devenit urmaşi ai lui Isus. După aceea, 
alte două mişcări de convertire au avut 
loc în Africa de Est şi în Africa de Nord. 
Apoi, brusc, între anii 1967-2000, zeci de 
mii de musulmani au decis să Îl urmeze 
pe Hristos în Indonezia, Bangladesh, Iran, 
Algeria şi Asia Centrală.

Însă, acest secol marchează cea mai 
mare mişcare istorică de întoarcere a 
musulmanilor la Hristos.  Din 2001, au 
existat 72 mișcări de trezire spirituală  
a câte cel puţin o mie de musulmani 
care s-au întors la Hristos, numărul lor 
ajungând la sute de mii. Nu e nicio 
coincidenţă că acest lucru s-a întâmplat 
în acelaşi timp cu mişcarea de rugăciune 
“30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea 
Musulmană“. Anul acesta continuăm 
să ne rugăm pentru Casa Islamului, 
recunoscând că Duhul lui Dumnezeu 
mişca mii de musulmani care Îl întâlnesc 

pe Isus şi vor să Îl urmeze şi să ne rugăm să 
fim echipaţi pentru a înţelege şi a fi parte 
din această mare mişcare de adăugare a 
musulmanilor în familia lui Hristos. 
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Musulmani întorși la Hristos
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Primele treisprezece secole după 
apariţia islamului au fost martore 
la foarte puţine mişcări de facere 

de ucenici. Dar în ultimii 150 de ani am 
văzut 82 mişcări a câte cel puţin o mie 
de musulmani la Hristos, unele dintre 
ele numărând chiar sute de mii de noi 
credincioşi. De ce acest lucru se întâmplă 
abia acum? Ce am încetat să mai facem? 
    Secole la rând, creştinii au încercat să 
le ofere musulmanilor o religie mai bună. 
Dar musulmanii au o religie proprie 
destul de bună. Ei ştiu, la fel ca și noi, că 
religia nu aduce mântuire. Creştinii au 
încercat să îşi impună religia prin mijloace 
militare. Totuşi, armatele musulmane 
sunt mai bine pregătite pentru luptă, din 
punct de vedere cultural şi religios, pe 
când armatele creştine trebuie să accepte 
ceea ce a spus Isus: “Iubiţi pe vrăjmaşii 
voştri” (Matei 5:44). 

Armatele creştine au eşuat în Cruciadele 
din perioada medievală, dar au avut 
câştiguri temporare în perioada colonială 
a secolului al XIX-lea. 

 Astăzi, majoritatea creştinilor recunosc 
faptul că o cucerire militară nu-şi are locul 
în extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu.

În schimb, creştinii de azi se 
întâlnesc cu femei şi bărbaţi 
musulmani pe care îi privesc 
ca fiind oameni, exact ca și noi 

- pierduţi fără Mântuitor. Aceştia încearcă 
să câştige inimi şi minţi pentru Cel a cărui 
Împărăţie nu este pe pământ.
   De asemenea, misionarii descoperă 
că nu religia noastră oferă mântuire 
musulmanilor, ci Domnul nostru! 
Mărturiile credincioşilor din mediile 
musulmane din Africa de Vest până în 
Indo-Malaezia dezvăluie o temă comună.    
  Nu religia noastră, nici politica, nici 
economia, nici civilizaţia noastră nu sunt 
factorii care îi determină să aleagă o 
credinţă nouă, ci Domnul Isus Hristos!

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru creştinii de azi, ca ei să urmeze 
exemplul lui Hristos atunci când 
încearcă să extindă Împărăţia Lui – nici 
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul 
Său (Zaharia 4:6)

 ) pentru creştinii de azi, ca ei să urmeze 
exemplul lui Isus care, “măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu (…) S-a dezbrăcat 
pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob” 
(Filipeni 2:6-7)

 ) să nu mai folosim strategiile nereuşite 
ale trecutului, ci mai degrabă să înălţăm 
persoana lui Isus Hristos, care are 
puterea deplină de a atrage toţi oamenii 
la El, inclusiv musulmanii.

6 Iunie ZIUA1
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Noi modalităţi pentru noi mişcări

Mulți creștini fac evenghelizare 
personală cu prietenii lor musulmani.



Africa de Nord a fost patria 
creştinismului sute de ani, până 
în secolul al VII-lea când armatele 

islamice au cucerit-o. Legea islamică 
Sharia a sufocat încet comunitățile 
creștine existente, făcând din această 
regiune una dintre cele mai concentrate 
populații musulmane din Casa Islamului. 
Actualmente, Africa de Nord are peste 
100 de milioane de musulmani, care 

alcătuiesc între 98-100% din 
populaţia Mauritaniei, Saharei de 
Vest, Marocului, Algeriei, Tunisiei 

şi Libiei.  Valuri întregi de 
cuceritori au asaltat Africa 
de Nord de-a lungul 

istoriei sale, fiecare lăsându-şi amprenta, 
dar arabii sunt cei care continuă să domine 
atât guvernul cât și viața religioasă.

După ce Africa de Nord s-a desprins 
deimperiul colonial european în secolul 
al XX-lea, guvernele nord-africane s-au 
folosit de cultura arabă, inclusiv  de islam, 
pentru a unifica naţiunile sale împotriva 
altor posibile influenţe străine. În ciuda 
acestor eforturi, există o populaţie nativă 
berberă încăpăţânată, care afirmă că 
Africa de Nord, căminul lor, este mai 
veche decât oricare altă regiune.

Deşi asupriţi timp de secole, încă există 
cel puţin 19 grupuri etnice berbere în 
Africa de Nord, cu 30-40 de milioane 
de vorbitori ai limbii berbere. Acestea 
variază de la marocanii riffi (4-6 milioane) 
şi berberii algerieni kabyle (5-6 milioane) 
din nord, până la nomazii tuareg (1,2 
milioane) din Deşertul Sahara. Deşi 
sunt greu de numărat, există multe alte 

biserici noi în Africa de Nord. Călătorind 
prin satele munţilor berberi, am observat 
adesea imagini înrămate cu Isus în 
postura de Păstorul cel Bun. În partea de 
jos a acestor imagini era scris într-o limbă 
locală berberă: “Păstorul cel bun Îşi dă 
viaţa pentru oile Sale.” O femeie berberă 
pe nume Zeinab mi-a explicat: “Păstorul 
are o însemnătate aparte pentru noi, 
deoarece noi suntem un popor care se 
îndeletniceşte cu creşterea oilor. Noi ştim 
cum trebuie să-şi iubească păstorul oile şi 
cum să le ţină la piept.” Aceşti credincioşi 
berberi nu mai sunt oi fără păstor. Ei şi-au 
găsit Păstorul şi ascultă de glasul Lui.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca noile mişcări de ucenici ai lui Isus 
din Africa de Nord să persiste în ciuda 
oprimării;

 ) ca noile traduceri berbere ale mesajului 
Evangheliei să trezească credinţa 
populaţiilor indigene berbere din Africa 
de Nord;

 ) ca traducerea Scripturii, radioul şi 
televiziunea prin satelit, precum şi 
mărturia credincioşilor să contribuie la 
redescoperirea vechii credinţe creştine din 
Africa de Nord. Rugaţi-vă pentru lucrătorii 
care concep şi realizează aceste mesaje.

7 Iunie
 Africa de Nord

ZIUA 2
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Africa de Nord: Mielul lui Dumnezeu

AFRICA DE NORD
Națiuni 6

Grupuri de musulmani 82

Populația totală 100,631,350

Musulmani 99,029,643

Algeria Libia

Moroc

Sahara
Vestică

Tunisia

Mauritania



Mauritania este o de aproape 3 
ori mai mare ca Germania, cu o 
vastă întindere deşertică, având 

o populaţie formată din arabi, berberi 
şi grupări etnice africane de culoare. 
Aproximativ 70% din populaţie vorbeşte 
limba limba araba hassania şi aparţine 
grupului etnic arab-berber maur. O 
jumătate din acest grup etnic poartă 
denumirea de “Maurii albi” şi este alcătuit 
din comercianţi, nobili, academicieni şi 
alte elite. Maurii negri, cealaltă jumătate, 
sunt descendenţi ai sclavilor din Africa 
Neagră. Restul de 30% din populaţie 
reprezintă diversele popoare africane 

de culoare, care trăiesc predominant  
în partea sudică a ţării şi în capitală. În 1957, 
90% din mauri încă trăiau în corturi precum 
nomazii, iar oraşe mari nu existau. O secetă 
cruntă din anii ’70 i-a forţat pe mulţi să 
îşi vândă vitele şi să se mute în cele mai 
apropiate oraşe, care s-au extins până în ziua 
de azi. 

Arabii au răspândit islamul până în Sahara 
în secolul al VIII-lea, lucru care a slăbit 
influenţa berberilor. În 1920, Mauritania a 
devenit colonie franceză separată de Senegal 
câştigându-şi independenţa statală cu 
jurisdicţie islamică în 1960. 

Revoluţiile din alte ţări islamice au 
făcut ca populaţiile să privească legea 
islamică cu mai multă seriozitate. Pentru 
mulţi, aceasta era singura soluţie la 
toate problemele: sărăcia, corupţia, 
sclavia, nedreptatea, seceta, etc. 
 
Din punct de vedere social, mulţi continuă 
să practice practică stilul de viaţă nomad; 
aceştia încă preferă să şadă pe covoare nu 
pe scaune, neglijează regulile traficului 
rutier, deseori se căsătoresc şi divorţează 
de mai multe ori. În zilele noastre, 
musulmanii sunniţi reprezintă aproape 
100% din populaţia Mauritaniei. În ţară 
există doar o mână de creştini.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca acest fost popor nomad să afle calea 
spre Isus;

 ) ca aceşti credincioşi, pe care Dumnezeu 
i-a ales, să arate dragostea Lui în 
mijlocul poporului din Mauritania;

 ) ca noii credincioşi mauri să crească 
tari în credinţă şi în îndrăzneala de a o 
împărtăşi.

8 Iunie 
Africa de Vest

ZIUA3
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Maurii din Mauritania
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În Casa Islamului, camera Africii de Vest 
este un câmp de luptă între musulmanii 
din Sahara, creştinii care trăiesc de-a 

lungul coastei şi un animism persistent 
care se regăseşte adesea ambele credinţe 
menţionate. La musulmanii şi creştinii din 
Africa de Vest, religia tribală încă manifestă 
o influenţă uriaşă. Mulţi vest africani, care 
nu sunt nici musulmani nici creştini, îşi 
pun următoarea întrebare: “Ce religie este 
suficient de puternică să mă protejeze de 
forţele spirituale care mă înconjoară?”.

Musulmanii din Africa de Vest se întorc la 
Hristos în diferite moduri. Ei vorbesc despre 
dinamismul comunităţilor creştine, despre 
impactul şcolilor creştine, despre orfelinate 
şi proiecte de dezvoltare comunitară, sau 
despre dreptatea socială pe care ei o caută 
şi pe care o văd în vieţile creştinilor. Fiecare 
dintre aceste aspecte sunt rodul întrunirilor 
de rugăciune nocturnă pentru care creştinii 
vest-africani sunt cunoscuţi. 

Mulţi musulmani convertiţi explică faptul că 
înţelegerea proprie cu privire la identitatea 
lui Hristos este cea care îi ajută. Coranul poate 

fi citit cu adevărat doar în limba arabă, pe 
când Biblia este tradusă în limba lor. Mulţi 
credincioşi cu trecut musulman remarcă: 

“Nu înţeleg araba 
sau Coranul. Dar 
înţeleg Biblia.” La 

întrebarea “Ce spui despre Isus?”, un proaspăt 
convertit a răspuns: “Coranul spune: ’Dacă ai 
îndoieli, întreabă-i pe cei care au fost înainte 
de tine.’ Îl văd pe Isus ca pe Cel care îmi 
clarifică îndoiala. Isus este Cel care spune că 
nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin El. 
Accept asta; El este adevărul şi viaţa.”

Un alt credincios cu trecut musulman şi-a 
spus mărturia: “În calitate de musulman, tot ce 
făceam consta în cinci rugăciuni memorate. 
Dar nu exista siguranţa raiului. Nimeni nu 
îmi putea oferi un răspuns bun. Tocmai acest 
lucru m-a făcut să cercetez cine este Isus.” 
Odată ce musulmanii Îl cunosc pe Hristos, 
prin faptul că rugăciunile le sunt ascultate, 
prin vise şi citirea Scripturii, ei găsesc un 
Domn viu pe care nu Îl pot ignora, şi pentru 
care sunt dispuşi să-şi dea viaţa.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru noile mişcări de întoarcere 
la Hristos în Africa de Vest, ca noii 
credincioşi să crească tari şi bine ancoraţi 
în credinţă;

 ) pentru protecţie faţă de forţele răului 
reprezentate de Boko Haram, religia 
tribală şi nedreptatea socială;

 ) există mai mult de 100 de milioane de 
musulmani vest-africani. (aproape o 
treime din populaţia regiunii), răspândiţi 
în 514 grupuri etnice distincte din punct 
de vedere etnolingvistic. Rugaţi-vă 
pentru cei care nu au nicio cunoştinţă 
despre Hristos în această regiune de 
extrem de diversă.  

9 Iunie 
Africa de Vest

ZIUA4
Africa de Vest: Importanţa autocunoaşterii

AFRICA DE VEST
Națiuni 18

Grupuri de musulmani 514
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Musulmani 105,239,092

Niger Chad
Mali

Mauritania

Nigeria

Camerun
BeninTogoGhana

Côte
D’Ivoire

Burkina
Faso

Republica
Centrafricană

Senegal
     Gambia

Guinea-Bissau
Guinea

Sierra Leone

Liberia



Ceea ce a început ca o metodă de a-i 
învăţa pe băieţi valorile islamice şi 
memorarea Coranului, s-a dovedit 

a fi un program periculos de exploatare 
modernă, sclavagism și trafic de copii din 

Africa de Vest. Copiii garibou sau talibé 
se găsesc în oraşele vest-africane din 
Mali, Senegal, Burkina Faso sau Guineea-
Bissau. Aceştia sunt băieţi trimişi de 
părinţii lor la instruirea în Coran alături 
de un mentor sau “marabout”. Băiatul 
trebuie să memoreze întreg Coranul în 
arabă (o limbă neînţeleasă de băieţi) 
până la vârsta de 19 ani. Cerşind zillnic 
hrană şi bani (care trebuie împărţiţi cu 
mentorul), băiatul învaţă şi răbdarea, 
umilinţa, suferinţa şi buna purtare. În 
perioada semănatului copiii sunt angajaţi 

la ferme, iar mentorul beneficiază de 
venitul financiar.

Dacă copilul nu îl mulţumeşte 
pe mentor sau nu îşi face 
treaba, este pedepsit prin 

abuz fizic. Băieţii trăiesc cu teamă, cad 
pradă abuzului sexual şi sunt victime 
ale accidentelor de maşină cauzate de 
cerşitul din stradă, iar bolile cornice nu 
sunt tratate. Traficul de copii afectează şi 
copiii care sunt însoţiţi de adulţi pentru a 
călători dintr-o ţară în alta. 

În martie 2015, doi adulţi au fost arestaţi 
în Guineea-Bissau în timp ce încercau 
să facă trafic cu 54 de copii în Dakar. 
Statisticile variază şi sunt dificil de 
confirmat, dar se știe că cel puţin 100,000 
de copii sunt afectaţi de această practică. 
Guvernele, sub presiunea liderilor 
religioşi, nu reuşesc să acţioneze pe bază 
de legi care să-i protejeze pe aceşti copii, 
iar morţile acestor copii nu sunt raportate 
autorităţilor, chiar daca trupurile lor sunt 
trimise familiilor.

Băieţii garibou sunt privaţi de dreptul 
lor la copilărie, iar dacă scapă de sub 
controlul mentorului, ei preferă să 
trăiască pe străzi, ştiind că dacă se întorc 
la familiile lor, vor fi duşi înapoi la locul de 
suferinţă pe care l-au cunoscut.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca guvernele vest-africane să impună legi 
care să protejeze drepturile şi educaţia 
acestor băieţi. Rugaţi-vă ca abuzurile 
mentorilor să fie reportate, detectate şi 
tratate cu dreptate;

 ) acest sistem regional de instruire coranică 
a fost iniţial diferit. Acum e vorba despre 
câştigul financiar al mentorilor fără scrupule 
şi falşi. Rugaţi-vă ca cei care exploatează 
copiii deghizaţi fiind în lideri religioşi să fie 
expuşi iar inima lor să fie convinsă de răul 
pe care l-au făcut în numele lui Allah, să fie 
defăimaţi şi trataţi pe măsură;

 ) pentru cei care doresc să-i ajute pe băieţii 
garibou şi pentru mai multe centre care 
să asigure băieţilor adăpost, îngrijire 
medicală, nutriţie adecvată, dragoste şi 
educaţie.

5 10 Iunie 
Africa de Vest

ZIUA

13

Băieţii garibou din Africa de Vest

Băieţii garibou sunt privaţi de dreptul lor la 
copilărie
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Cele nouăsprezece ţări din camera est-
africană se întind din Sudan până în 
Africa de Sud. Comercianţii arabi au 

dominat aici comerţul de sclavi şi de fildeş, până 
când europenii au sosit în secolul al XVI-lea, 
aducând misionari creştini. De atunci, islamul 
şi creştinismul s-au luptat cu religiile africane 
tribale în mijlocul celor 357 de milioane de 
locuitori ai acestei regiuni.

În Ziua de Crăciun 2011, 
stăteam pe podea 
înconjurat de douăzeci de 
lideri musulmani care s-au 
adunat pentru a fi instruiţi 
în noua lor credinţă 
creştină. Profesorul lor 
creştin, pe nume Yusuf, 
era un om de afaceri 
african, de vârstă mijlocie. 

Yusuf a inclus musulmanii din această regiune 
în câmpul său de misiune, conducând mulţi 
dintre liderii lor la credinţă. Când l-am întrebat 

despre eficienţa sa în lucrare, Yusuf a 
spus: “Înainte încercam să îi fac creştini. 
Dar acum îi ajut să vină la Hristos a-i 
pune sub o umbrelă religioasă. Când 

i-am întrebat câţi dintre ei au fost botezaţi, 19 
dintre cei 20 de credincioşi cu trecut musulman 
au ridicat mâna.”

Am întrebat grupul: “Cât timp veţi reuşi să faceţi 
asta fără persecuţie?” Abu Salam, un bărbat de 
treizeci de ani înarmat cu un Nou Testament 
în limba arabă, a răspuns: “E persecuţie, au 

răspuns ei, arătând spre 
şeicul Abu Salam. “ De 
când De când am început 
să învăţ despre Isa, am fost 
urmărit de la moschee. 
Acum mă lupt în instanţă. 
Mă apăr în calitate de urmaş 
musulman al lui Isa al-Masih 
(Isus, Mesia). M-am adresat 
tribunalului: ’Aceasta este 
moscheea mea! De ce să o 
părăsesc? Am dreptul să mă 
închin aici.’ ” Abu Salam dă 
dovadă de mare curaj. Într-o 
comunitate condusă de 
legea sharia, prin alegerea de 
a rămâne în moschee, şeicul 
Abu Salam a riscat sentinţa 

cu moartea pentru acuzaţia de apostazie. “De 
ce nu părăseşti moscheea pur şi simplu?” l-am 
întrebat. “De ce vrei să rămâi în moschee?” 
Câteva voci au răspuns rapid: “Pentru a-i învăţa 
şi pe alţii despre Isus pe alţii! Dacă ne creăm o 
altă comunitate religioasă în afara moscheii, va 
exista o prăpastie între noi şi cei pierduţi. În loc 
de asta, Îl includem pe Isus în toate practicile 
noastre musulmane.”

O femeie musulmană a afirmat: “Isus a venit 
ca om pentru a mântui oamenii, deşi El este 
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dorit să mântuie 
hiene, S-a făcut hienă. Dorim să aducem 
musulmanii la mântuire, aşa că trebuie să intrăm 
în moschee. De asta îşi riscă viaţa fraţii şi surorile 
noastre: pentru a-i câştiga pe alţii.”

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca urmaşii lui Isa al-Masih din Africa de 
Vest să aibă înţelepciune şi curaj pentru 
a-şi trăi credinţa în comunităţile lor locale;

 ) pentru o mai mare libertate în această 
regiune, ca oamenii să descopere mai 
mult şi să-şi proclame credinţa fără 
teamă;

 ) 80 de milioane de musulmani din Africa 
de Est nu Îl cunosc încă pe Isus Hristos – 
rugaţi-vă pentru mai mulţi oameni ca 
Yusuf care să facă din această regiune 
un câmp de misiune.

11 Iunie 
Africa de Est

ZIUA6
Africa de Est – Devenind hiene
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Patria afarilor se întinde de-a lungul 
coastei sud-vestice a Marii Roşii, din 
sudul Eritreii prin partea de nord a 

Republicii Djibouti, străbătând partea de 
vest până în Etiopia Centrală. Este o zonă 
călduroasă şi aridă, dar este caracterizată şi de 
câmpii întinse şi deşerturi. Ca popor nomad, 
poporul afar a învăţat să trăiască în această 
regiune aridă. Se deplasează de la o păşune 
uscată la alta cu cămilele şi turmele lor mici, 
trăind în mare parte din produse animale.

Istoria acestui popor se transmite pe cale 
orală, având foarte puţine izvoare scrise. 
Unele dintre acestea atestă istoria poporului 
afar înainte de perioada islamică. Popoarele 
vecine recunosc afarii pentru curajul şi vitejia 
lor în conflict. Afarii au dus multe lupte pentru 
a se apăra pe ei şi pentru a-şi apăra teritoriul 
de inamicii din afară.

Dar azi, poporul afar se confruntă cu 
ameninţări din partea noilor duşmani: lipsa 
păşunilor, războaie civile şi graniţe naţionale, 
care îi împiedică să trăiască în modul lor 
tradiţional. Mulţi dintre ei s-au mutat în 
medii urbane, unde foştii păstori curajoşi şi 

războinici trăiesc printre alte popoare ca 
minoritate, având puţină influenţă politică 
sau autodeterminare.

În ultimele 
decenii, câţiva 
afari au decis 

să Îl urmeze pe Hristos. Ei se întâlnesc în 
mici grupuri, strălucind ca lumini într-
un tărâm întunecat. Pentru această 
nouă comunitate în creştere, Evanghelia 
reprezintă speranţă nu doar pentru ei 
înşişi, dar şi pentru întregul lor grup etnic. 
Unii sunt persecutaţi de către familiile 
şi clanurile lor. Dar în pofida acestor 
provocări, ei Îl urmează cu credincioşie 
pe Hristos şi vestesc Evanghelia fără 
teamă.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru puţinii credincioşi afari, ca 
ei să aibă curaj şi înţelepciune, să 
spună şi altora despre Hristos;

 ) ca poporul afar, pe care Dumnezeu 
l-a creat cu o identitate unică, să 
găsească metode de a-şi proclama 
identitatea lor culturală în mijlocul 
schimbărilor;

 ) ca noi metode de a comunica 
mesajul lui Isus să fie descoperite 
şi împărtăşite afarilor.

12 Iunie 
Africa de Est

ZIUA7

15

Afarii – Călătorie spre un viitor necunoscut
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Lumea arabă este inima spirituală 
a islamului. Este locul de naştere a 
islamului, casă a altarelor sfinte şi păzitor 

al Coranului de netradus, ce a fost scris în 
secolul al VII-lea. În realitate, araba este 
o familie de limbi. Dialectele limbii arabe 
variază, iar majoritatea arabilor de astăzi 
consideră că vocabularul coranic din secolul 
VII este ambuguu. Asta înseamnă că mulţi 
arabi musulmani caută sensul în alte surse. 
Aşa cum a fost cazul lui Amaal, o egipteancă 
musulmană de 23 de ani cu un zâmbet 
frumos. Precum alţi mulţi egipteni, ea este o 
fire caldă, prietenoasă şi curioasă cu privire 
la occidentali. Acest lucru a dus la o prietenie 
cu o familie tânără creştină din America, ce 
i-a arătat dragostea lui Hristos şi a dus-o la 
credinţa în El.

Impulsul lui Amaal a fost să-şi împărtăşească 
credinţa cu mama ei. După ce au urmărit 
împreună filmul “Isus” mama ei a rămas 
neclintită şi i-a spus: “Ar trebui să îţi iau viaţa 
pentru asta!”. Amaal a fost şocată şi a început 
să devină tot mai îngrijorată că unchiul ei 

va pune în aplicare ameninţarea mamei, în 
cele din urmă, Amaal a plecat de acasă. Ea 
şi-a găsit de lucru într-un hotel de staţiune, 

unde era ameninţată de 
şeful ei că va spune și altora 
despre convertire dacă nu 
îi va oferi favoruri sexuale. 
Amaal a fugit din nou şi a 

fost arestată de poliţie. “Spune-ne cine te-a 
convertit şi îţi vom da drumul”, îi spuneau ei. 
Când am găsit-o pe Amaal un an mai târziu, 
se ascundea în casa unui cuplu amabil de 
musulmani. I-am dau un Nou Testament şi 
i-am promis că ne vom revedea. Ştiind că 
urma să petrec o singură zi cu Amaal, înainte 
de a părăsi ţara, mă întrebam cu ce versete din 
Scriptură să-mi încurajez sora a cărei credinţă 
a costat-o atât de mult. Dar Amaal le găsise 
singură – deja citise primele zece capitole 
din Evanghelia după Matei. “Fii atentă la 
asta”, mi-a zis ea, “Păziţi-vă de oameni; căci vă 
vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în 
sinagogile lor. Din pricina Mea, veţi fi 
duşi înaintea dregătorilor şi înaintea 
împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie 
înaintea lor şi înaintea Neamurilor. 
Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu 
vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce 
veţi spune; căci ce veţi avea de spus, vă 
va fi dat chiar în ceasul acela;  fiindcă nu 
voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va 
vorbi în voi.” (Matei 10:17-20)
Amaal s-a uitat la mine cu ochii în 

lacrimi şi a zâmbit. “A ştiut, Isus a ştiut!” 
a exclamat ea. Pentru Amaal, asta era 
îndeajuns. Isus ştia unde se afla, peste ce avea 
să dea şi că El mereu va fi cu ea. “Isus locuieşte 
în mine”, a spus ea arătând spre inima ei, “şi El 
nu mă va părăsi niciodată.”

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru creştinii cu trecut musulman 
precum Amaal şi care suferă persecuţii 
de dragul credinţei în Isus Hristos;

 ) pentru tinerii din lumea arabă, ca ei 
să aibă oportunitatea să înveţe despre 
credinţele altora fără a fi persecutaţi sau 
ameninţaţi;

 ) pentru liderii politici şi religioşi din 
lumea arabă, ca ei să susţină libertatea 
oamenilor de a explora şi a-şi urma 
propriile lor convingeri în Dumnezeu.

13 Iunie 
Camera arabă

ZIUA 8
Lumea arabă : 

    El a ştiut! Povestea lui Amaaly
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Reginea din zona Irakului a fost foarte 
importantă în vremea de dinaintea lui 
Hristos. Mesopotamia cuprindea râurile 

Tigru şi Eufrat, oraşul biblic Ninive şi Babilonul 
care era un centru economic şi politic. De 
altfel în istoria recentă, Bagdadul a fost un 
oraş universitar faimos, centrul artei si ştiinţei.
Dar astăzi, aproape nimic nu a mai rămas din 
această regiune. 

Acum doi ani, gruparea extremistă ISIS a 
invadat mari părţi din Irak şi Mosul, al doilea 
cel mai mare oraş al ţării, omorând creştinii 
sau alte grupuri etnice precum iezidiţii şi chiar 
şi musulmanii, expulzându-i, omorându-i 
sau făcându-i sclavi. Grupurile musulmane 
shia şi sunni, de asemenea, luptă unul contra 
celuilalt, iar ostilitatea dintre grupurile 
etnice continuă să divizeze naţiunea. Multe 
minorităţi, cum ar fi grupurile etnice mai mici 
(turcmeni, shabak şi kaka’i) sunt discriminate 
şi persecutate. Kurzii, după ani de opresii, 
încep să-şi întărească zona lor semi-autonomă 
din Irak, o schimbare văzută cu scepticism 
de către arabii irakieni. Mii de oameni care 
au fost exilaţi, majoritatea yezidiţi, trăiesc în 

tabere de refugiaţi, având puţine speranţe că 
se vor întoarce vreodată în satele lor natale.
Sute de mii de creştini aproape au părăsit ţara, 

căutând siguranţă în Vest. Aparent sfârşitul 
acestui haos nu va veni foarte curând.

Dar sunt momente când se vede mâna 
lui Dumnezeu la lucru în mijlocul a ceea 
ce se întâmplă: atunci când puţinii creştini 
care au rămas arată dragostea lui Hristos 
musulmanilor şi iezidiţilor prin moduri 
practice, oferind mâncare, pături sau 
consiliere. Când o sală e plină de oameni care 
caută să afle mai multe despre Hristos. Când 
iezidiţii discreţi îşi pun la îndoială credinţele 
şi tradiţia şi vor să-L urmeze pe Isus. Din 
mijlocul haosului, putem vedea licăririle unei 
noi Împăraţii.

SĂ NE RUGĂM:
 )  ca cei ce suferă de pe urma războiului 
să experimenteze mângâierea şi mila lui 
Dumnezeu;

 ) ca un stat stabil să fie creat pentru a 
respecta toate minorităţile;

 ) pentru creştinii perseverenţi, ca prin 
mărturiile lor mulţi să-L găsească pe 
Hristos.

14 Iunie 
Camera arabă

ZIUA 9
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Irak – De la imperiu la haos

..sunt momente când se vede mâna lui 
Dumnezeu la lucru în mijlocul a ceea ce se 

întâmplă!
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Aattila Hunul, Tamerlan, Hoardele de 
aur- nume legendare ale triburilor 
nomade de origine turcă, ce semănau 

frica peste câmpiile din Asia Centrală milenii 
la rând. Astăzi descendenții acestor triburi 
numără mai bine de 200 de milioane și sunt 
numiţi uzbeci, uighuri, kazaci, tătari, turkmeni, 
azeri şi turci.În jur de 160 de milioane din 
aceştia sunt musulmani.

Sunt mai multe mişcări turkistane de 
musulmani care care vin la credinţa în Isus 
Hristos astăzi. În țările deschise, cum ar fi 
Kazahstanul și Rusia, se întâlnesc în biserici. 
Mulţi din creştinii turkistani persecutaţi se 
întâlnesc în linişte în case sau în locuri private. 
“Deseori dăm de necaz”, spune un uzbek ce 
a devenit ucenic a lui Isus, “dar totuşi noi Îl 
lăudăm pe Dumnezeu. Avem o zicală: dacă 
eşti arestat, laudă-L pe Domnul că nu ai fost 
bătut. Dacă ai fost bătut, laudă-L pe Domnul 
că nu ai fost omorât. Şi dacă ai fost omorât, 
laudă-L pe Dumnezeu că eşti cu Isus în Cer.” 

Am văzut spiritul mulţumirii în mijlocul 
încercărilor de aproape 30 de ani printre 

pionerii pe care i-am întâlnit învăţând engleza 
într-o zonă rece, îndepărtată, în Asia Centrală. 
Într-o după-masă, unul din profesori, pe 

nume John, mi-a făcut cunoştinţă cu un 
student de-al lui, pe nume Abdullah, un 
creştin care fusese musulman din tribul 
uighur. 

Abdullah a fost primul uighur care s-a decis 
să-L urmeze pe Hristos. “Cum l-ai condus pe 
Abdullah la credinţă?” l-am întrebat pe John. 
“Nu l-am condus”, a răspuns John. “Duhul 
Sfânt şi rugăciunea l-au condus. 

Abdullah a venit la mine anul trecut cu un vis 
tulburător pe care-l avusese. În vis cineva îi 
dădea o carte sacră să citească. Şi m-a întrebat 
ce fel de carte ar putea fi. Am fost emoţionat, a 
spus John. În sertarul meu aveam o traducere 
veche a Noului Testament, într-un manuscris 
în limba arhaică uighur. L-am întrebat dacă 
asta ar putea fi cartea din visul lui şi i-am 
dat-o. El a deschis cartea și a exclamat: “Oh, 
este în limba arhaică. Tatăl meu m-a învăţat să 
citesc în limba veche”. 

I-am lăsat cartea lui Abdullah, iar câteva 
săptămâni mai târziu a venit la mine cu 
vestea că L-a găsit pe Isus, Salvatorul şi 
Mântuitorul lui.”, a explicat John. “Vezi tu, 
rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu şi 
Duhul Sfânt l-au adus pe Abdullah la Isus”, 
a zâmbit el.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru creştinii turkistani cu trecut 
musulman care sunt persecutaţi, ca ei să 
fie plini de curaj, solidaritate şi încurajare 
în credinţa lor;

 ) pentru misionari curajoşi care să ducă 
Evanghelia la fiecare din cele 227 de 
grupuri turkistane musulmane;

 ) ca naţiunea turkistană să promoveze 
libertatea în religie, şi celor care caută 
adevărul să nu le fie frică de arest, 
violenţă sau moarte.

15 Iunie 
Turkistan
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Turkistan – Conduşi de Duhul

CAMERA TURKISTAN
Națiuni 16
Grupuri de musulmani 227
Populația totală 203,251,345
Musulmani 159,225,454
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Situată la intersecţia Europei cu Asia, 
Turcia are o istorie complicată având un 
rol semnificativ în ambele continente. A 

fost împinsă în fruntea crizei de refugiaţi. În 
Turcia numărul refugiaţilor sirieni care fug de 
distrugerea naţiunii lor, este de 1,7 milioane.

Turcia, a început să primească refugiaţi din 
Siria la începutul războiului civil, acum cinci 
ani, cu aşteptarea de a se rezolva cât mai 
rapid acest conflict. Pe măsură ce războiul 
continua, această situație a creat tensiuni în 
Turcia. Refugiații au fost abandonaţi şi prinşi 
la mijloc, fiindu-le imposibil să se întoarcă 
acasă, dar neputând nici să obțină permise 
de muncă pentru a se putea stabili definitiv în 
Turcia. Turcii sunt din ce în ce privește chiriile 
în creștere cauzate de creșterea populației și 
riscul forțelor statului islamic aduc conflictul 
lor în Turcia. creau tot mai multe. Turcii au 
crescut foarte mult chiria din cauza creșterii 
populației şi a îngrojorării ca ISIS şi-ar putea 
exitinde conflictul în Turcia. Gruparea 
teroristă e suspectă de atentatul din Ankara 
ce a avut loc în octombrie 2015, care s-a soldat 
cu 102 morţi şi rănind pe mulţi.

Poziţia Turciei în criza sirienilor refugiaţi a dus 
la negocieri cu UE şi cu Consiliul de Securitate 

a ONU în ceea 
ce privește 
rolul lor pe 
termen lung 

în asigurarea adăposturilor pentru refugiaţi 
în Europa. Rezultatul acestor negocieri vor 
avea un impact semnificativ asupra turcilor 
şi sirienilor. Ambele părţi rămân la răscruce, 
întrebându-se ce va aduce viitorul pentru 
cetăţenii turci şi cei care au fost forţaţi să se 
stabilească acolo.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru toleranţă şi răbdare din 
partea Turciei, care oferă adăpost 
şi ospitalitate refugiaţilor sirieni;

 ) pentru pace în Turcia şi pentru ca 
Biserica de acolo să fie un exemplu 
de în unitate şi dragoste;

 ) pentru refugiatii din Turcia, care 
sunt de mult timp acolo şi tânjesc 
să meargă acasă. Şi chiar dacă pare 
imposibil, să ne rugăm pentru pace în 
Siria. Precum zicea psalmistul în Psalmul 
46:9: “El a pus capăt războaielor până 
la marginea pământului; El a sfărâmat 
arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele 
de război.”

16 Iunie 
Turkistan

ZIUA11

19

Turcia – O intersecţie pentru refugiaţi 
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Cu aproape 100 de milioane de locuitori, 
lumea persană cuprinde tot Iranul 
modern şi se întinde în Irak, Afganistan 

şi Tajikistan. Locuitorii vorbesc variaţii ale 
limbii persane vechi.

Spre deosebire de musulmanii sunniţi, 
care sunt majoritari în alte regiuni ale Casei 
Islamului, majoritatea iranienilor musulmani 
sunt shiiţi.

Când Ayatollah Khomeini a înfiinţat Republica 
islamică în Iran în 1979, majoritatea a 
considerat că acest lucru va fi o lovitură 
puternică pentru creştinism. Cu toate acestea, 
milioane de iranieni au respins teocraţia 
islamică, le-a devastat ţara lor, iar sute de mii 
de  oameni s-au întors la Hristos. Mii de creştini 
au făcut faţă arestărilor şi persecuţiilor şi mulţi 
au părăsit ţara. Aceia care au rămas Îl laudă în 
secret în biserici subterane sau în propriile 
lor case, cu ajutorul transmisiunilor televizate 
prin satelit. Această părtășie tot mai mare de 
credincioși vine cu un preţ pentru cei care au 
fost mult timp ucenici ai lui Hristos, cum ar fi 
iranianul-armean creștin, Haik Hovsepian.

Haik Hovsepian a devenit primul episcop al 
Bisericii “Adunările lui Dumnezeu” din Iran 
în 1980.  Cu toate că permitea creștinilor 

etnici, ca armeanul Haik, să-
şi practice credința, guvernul 
interzicea ca aceştia să-şi 
împărtășească credința lor cu 

musulmanii. Însă Haik a refuzat, să cedeze 
presiunilor guvernului, spunând: ”Chiar dacă 
ne arestează sau murim pentru credinţa 
noastră, noi tot nu cedăm”. Un alt credincios 
cu trecut musulman era reverendul Mehdi 
Dibaj. În 1983, Dibaj a fost arestat şi închis fără 
judecată şi presat să se lepede de credinţă. 
Dibaj a îndurat nedreptatea spunând: “nu 
numai că sunt mulțumit ca sunt în închisoare 
pentru onoarea Numelui Său Sfânt, dar sunt 
gata să îmi dau viața de dragul lui Isus, Domnul 
meu. “. În 1993, într-un tribunal secret, Dibaj a 
fost condamnat la moarte pentru renunţarea 
la credinţa islamică.

Când episcopul Haik a auzit de sentinţa lui la 
moarte, a trebuit să aleagă ceva. Ca armenian, 
Haik ar fi putut să rămână în tăcere, şi să evite 
persecuţia. Haik însă, a refuzat să întoarcă 
spatele fratelui său şi a făcut publice 
eforturile sale de a-l salva pe Dibaj. 

Eforturile lui au avut efect 
şi, ca răspuns la protestele 
internaţionale, Dibaj a fost 
eliberat în 16 ianuarie 1994. 

Trei zile mai târziu, episcopul Haik a fost 
răpit, torturat şi găsit mort într-un mormânt 
nemarcat, fiind înjunghiat de 27 de ori în 
piept. La înmormântarea lui, Mehdi Dibaj a 
zis printre lacrimi: “Când Isus a murit pe cruce, 
numai Baraba a ştiut că a murit în locul lui. 
Când Haik a murit, ştiu că el a murit în locul 
meu.”

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru creştini curajoşi ca Haik 
Hovsepian, ca ei să continue să ducă 
Evanghelia în lumea persană, la 
populaţia shiită musulmană;

 ) pentru naţiunile din Persia, ca ele să 
permită o mai mare libertate religioasă, 
permiţându-le oamenilor să decidă ei 
singuri în ce să creadă;

 ) pentru imigranţii şi refugiaţii irakieni 
care îşi refac viaţa în locuri noi, ca ei să fie 
binecuvântaţi şi o binecuvântare pentru 
cei din jurul lor.

17 Iunie 
Camera persană
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Camera persană – Haik Hovsepian

CAMERA PERSANĂ
Națiuni 3

Grupuri de musulmani 105

Populația totală 99,009,985

Musulmani 97,957,533

Iran
Afghanistan

Tajikistan



Mica naţiune a Tajikistanului din 
Asia Centrală este casa a peste opt 
milioane de oameni, 70% din 

ei fiind persoane cu vârste sub 30 
de ani. Sunt tinerii tajikistani 
sunniţi curioşi să afle despre 
Isus?

 “Cum ştim cu adevărat 
dacă suntem una din 
“oile” lui Isus?” a întrebat 
Ali, un tânăr student 
tajikistan, în timp ce 
citeam din Evanghelia 
lui Ioan împreună. Eram 
în mijlocul unui studiu 
biblic săptămânal cu Ali 
şi alţi trei studenţi. M-am 
bucurat să văd interesul 
lui Ali pentru Isus crescând 
tot mai mult în timp ce 
studiam împreună. El mi-a 
cerut o Biblie, pe care o 
citea regulat pe care 
o lua cu el chiar şi 
când mergea în 

oraşul lui natal să-şi viziteze familia, în timpul 
vacanţei de vară.

Şase săptămâni mai târziu, 
la începutul şcolii, s-a întors 
în campus. Fără Biblia lui. 
M-am îngrijorat puţin şi 

l-am întrebat cine i-a luat Biblia. A dat oare 
de bucluc? I-a fost Biblia confiscată? 

Ali ne-a povestit ceva care 
ne-a surprins şi ne-a dat 

speranţă. În căutarea 
m a t e r i a l e l o r 
despre Isus, sora 
lui i-a cerut Biblia 
pentru a o citi. Aşa 

cum am aflat mai 
departe de la Ali, 
ea căuta tot mai 
multe informaţii 
despre Isus, din 
cărţi, poveşti, 

filme, muzică, 
orice. Citându-l pe 

Ali, sora lui  era “o 
fană a lui Isus”.

 Deşi era musulmană, 
ea Îl căuta pe Isus 

ne-a spus că holdele 
sunt gata. Chiar şi 

într-o ţară ca Tajikistan, 
săracă şi greu de atins cu 

Evanghelia, mulţi musulmani, asemenea lui 
Ali şi surorii lui, sunt în căutarea adevărului şi 
a speranţei. Şi ei le găsesc în Isus.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca tajikistanii să fie receptivi la Vestea 
Bună care se găseşte în Isus. Ca mulţi 
tajikistani să aibă oportunitatea să 
întâlnească creştini care să dorească să 
le împărtăşească despre Isus;

 ) deocamdată, în Tajikistan sunt foarte 
puţini credincioşi. Să ne rugăm ca 
bisericile să se înmulţească;

 ) pentru o mai mare foame după 
Dumnezeu printre tajikistanii musulmani 
din Tajikistan, Afganistan, Uzbekistan 
şi Rusia. Sunt foarte puţini credincioşi 
printre tajikistanii de peste graniţă. 
Roagă-te ca Dumnezeu să trimită mai 
mulţi lucrători în comunităţile lor. (Luca 
10:2).

18 Iunie 
Camera persană
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Tajikistan – Căutându-L pe Isus
Cum ştim cu adevărat dacă suntem una 

din “oile” lui Isus?
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Migraţia a milioane de musulmani şi 
creştini din Siria şi Irak reprezintă unul 
din cele mai importante evenimente 

din prima jumătate a secolului al XXI-lea. 
Datorită războiului civil sirian, care durează 
de mai bine de 5 ani, peste patru milioane 
de refugiaţi au fugit în ţările dimprejur cât şi 
în Vest. Două milioane au părăsit Irakul şi alţi 
1,9 milioane au fost strămutaţi în ţară. Această 
părăsire în masă a locurilor natale sunt similare 
călătoriilor care s-au întâmplat în toate cele trei 
credinţe semite ale iudaismului, creştinismului 
şi islamului. Avraam părăseşte ţara Ur, ţară 
natală, Moise îi scoate afară din Egipt pe copiii 
lui Israel, iar Isus, bebeluş fiind, este dus în Egipt 
de către părinţii Lui care fug de Irod. Acestea 
sunt câteva din multele călătorii consemnate în 
istoria iudaică şi creştină.

În islam există un concept al călătoriei prin 
credinţă, ilustrat într-un cuvânt arab numit 
“hijra”. Înţelesul literal este cel de “migraţie” 
sau “călătorie”. Ideea de “hijra” ne duce înapoi 
la călătoria profetului Mahomed şi a adepţilor 
lui din Mecca la Medina în anul 622 d.Cr. “Hijra” 
s-a născut datorită persecuţiei negustorilor 
din Mecca, ceea ce a ajutat la consolidarea 
primei comunităţi de musulmani.  Totodată 
“hijra” a devenit anul de început în marcarea 
istoriei islamice, cu datele scrise ulterior DH 
(după Hijra).

Un concept similar în islam este unul din cei 

Milioane de oameni 
în mişcare: o “hijra” a 

credinţei?
de Steve Cochrane

Steve Cochrane a fost 
implicat în proiectul “30 
de Zile de Rugăciune”  de 
la început. Este istoric, 
misionar, futurist şi scrie 
pe blogul lui personal: 
stevecochrane823.com.
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cinci stâlpi, “haj”. Acesta se referă la pelerinajul 
pe care trebuie să-l facă un musulman, o dată 
în viaţă, în oraşul sfânt Mecca. Aceste două 
concepte “hijra” şi “haj”, care sunt similare, au 
totuşi câteva mici diferenţe. Ambele concepte 
sunt realizate prin credinţă, ambele implică 

părăsirea locului natal cu un scop intenţionat. 
Dar prin conceptul “hijra” implicit înţelegem 
o migrare pe termen lung, poate una care să 
dureze o viaţă întreagă.

Profetul şi adepţii lui s-au întors victorioşi în 
Mecca în anul 622, după opt ani petrecuţi 
în Medina. Pentru mulţi refugiaţi care şi-au 
părăsit casele nu există promisiunea că se se 
vor putea întoarce vreodată. Oare câţi dintre 
ei consideră că migrarea lor ar putea fi de 
fapt “hijra” esenţială pentru credinţa lor? Într-
adevăr, nu putem şti acest lucru, dar dacă ei 
ar trăi cu realitatea dimensiunii spirituale, 
ar putea fi încurajaţi în luptele lor. O altă 
întrebare care ar trebui luată în considerare 
este le este adresată comunităţilor, în special 

celor din Vest, care primesc refugiaţi. Această 
“hijra” a credinţei împlică şi o dorinţă de a 
converti la islam pe europeni şi alte popoare 
din Vest prin intermediul obţinerii vizelor 
de şedere? “Hijra” profetului Mohamed 
cu siguranţă a implicat părăsirea oraşului 
Mecca pentru a scăpa de persecuţie şi pentru 
întărirea islamului. De asemenea, a existat şi 
dorinţa de a-i converti pe cei din Medina care 
erau deschişi.

Dar a fi preocupat de situaţia refugiaţilor 
musulmani, dacă aceştia vor căuta să-i 
convertească pe alţii sau chiar dacă se vor 
implica în activităţi teroriste, aşa cum unii 
au avertizat, ar trebui să fie plasată în cadrul 
credinţe pline de ospitalitate şi generozitate 
venită din partea celor care îi primesc pe aceşti 
musulmani (şi creştini) din Orientul Mijlociu şi 
Africa de Nord. Deşi au o mulţime de motive, 
milioanele de imigranţi sunt “hijra adevăraţi”.

Scriitorul musulman egiptean Sahar El-
Nadi defineşte un “hijra” drept cineva care 
se bazează pe cinci  aspecte importante. 
În primul rând, el are o credinţă puternică 
ce continuă, chiar şi în suferinţe cumplite, 
se încrede şi depinde de Allah. În al doilea 
rând, această călătorie are un scop, nu este 
lipsită de sens sau în van. În al treilea rând, 
“hijra adevărat” îşi continuă obiceiurile şi 
manifestările de închinare chiar şi într-o 
patrie nouă. În al patrulea rând, există o 

dorinţă aprinsă după Allah, dorinţă care nu 
este distrusă de presiunile sociale din jur. Şi în 
ultimul rând, există un angajament la o viaţă 
integră în noul mediu. 

Aceste caracteristici ale unui “hijra adevărat” 
sunt, cu siguranţă, întâlnite atât în iudaism, 
cât şi în credinţa creştină. Ele oferă, de 
asemenea, un cadru plin de ospitalitate venit 
din partea celor care-i primesc pe acesţi 
“hijra adevăraţi”. Pentru toate aceste trei 
credinţe, conceptul de “hijra” sau călătorie 
care durează o viaţă întreagă şi, implicit, o 
veşnicie este o realitate susţinută la scară 
largă. Ideea de “hijra adevărat” construieşte 
un alt pod între credinţe, atât de necesar în 
acest context al secolului al XXI-lea.

Mulți refugiați care au părăsit țara lor, 
au promis că nu se vor mai întoarce 

niciodată înapoi. 



Sud-vestul Asiei este una dintre cele mai 
populate şi volatile Camere din Casa 
Islamului. Aici locuiesc mai mult de 300 

de milioane de musulmani împărţiţi în 186 
de grupuri etnice care sunt foarte adesea în 
conflict unele cu celelalte, având de-a lungul 
istoriei conflicte şi cu forţele imperiale din 
exterior și, de asemenea, cu forţe care vin 
din afară. În mijlocul tuturor acestor lucruri, 
Dumnezeu atrage mii de musulmani la o 
nouă viaţă în Isus Hristos.

Akbar al-Masih este un credincios cu trecut 
musulman din Afganistan pe care l-am 
întâlnit în Pakistan. Fiind membru al grupului 
etnic Pushtun, Akbar a cunoscut războiul 
toată viaţa lui. Când era copil, poporul său a 
luptat ,împotriva ruşilor, iar după ce aceştia 
au fost înlăturaţi , tribul său suni t s-a luptat 
cu triburile învecinate şiite. În 2012, Akbar 
s-a alăturat milioanelor de oameni care s-au 
refugiat în taberele şi cartierele sărăcăcioase 
din Pakistan din cauza invaziei Statelor Unite.. 
În Pakistan, Akbar a întâlnit o familie creştină 
care l-a ucenicizat şi l-a ajutat să-şi refacă 
viaţa. L-am rugat pe Akbar să-mi spună cum 

a ajuns să creadă în Isus. 

“Numele meu de naştere”, a spus el, “a 
fost Muhammad Akbar. Numele 
înseamnă ‘Mahomed este cel 
mai mare’. A fost, de asemenea, 
numele unui erou pashtun care i-a 

înlăturat pe britanici din Afganistan în secolul 
al XIX-lea. Multe familii afgane şi-au numit fiii, 
‘Muhammad Akbar’ ”.

“Între războaie”, a spus Akbar, “eram într-o 
ţară liberă căutând un loc de muncă. Într-o 
zi, am trecut pe 

lângă 
u n 

cinema care rula un film despre viaţa 
profetului Isa (Isus). Am decis să intru. M-am 
uitat la film singur şi am învăţat multe lucruri 
pe care nu le ştiam despre profetul Isa. Mi 
s-a frânt inima când am văzut cum L-au 
bătut şi L-au pironit pe cruce. Atunci mi-am 
zis: ‘Acum Isa se va răzbuna! El va chema 
foc din cer ca să-i distrugă pe aceşti oameni 
răi!’ Dar Isa, uitându-se cu compasiune spre 
ei, a spus: ‘Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.’ 
Exact în acel moment mi-am spus în inima 
mea: ‘Asta-i pentru mine.’ Atunci am devenit 
urmaş al lui Isa. Am ştiut că asta e ceea ce 
lipseşte poporului meu. Dintotdeauna noi 
am căutat răzbunarea, “ochi pentru ochi”. 
Dar Isa al-Masih (Isus, Mesia) mi-a arătat o altă 
cale. De aceea mi-am schimbat numele din 
Muhammad Akbar în Akbar al-Masih, “Mesia 
e cel mai mare”.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru populaţia din sud-vestul Asiei 
devastată de război, ca ei să găsească 
un nou drum prin Prinţul Păcii;

 ) pentru martorii curajoşi ca Akbar al-
Masih şi misionarii care l-au ajutat;

 ) pentru cei 300 de milioane de 
musulmani din sud-vestul Asiei, care 
încă nu cunosc pacea oferită de Isus, 
care întrece orice pricepere.

19 Iunie 
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Sud-vestul Asiei – Un nume nou!

ASIA DE SUD VEST
Națiuni 3
Grupuri de musulmani 186
Populația totală 713,922,175
Musulmani 315,998,874

India

Pakistan

Afghanistan



 

Oraşul Deoband din nordul Indiei are o 
populaţie de 100,000 de locuitori, fiind 
un oraş mic în comparaţie cu oraşele 

mari din această regiune. Lanuri întregi de 
trestie de zahar şi mango înconjoară oraşul

în care sunt mai multe motociclete și căruțe 
cu boi decât mașini., şi totuşi Darul Uloom 
madrassa (un centru Islamic de învăţare) din 
Deoband este semnificativ pentru zece de 
milioane de musulmani din toată lumea.

Darul Uloom s-a înfiinţat în anul 1867 cu 
scopul de a proteja şi de a promova grupul 
conservator islamic sunnit în subcontinentul 
indian. De la înfiinţare, mulţi bărbaţi au 
studiat acolo, iar după absolvire mulţi dintre 
ei au înfiinţat astfel de şcoli în India, Pakistan, 
Bangladesh, Afganistan, Africa de Sud, Marea 
Britanie şi America de Nord. Un procent de 
20% dintre musulmanii din India şi Pakistan se 
consideră urmaşi ai şcolii din Deoband (peste 
75 milioane de oameni) şi în Marea Britanie 
peste 40% dintre moschei sunt deobandiste.

Pentru mulţi musulmani sunniţi, Deoband 
reprezintă islamul academic, conservator şi 
pur. Cu toate acestea, şcoala a fost suspectată 
de legături cu militanţii extremişti. Talibanii 
au fost educaţi în şcolile deobandiste din 
Pakistan. Datorită acestui fapt, suspiciunile 
privind legăturile extremiste au crescut atât 
de mult încât în anul 2013 Darul Uloom a 
emis o fatwa (declaraţie publică) denunţând 
terorismul. Musulmanii din toată lumea vin 
să viziteze oraşul Deoband. Unii vin ca turişti 
doar să vadă campusul Darul Uloom, iar alţii 
stau şapte sau mai mulţi ani pentru a fi bine 
instruiţi ca imami sau conducători ai şcolilor 

deobandiste. Un sunnit, Ibrahim Bhai, fericit 
să fie în oraşul Deoband chiar şi numai pentru 
2 săptămâni a spus: ”Acesta este un loc unde 
Dumnezeu face lucruri mari!” Aşa să fie, 
Doamne!

Imaginează-ţi cum ar fi dacă cei din oraşul 
Deoband ar ști de cine e Isus şi ce a făcut 
El pentru noi. Influenţa deobandistă este 
răspândită în toate naţiunile, iar deobandiştii 
sunt foarte pasionaţi de ceea ce ei cred şi 
împărtăşesc cu alţii. Fie ca acest angajament 
şi această pasiune să fie pentru gloria lui 
Isus. “Căci pământul va fi plin de cunoştinţa 
slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l 
acoperă.” Habacuc 2:14

SĂ NE RUGĂM:
 )  pentru oraşul Deoband, ca acesta să 
fie un loc de pace şi binecuvântare, ca 
tensiunile dintre hinduşi şi musulmani să 
dispară;

 )  pentru ca adevărul, dreptatea şi pacea 
să curgă din Deoband în întreaga lume;

 )  ca femeile din Deoband, majoritatea 
dintre ele trăind ascunse de privirile 
societăţii, să cunoască valoarea lor în 
ochii Tatălui şi să găsească dragostea 
Lui prin Isus.

20 Iunie 
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Deoband şi deobandiştii



Cea mai aglomerată cameră din Casa 
Islamului este Asia de Sud-Est, care are 
aproape 284 de milioane de musulmani. 

Există zeci de mișcări de evanghelizare, cu 
mii de credincioşi botezati, care provin dintr-
un context musulman şi care Îl iubesc şi Îl 
urmează pe Isus de-a lungul Asiei de Sud-Est. 
Aceste mișcări pentru Hristos plătit cu prețul 
persecuției severe îndurate de martori curajoși 
și traducători pricepuți ai Bibliei, care au făcut 
ca Evanghelia să fie accesibilă şi înţeleasătul 
252g în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. 
 
Recent, am efectuat un studiu asupra unora 
din aceste mișcări de evanghelizare. Am 
întrebat mulți convertiți la credință din această 
regiune: “Ce anume a folosit Dumnezeu 
pentru a te aduce la credința în Isus Hristos?” 
Una din multele mărturii memorabile a venit 
din partea unui credincios pe nume Sharif.

“Când am fost un copil”, a spus Sharif, “am 
fost exmatriculat de la școala de musulmani 
pentru că i-am adresat învățătorului întrebări 
dificile. Învățătorul a strigat la mine: “Ești 
un păcătos și vei merge în iad!” Tatăl meu a 

fost foarte supărat. M-a dat afară din casă 
și a interzis oricarui membru al familiei să 
vorbească cu mine.

Într-o zi am fost surprins de un misionar cu 
părul alb, care mi-a spus: “Hei, frate, vrei să 
călătorești cu mine în această ricșă?” Înainte 
de a pleca, misionarul mi-a dat un Nou 
Testament. Am stat toată noaptea treaz și am 
citit.” În Ioan 3:17 este scris: “Căci Dumnezeu nu 
L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin El.” Ani mai 
târziu, în timp ce Sharif îmi povestea despre 
el, lacrimile au început să-i curgă pe obraji. 
“Vezi, nu am fost condamnat ca să merg în 
iad, nu eram doar un păcătos. Isus a venit în 
lume ca să mă salveze pe mine.” 

În următoarea decadă, Sharif a avut de 
înfruntat multe încercări pentru credința 
în Isus. Tatăl lui l-a amenințat cu moartea; 
un grup de huligani musulmani l-au bătut 
crunt și de două ori era să-și piardă viața. “Nu 
contează”, spune Sharif. “Dacă-mi vor tăia 
trupul în mii de bucăți, fiecare parte va striga 
“Isus Hristos este Domnul!” Sharif l-a adus, 
în cele din urmă, pe tatăl lui la credința în 
Domnul Isus. “În casa noastră se adună acum 
o biserică”, mi-a spus acesta. Astăzi, Sharif 
este parte a unei mișcări printre musulmani 
care vin la credința în Isus Hristos, mișcare 
care ar putea să ajungă la peste 100,000 de 
credincioși.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru tot mai multe mișcări de 
evanghelizare a musulmanilor pentru 
Hristos în Asia de Sud-Est;

 ) pentru martori curajoși cum este Sharif, 
care să îndure persecuția și să-I rămână 
credincioși lui Hristos; 

 ) ca cei 284 de milioane de musulmani 
pierduți din Asia de Sud-Est să ajungă să 
creadă în Isus Hristos.
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Asia de Sud-Est 

ASIA DE SUD-EST
Națiuni 4
Grupuri de musulmani 65
Populația totală 844,398,260
Musulmani 283,393,591

Sri Lanka

India

Bangladesh

Myanmar



 

Baisi este un oraș cu aproape 10,000 de 
locuitori și este situat în statul Bihar 
din India. La nivel local este cunoscut 

ca fiind o fortăreață a islamului. Tinerii din 
întreaga regiune vin la Baisi pentru a fi instruiți 
în căile islamului. Totuși, când i-am găsit pe 
Abdul și tatălui lui lucrând în magazinul lor 
de la marginea drumului, am descoperit că 
aceștia au avut un interes profund pentru 
Isus și cărțile Lui. În ultimele luni, aceștia au 
studiat cărțile lui Isus, au urmat ceea ce era 
scris, ba chiar au avut studii similare împreună 
cu prietenii și rudele lor. 

Câțiva din liderii musulmani din oraș au 
început să-şi dorească citirea acestor cărți 
și să audă mai multe despre Isus. Ceva se 
întâmplă în Baisi. 

Statul Bihar din India are aproape 100 
de milioane de oameni, care locuiesc în 
sate precum Baisi. Cu doar câteva decenii 
în urmă, Bihar era considerat “Cimitirul 
evanghelizărilor”, deoarece nicio lucrare de 
evanghelizare nu părea vreodată să prindă 
rădăcini și să crească acolo. Lucrurile încep să 
se schimbe, însă populația creștină din Bihar 
este încă de doar 0,5% - situație asemănătoare 
cu Somalia și Afganistan, care au cel mai mic 
procent general din lume.

Lucrurile au început să se schimbe în Bihar, 
însă s-au făcut foarte puține lucruri pentru 
a ajunge cu Evanghelia la cele 17 – 20 de 
milioane de musulmani din acest stat.

Musulmanii de aici încă așteaptă să audă 
Vestea Bună despre Isus. În viitor, când cineva 
din aceste sate va întreba unde sunt creștinii 
sau bisericile, care va fi răspunsul?

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca Domnul secerișului să scoată lucrători 
în Baisi și în întreg statul Bihar;  

 ) ca Duhul și Cuvântul lui Dumnezeu să 
aducă la Isus lideri și familii întregi de 
musulmani din tot statul; 

 ) ca versetul din Isaia 55:11 să se 
împlinească în Bihar: “Tot aşa şi cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, nu se 
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia 
Mea şi va împlini planurile Mele.”

22 Iunie 
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Statul Bihar



 

Camera indo-malaeză din Casa Islamului 
cuprinde cele peste 17,000 de insule din 
Malaezia, Singapore, Sudul Filipinelor și 

Indonezia. Indonezia este țara cu cei mai mulți 
musulmani din lume, având o populație de 
250 de milioane de oameni, dintre care 87% 
sunt musulmani. În Indonezia, prima mișcare 
modernă a musulmanilor care vin la Hristos 
a avut loc în anul 1870. Apoi, între anii 1967 – 
1971, Indonezia a experimentat cea mai mare 
convertire din istorie a musulmanilor care au 

venit la Hristos, peste două milioane de 
musulmani fiind botezați în bisericile creștine.
Astăzi, foarte mulți musulmani din Indo-
Malaezia aleg calea spre Isus, cale formată din 
cinci pași simpli, pași pe care Mike Shipman 
i-a extras din conversația lui Isus cu femeia 
samariteană, relatată în Ioan 4. Mike a numit 
acești cinci pași de răspândire a credinței în 
Isus “Ori-3: Oricine, Oriunde, Oricând.” 

PRIMUL PAS, “Ori-3”, este să stabilești o 
legătură cu un musulman. Cei mai mulți 
musulmani din Indo-Malaezia nu au auzit 
niciodată de Evanghelie din cauză că nu 
cunosc niciun creștin. 

AL DOILEA PAS este să începi o conversație 
despre Dumnezeu. Musulmanii din această 
regiune iubesc să vorbească despre 
Dumnezeu. Mike sugerează să adresezi noului 
tău prieten musulman următoarea întrebare: 
“Ce faci tu, conform religiei tale, ca să-I fii pe 
plac lui Dumnezeu?” Întrebarea aceasta este 
un început bun pentru o conversație legată de 
lucrurile spirituale.

AL TREILEA PAS presupune explorarea 
rezultatelor eforturilor noastre pentru a-I fi pe 
plac lui Dumnezeu, fapt care duce adesea la 
întrebări legate de siguranța mântuirii. Mulți 
musulmani consideră că noi nu știm care 
este voia lui Dumnezeu și nici nu putem avea 
încredere că vom fi salvați de El. 

AL PATRULEA PAS este să te concentrezi 
asupra morții lui Isus prin care noi putem avea 
viață veșnică.

PASUL CINCI presupune să-ți inviți prietenul 
să accepte salvarea prin Isus. Această 
abordare simplă de răspândire a mesajului 
lui Isus este ușor de urmat pentru noii 
credincioși. Drept rezultat, această abordare 
s-a răspândit în toată camera indo-malaeză și 
mii de musulmani s-au rugat și L-au chemat 
pe Isus să fie și Mântuitorul lor, iar acum Îl 
urmează pe Hristos și sunt ucenicii Lui.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca metodele eficiente de răspândire a 
Evangheliei precum televiziunea prin 
satelit, filmul “Isus” și “Ori-3” să continue 
să răspândească Evanghelia în întreaga 
parte indo-malaeză; 

 ) pentru persecuția care vine întotdeauna 
în urma mișcărilor emergente de 
evanghelizare, pe care le vedem în Indo-
Malaezia;

 ) pentru cele peste 280 de milioane de 
musulmani pierduți din Indo-Malaezia, 
care formează 282 de popoare diferite, 
deoarece mulți dintre aceștia încă nu au 
auzit nicio mărturie a vreunui creștin.
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Camera indo-malaeză 

INDO-MALAEZIA
Națiuni 5
Grupuri de musulmani 282
Populația totală 283,696,115
Musulmani 201,000,020

Malaezia

Brunei

Indonezia
(Borneo)

Indonezia
(Sulawesi)

Indonesia
(Sumatra)

Indonezia
(Java)

Singapore
Malaezia Filipine



“Și preotul le-a răspuns: “Duceţi-vă în 
pace; călătoria pe care o faceţi este sub 

privirea Domnului.” 
Judecători 18:6

 

În rândul oamenilor simpli din mediul rural 
al Insulei Sumatra, Indonezia, ideea de 
merantau este foarte populară. Merantau 

înseamnă, pur și simplu, “a hoinări pe cale”. 
Conceptul indonezian de merantau implică, 
de obicei,

o persoană tânără care pleacă de-acasă  
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
pentru a găsi faimă și avere, sau pentru a 

dobândi experiență în muncă 
sau în viață.
 
Adesea indecis cu privire la 

ceea ce caută, un hoinar este, de cele mai 
multe ori, mult mai deschis și simte mai 
puțină presiune socială din partea familiei, a 
prietenilor și a vecinilor în timp ce pornește în 
propria călătorie, în merantau. Este mai ușor 
și mai puțin riscant să împărtășești Evanghelia 
cu acești oameni tineri în afara satelor lor, 
deoarece, de multe ori, mediul din care provin 
este un mediu islamic de neclintit.

Reversul este, de asemenea, adevărat. Se 
poate să trimitem tineri misionari indonezieni 
în locuri noi și să-i stimulăm, pur și simplu, 
să-și facă apariția și să explice localnicilor că 
se află în merantau sau într-o călătorie. Este o 
formă acceptabilă pentru a începe să cunoști 
o comunitate nouă și să vorbești despre Isus.

SĂ NE RUGĂM: 
 ) pentru indonezienii aflați în merantau 
– ca cei care hoinăresc fără vreun scop 
să ajungă să umble în neprihănire în 
Împărăția lui Dumnezeu;

 ) pentru creștini, în special cei care sunt 
oameni de afaceri, ca ei să-i privească 
pe acești tineri ca pe niște oameni în 
care pot investi, atât pentru o experiență 
în afaceri, cât și pentru Împărăția lui 
Dumnezeu;

 ) pentru tineri misionari entuziaști care să 
pornească în merantau în zonele dure 
și neevanghelizate, să ducă mesajul 
Împărăției lui Dumnezeu în zonele în 
care, în acest moment, nu există niciun 
martor al Evangheliei!
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O călătorie indoneziană - Merantau  
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Kandi era îngrijorată. Trăind în zona 
rurală a Cambodgiei și având probleme 
grave de sănătate, era greu să ai parte 

de îngrijiri medicale foarte bune în anul 
2000. Părăsită de soțul ei și crescându-și 
singură copiii, Kandi s-a simțit ușurată să 
găsească un cuplu, pe care Dumnezeu l-a 
trimis în viața sa în această perioadă dificilă.  
Cuplul a învățat limba vorbită de Kandi și a 
ascultat-o cu atenție. S-au rugat împreună 
cu ea și au trimis-o la Mercy Medical Centre, 
unde oameni ai lui Dumnezeu ofereau îngrijiri 
medicale la preț redus pentru cei săraci. Aici 
Kandi a auzit mai multe despre Isus și despre 
jertfa perfectă pentru toți oamenii.

Poporul lui Kandi este poporul cham (uneori 
numiți “islamiști khmer”). Acest popor poate 
fi găsit aproape în fiecare provincie din 
Cambodgia, în special, în zonele unde se află 
râuri mari. Poporul cham este originar din 
vechiul regat Champa, localizat în prezent în 
Vietnam. Din cauza conflictelor cu poporul 
vietnamez, poporul cham a migrat în număr 
mare în vestul Cambodgiei și a devenit 
poporul cham din vest, având o populație de 

aproximativ 400,000 de oameni. Foarte puțini 
oameni cham au auzit sau au înțeles cine este 
Isus.

În anul 2000, Dumnezeu a 
impulsionat-o pe una din slujitoarele 
Sale să se roage săptămânal pentru 

poporul cham ca acesta să vină la credința în 
Isus. O altă femeie i s-a alăturat. În anul 2014 
au fost zece sau mai mulți credincioși din țări 
diferite care s-au unit în rugăciune pentru 
poporul cham. Lucrul acesta continuă şi 
astăzi și reprezintă cheia călătoriei poporului 
cham spre credința în Domnul Isus. Astăzi, 
prin acest ghid, vom adăuga sute de mii de 
oameni la acel număr care se roagă pentru 
poporul cham.

Când cuplul amintit 
mai sus s-a întâlnit cu 
Kandi, Dumnezeu a 
răspuns rugăciunilor 
lor și a vindecat-o 
pe aceasta. Kandi 
a devenit la rândul 
ei o adevărată 
credincioasă în Isus. 
Soțul ei s-a întors la 
ea, iar fiul a devenit și 
el un urmaș al lui Isus. 
Împreună au început 
un studiu biblic în satul 
lor, prin care răspund 

celorlalți oameni la întrebările lor legate de 
Isus. Poporul cham se află într-o călătorie spre 
credință! 

SĂ NE RUGĂM:  
 ) pentru Kandi și fiul ei, ca aceștia să 
crească în credință, iar soțul ei să ajungă 
și el să creadă în Isus;

 ) pentru traducerea Scripturii în limba ei 
maternă, traducere care este în curs de 
desfășurare;

 ) pentru o mișcare menită să aducă 
poporul cham la credința în Domnul 
Isus.

25 IunieZIUA20
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Calea urmată de un musulman pentru 
a deveni urmaş al lui Hristos nu este 
simplă sau uşoară. Însă cercetătorii 

care discută cu credincioşii proveniţi dintr-
un context musulman, află că sunt diferite 
semne care ajută musulmanii din întreaga 
lume să găsească drumul către Hristos.

Unul dintre aceste semne este Coranul. 
Majorităţii musulmanilor le este greu să 
înţeleagă Coranul pentru că în mare parte 
este scris în arabă. Când musulmanii citesc 
Coranul în limba lor maternă, mulţi dintre 
ei îşi dau seama că acesta nu are răspunsuri 
la anumite întrebări sau nu oferă siguranţa 
mântuirii. Un musulman convertit din sudul 
Asiei, care a adus mulţi alţii la credinţă, a 
spus că citirea Coranului în limba sa a fost 
începutul căutării mântuirii, care până la urmă 
s-a încheiat cu predarea vieţii sale lui Hristos.

Un alt semn reprezintă istorioarele vieţii 
profetului Mahomed. Musulmanii îl venerează 
pe profetul Mahomed, dar cei care cercetează 
cu stăruinţă Coranul şi Hadisele (istorii luate 
din viaţa lui Mahomed) găsesc contingenţe şi 

contradicţii care îi încurajează să caute o altă 
cale în credinţă.

Un ultim semn pe care îl recunosc credincioşii 
proveniţi din contextul musulman este 
violenţa, care a afectat islamul timp de 
paisprezece secole. Conceptul islamului 
ca religie a păcii este spulberat de către 
musulmanii care trăiesc cu realitatea de 
război şi violenţă în fiecare zi. 

Atunci când auzim la ştiri despre aceste 
izbucniri de violenţă islamică, trebuie să 
ţinem minte că majoritatea victimelor 
sunt însuşi 
musulmanii; 
mulţi dintre care 
renunţă astăzi la 
violenţă pentru 
a-L urma pe 
Prinţul Păcii.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru musulmanii care se îndoiesc 
de credinţa lor, ca aceştia să aibă 
posibilitatea să-i cunoască pe alţii care 
deja au mers pe această cale şi L-au găsit 
pe Domnul Isus;

 ) pentru cercetători şi cărturari, ca ei să 
studieze islamul cu inimi deschise şi să 
aibă curajul să-şi pună întrebări;

 ) pentru musulmanii care decid să-L 
urmeze pe Hristos, ca aceştia să găsească 
părtăşie şi pace în noua lor credinţă.
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Călătoria credinţei
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Mărturia unui musulman 
convertit:

“M-am născut într-o familie de musulmani. 
Unii membri ai familiei mele erau lumeşti, 
iar alţii religioşi. Tatăl meu sufist (adept al 
sufismului) era foarte religios şi a avut o 
puternică influenţă în viaţa mea. La vârsta de 
zece ani, am început să-L caut pe Dumnezeu. 
Eram foarte avid să caut prezenţa Lui şi 
am făcut tot ce mi-a stat în puteri ca să mă 
apropii de El.

Ca tânăr, continuam să-L caut cu o 
râvnă şi mai mare prin rugăciune, post şi 
frecventarea moscheelor. Nu doar că făceam 
rugăciunile obişnuite, dar Îl şi chemam pe 
Dumnezeu din toată inima mea. Acei ani 
de căutare Lui prin intermediul islamului 
s-au încheiat constatând că El nu-mi era mai 

aproape. De fapt, părea și mai distant. Iar din 
momentul în care am intrat la facultate, am 
renunţat la căutarea mea după Dumnezeu.

Într-o seară, în timp ce mă plimbam împreună 
cu prietenii mei, am auzit pentru prima dată 
Evanghelia. Un creştin născut din nou, cu care 
am făcut cunoştinţă prin intermediul unui 
prieten comun, mi-a mărturisit şi împărtăşit 
direct pe străzile din Cairo mesajul lui Isus 
Hristos. Cu o săptămână mai târziu am mers 
cu el la biserică, şi la doar patru săptămâni 
după aceea L-am primit pe Isus Hristos ca 

Mântuitor! Experienţa mea a fost exact aşa 
cum mi-a explicat tânărul creştin: “Vino şi 
convinge-te tu însuţi - Isus este viu, El vindecă 
şi eliberează oamenii.”

În acea seară m-am rugat pentru prima dată lui 
Isus. L-am întrebat: “Care este calea? Este Isus 
calea spre Dumnezeu?” Răspunsul a fost “da”. 
Am spus atunci în inima mea “bine” şi imediat 
am experimentat prezenţa lui Dumnezeu, 
bucuria cerească şi pacea. Am devenit creştin 
când am spus “bine” lui Isus. Deseori, sufăr 
din cauza unei puternice persecuţii din partea 
familiei şi a comunităţii, dar prezenţa şi slava 
Domnului e aşa de puternică în mine că nu-mi 
mai pasă de pierderi şi nici de riscul pe care mi 
l-am asumat ca urmaş al lui Isus.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca musulmanii să-L caute pe Însuşi 
Dumnezeu, nicidecum o religie;

 ) pentru musulmanii care Îl urmează pe 
Hristos, dar trăiesc în ţările fără libertate 
religioasă, ca ei să găsească posibilităţi 
de a fi o mărturie curată pentru rudele şi 
prietenii lor;

 ) pentru musulmanii care sunt însetaţi 
după o mai bună înţelegere a prezenţei 
lui Dumnezeu, ca ei să-L găsească prin 
orice mijloc posibil.

27 Iunie 
Mărturie

ZIUA22
Călătoria mea: În căutarea prezenţei lui Dumnezeu

 Vino şi convinge-te tu însuţi 
- Isus este viu, El vindecă şi eliberează 

oamenii. 



 

La aproximativ 65 km nord de Londra 
este situat oraşul Luton. Peste 25% 
din populaţia oraşului (215,000) sunt 

musulmani. Din 1990, Luton a fost pe 
nedrept recunoscut ca oraş al extremismului 
musulman. Mai recent însă, a fost recunoscut 
drept oraşul anti extremism musulman.

În martie 2009, în urma unui protest al unui 
grup mic de musulmani extremişti din timpul 
paradei armatei britanice, oraşul s-a umplut 
de ameninţări şi demonstraţii (împotriva 
musulmanilor) şi o moschee a fost arsă. 
A fost fondată mişcarea Liga Apărării din 
Anglia pentru a face manifestaţii împotriva 
musulmanilor; această mişcare s-a răspândit 
curând în toată ţara.

Un lucrător comunitar al bisericii locale, Peter 
Adams, asistând la haosul şi ura împotriva 
musulmanilor, a făcut chemare la consolidarea 
păcii. El a discutat cu liderii bisericii şi cu 
prietenii musulmani care la fel ca majoritatea 
comunităţii lor musulmane condamnă şi se 
împotrivesc totalmente extremismului şi a 
stabilit că oraşul nu va fi divizat de extremişti. 

Două luni mai târziu, imamul moscheii arse 
şi alţi lideri creştini şi musulmani au stat 
împreună la o conferinţă de presă transmisă la 

ştirile naţionale 
şi au făcut un 
legământ:
“ . . . a c e s t e 

grupuri nu reprezintă majoritatea comunităţii 
noastre. În calitate de creştini şi musulmani 
din Luton, noi ne angajăm să creştem în 
înţelegere reciprocă şi să lucrăm împreună 
spre bine. În acest scop suntem inspiraţi 
de cuvintele scrise cu fir roşu în Sfintele 
Scripturi (Biblia şi Coranul), căci prin ele ne 
este poruncit să-L iubim pe Dumnezeu şi pe 
aproapele nostru. În calitatea “aproapelui” 
vom lucra ca să descoperim lucruri care ne 
unesc şi ne vom bucura de ele. În cele ce ne 
deosebim, vom căuta înţelegere şi încredere, 
în loc de a recurge la ură şi ceartă. Haideţi să ne 
respectăm unul pe altul, să fim cinstiţi, corecţi 
şi buni unii cu alţii, ca să trăim în adevărată 
pace, armonie şi bunăvoinţă reciprocă...”

Acest legământ s-a ţinut şi a crescut. În timp 
ce Liga Apărării a fost o forţă de dezbinare, 
prietenia dintre credinţă şi liderii comunităţii 
a crescut şi a făcut faţă anumitor dificultăţi. 
Peter afirmă direct: “În vremuri în care mulţi 
sunt convinşi că islamul şi creştinismul se pot 
doar ciocni, eu sunt determinat să arăt o altă 
cale. Cu părere de rău, vocile creştinilor sunt 
adesea citate în sprijinul conflictelor. Trebuie 

să găsim o altă cale! Prietenii mei musulmani 
ştiu că eu sunt pasionat de credinţa mea şi 
mă respectă pentru aceasta. Ei cunosc că mi-
aş dori mult ca ei să vină la credinţa în Isus 
Hristos. Dar Numele lui Hristos va fi ponegrit 
dacă creştinii vor fi recunoscuţi numai pentru 
ură şi frică.

SĂ NE RUGĂM:
 ) 1 Ioan 4:18 spune: “Dragostea desăvârşită 
izgoneşte frica”. Pocăieşte-te de frică şi 
cere-I lui Dumnezeu să te umple pe tine 
şi comunitatea ta cu dragoste pentru 
musulmani;

 ) pentru oportunităţi de a contesta 
stereotipurile negative ale musulmanilor 
de pretutindeni;

 ) pentru oportunităţi de a arăta dragoste 
musulmanilor pe care îi întâlneşti ca 
vecini sau concetăţeni.

28 Iunie 
Comunitate

ZIUA23

33

Luton: Rezistenţă împotriva extremismului 
Ei cunosc că mi-aş dori mult ca ei să vină 

la credinţa în Isus Hristos.
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Un studiu al Băncii Mondiale arată 
că astăzi mai mult de 250 milioane 
de oameni sunt imigranţi. Cea mai 

renumită destinaţie pentru imigranţi este 
SUA. Printre milioanele de oameni care vin în 
SUA există şi grupuri de oameni cel mai puţin 
atinşi prin Evanghelie. Dumnezeu face ceva 
nou! El a adus “marginile pământului” chiar 
în pragul celei mai creştinizate naţiuni de pe 
pământ. Cum va reacţiona ea? 

În 2001, un tânăr misionar pe nume Chris a 
plecat în Mali din vestul Africii, unde a slujit 
într-un sat îndepărtat printre 

160,000 de vorbitori bambara din regiunea 
Wassoulou. Musulmanii din Wassoulou nu 
cunoşteau nimic despre creştini şi biserici. 

În timp ce Chris învăţa limba 
lor, a descoperit în mod 
surprinzător că oamenii din 

Wassoulou sunt foarte deschişi faţă de el. Cu 
părere de rău, Chris s-a îmbolnăvit trăind în 
acel sat din Wassoulou şi nu a fost în stare să 
se întoarcă. 

Cu toate acestea, el nu a renunţat. În 2006, 
într-o vizită la New York, Chris împreună 
cu soţia sa au descoperit o comunitate 
wassoulou şi acolo l-au întâlnit pe Jamal, 
primul creştin din Wassoulou pe care Chris l-a 
întâlnit vreodată. Jamal i-a spus lui Chris: “Am 
devenit urmaş al lui Isus Hristos în Mali acum 
22 de ani, ca urmare a visurilor despre Isa al-
Masih (Isus, Mesia). 

Când am povestit despre aceasta familiei 
mele, ei m-au ameninţat cu moartea şi, în 
cele din urmă, eu am fugit în New York.” 
Apoi Jamal a adăugat: “Timp de 22 de ani 
mă rugam lui Dumnezeu ca să-mi trimită un 
frate care să mă ajute să vestesc Evanghelia 
poporului meu.” Jamal l-a privit pe Chris 
în ochi şi a spus: “Tu eşti răspunsul la 
rugăciunea mea.”

Câteva luni mai târziu, Chris împreună cu 
familia s-a mutat în New York. Astăzi sunt mai 
mult de 100 de urmaşi ai lui Isa al-Masih din 
Wassoulou. Cu ajutorul legăturilor lui Jamal, 
au fost deschise uşi pentru Evanghelie atât în 
satul lui natal, cât şi în alte sate wassoulou din 
Mali, ceea ce a contribuit la formarea primelor 
biserici wassoulou din vestul Africii. 

Aflaţi mai multe despre misionarii care 
slujesc făcând ucenici până la marginile 
pământului în alte “oraşe-porţi” pentru 
Evanghelie la Global Gates

 (www.GlobalGates.info).

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru milioanele de imigranţi necreştini 
care îşi părăsesc plaiurile natale în 
căutarea unei vieţi noi, ca ei să poată 
găsi acolo viaţa nouă în Hristos;

 ) pentru creştinii americani, ca ei să 
vestească Evanghelia acestor milioane 
de oameni pe care Dumnezeu îi aduce cu 
dragoste chiar pe ţărmurile lor;

 ) pentru bisericile şi organizaţiile de 
misiune precum Global Gates, care trec 
peste barierele culturale pentru a atrage 
aceste grupuri de imigranţi necreştini, 
pe care Dumnezeu i-a adus în oraşele 
noastre.

29 Iunie 
Migrație

ZIUA24
Migrarea în SUA – Poarta mondială



Poporul rohingya trăieşte la graniţa 
dintre camera Asia de Sud şi camera 
Indo-Malaezia în Casa Islamului. 

Această amplasare cu diferenţe atât de 
mari de ordin etnic, lingvistic, religios şi 
politic le creează multe provocări.

Musulmanii rohingya au trăit secole la rând 
în partea de nord a ceea ce astăzi aparţine 
Birmaniei. Practic, în tot acest timp, ei 
au trăit în pace cu 

vecinii lor, care erau în mare parte budişti. 
Când Birmania (cunoscută pe atunci ca 
Burma) şi-a căpătat independenţa în 1948, 

poporul rohingya a fost iniţial 
recunoscut ca minoritate 
cu drepturi egale. Însă în 
1982, dictatura militară 

care era atunci la putere a emis o lege prin 
care reprezentanţii rohingya nu mai erau 
acceptaţi drept ccetăţeni. Aceasta a făcut ca 
două milioane de oameni – unul din cele mai 
mari grupuri etnice din lume – să rămână fără 
cetăţenie recunoscută.

Discriminarea a luat amploare în 2012, când 
a izbucnit violenţa între budişti şi poporul 
rohingya. Sute de oameni au fost omorâţi

şi multe sate rohingya au fost distruse. De 
atunci, 100,000 de reprezentanţi rohingya au 
fost transferaţi în tabere de refugiaţi sau în 
ghetouri, adesea la doar câţiva kilometri de 
plaiurile lor natale. Această situaţie a dus la o 
mişcare de creştere a refugiaţilor. Sute de mii 
de oameni rohingya au fugit în ţările vecine 
sau şi mai departe. Cu părere de rău, ei adesea 
cad victime ale traficului de fiinţe umane sau 
o sfârşesc în activităţi ilegale.

Minoritatea rohingya este într-o călătorie 
spre un viitor nesigur: fără patrie, fără 
avocaţi, dezrădăcinaţi şi fără speranţă. Dar 
Dumnezeu “Îşi aduce aminte de cei nenorociţi, 
nu uită strigătele lor” (Psalmul 9:12). În unele 
locuri, oamenii rohingya au găsit speranţă 
şi fericire prin credinţa în Isus Hristos. Totuşi, 
majoritatea acestor oameni n-au nicio şansă 
să audă Evanghelia.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru dreptate în soluţionarea acestui 
conflict;

 ) ca poporul rohingya să poată trăi în pace 
în patria lor şi în locurile în care au fugit;

 ) pentru eforturile mondiale care încearcă 
să dea acestui popor posibilitatea de a 
înflori, de a trăi cu demnitate şi de a oferi 
copiilor lor un viitor mai bun.

30 Iunie 
Refugiați

ZIUA25
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Rohingya: Un popor între două lumi 
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Până nu demult, Siria a fost o ţară stabilă 
şi prosperă. Copiii mergeau la şcoală, iar 
tinerii îşi continuau studiile universitare. 

Sub conducerea lui Assad, minorităţile 
religioase şi etnice convieţuiau paşnic cu 
majoritatea musulmanilor sunniţi.

Odată cu venirea Primăverii Arabe, situaţia 
s-a schimbat dramatic. Din 2011 a izbucnit 
un război civil, care din an în an devine tot 
mai rău. Mai mult de jumătate din populaţie 
au fugit de acasă şi au pornit într-o călătorie 
necunoscută. Mulţi au fugit la rudele şi 
prietenii lor în alte părţi ale ţării. Mai mult 
de patru milioane trăiesc acum în ţările 
vecine, care întâmpină dificultăţi în a 
găzdui refugiaţi. Nimeni nu ştie ce 
aduce ziua de mâine.

Însă această călătorie nesigură, 
a făcut posibil ca musulmanii să 
scape de un mediu social foarte 
bine controlat. Aceasta le-a permis 
să arate un interes mai mare pentru 
credinţa creştină. În plus, lucrurile 
groaznice făcute de aşa-numiţii 

extremişti ai Statului Islamic au provocat 
mulţi musulmani să se îndoiască de valorile 
religiei lor. Acum musulmanii sunt mai 

deschişi pentru invitaţii la biserici, 
din partea cărora au primit 
dragoste în mod practic, arătată 
prin distribuirea pachetelor cu 

alimente, pături, materiale pentru încălzire 
şi consiliere. În unele zone, bisericile sunt 
pline de noi convertiţi, iar în altele, este o 
deschidere şi multiple posibilităţi de a vorbi 
cu refugiaţii despre credinţă.

O familie din Beirut a povestit cum au fugit 
din Siria în Liban, lăsând totul în urmă. Ei 
locuiesc într-un mic apartament. Este greu să

hrănească toată familia; copiii lor nu pot 
merge în fiecare zi la şcoală. Și chiar și așa, 
aflându-se în aceste circumstanţe, ei spun: 
“Noi ne-am pierdut casa, dar am găsit ceva 
mult mai preţios în Hristos”.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru încheierea conflictului din Siria, 
din punct de vedere omenesc este 
imposibil, dar Dumnezeu poate;

 ) pentru milioanele de refugiaţi şi nevoile 
lor fizice şi psihologice;

 ) ca biserica să răspundă cu toată inima 
la nevoile de ajutorare şi susţinere ale 
refugiaţilor: atât cele imediate, cât şi 
cele de lungă durată, în timp ce aceştia 
se integrează în noile lor patrii.

1 Iulie 
Refugiați

ZIUA26
Sirienii într-o călătorie nesigură

Mulți musulmani sunt deschiși pentru 
invitație la biserică.



În Biblie găsim istorisiri despre oameni 
care au fost izgoniţi din plaiurile lor 
natale, şi chiar încă astăzi, refugiaţii 

tânjesc după un adăpost şi siguranţă. Sute 
de mii de refugiaţi au găsit un adăpost mai 
sigur în Sudanul de Sud - cea mai tânără 
ţară din lume.

Dagig, Ashron, Lira, Moro, Shad şi Tabanya 
sunt doar câţiva reprezentanţi din grupurile 
etnice musulmane  care au fugit de războiul 
civil din Sudan. Ei şi-au pierdut casele, 
membrii de familie şi mijloacele de trai. 

Acum ei îndură viaţa în tabăra de refugiaţi, 
cum ar 
fi cea de 
la Yida, 

Sudanul de Sud, unde primesc doar strictul 
necesar, prin intermediul diferitor organizaţii 
pentru ajutor umanitar.

Printre aceşti refugiaţi sunt câţiva care Îl 
urmează pe Hristos. Ei au format grupuri 
mici de părtăşie în aceste tabere şi scopul 
lor este de a vesti Evanghelia compatrioţilor 
musulmani. Liderii bisericilor locale au ca 
scop implicarea tuturor celor 70 de grupuri 
etnice din tabăra Yida. Una din cele mai mari 
provocări este că majoritatea oamenilor din 
tabără vorbesc limbi care nu sunt scrise. 

Doar un mic număr de refugiaţi sunt şcoliţi. 
Prin urmare, nu au nici traduceri ale Bibliei.
Dar Isus a învăţat oamenii prin istorisiri şi 
pilde. Urmând exemplul Lui, creştinii motivaţi 
sunt instruiţi să povestească adevăruri biblice 
în mod captivant şi să răspundă la întrebările 
compatrioţilor musulmani. Şi Dumnezeu e 
la lucru! Musulmanilor li se vorbeşte pentru 
prima dată despre Hristos şi devin urmaşi ai 
Lui. În acest fel, timpul petrecut în tabăra Yida 
se transformă într-o posibilitate unică de a 
vesti Evanghelia acestor refugiaţi musulmani. 
Dacă în cele din urmă au posibilitatea să se 
întoarcă în patriile lor, aceşti noi credincioşi 
vor duce Vestea Bună celor care au rămas 
acolo.

SĂ NE RUGĂM:
 ) ca aceşti noi convertiţi să crească în 
unitate, să se încurajeze unul pe altul la 
părtăşie, la dragoste şi să fie o lumină în 
tabăra Yida;

 ) pentru linişte în tabere şi o bună 
administrare a resurselor pentru ajutor 
umanitar, astfel încât nevoile refugiaţilor 
să fie acoperite;

 ) pentru pace în regiune, ca aceşti refugiaţi 
să se poată întoarce acasă în munţii 
Nuba, iar credincioşii să ducă Evanghelia 
acolo.

2 Iulie 
Refugiați

ZIUA27
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Tabăra Yida:  Refugiaţi ca mesageri ai lui Hristos
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A 27-a noapte a lunii Ramadan se 
numeşte “Laylat Al Qadr”, care 
se traduce “marea sau preţioasa 

noapte”. Mai este cunoscută şi sub 
denumirea de “Noaptea Puterii”.

Laylat Al Qadr a fost prima noapte de 
revelaţie a sfântului Coran de către 
arhanghelul Gabriel profetului Mahomed, 
iar musulmanii consideră acest eveniment 
ca cel mai important în istorie. O mare parte 
a acestei nopţi, musulmanii îl petrec în 
rugăciune şi închinare, deoarece se consideră 
că rugăciunile făcute în această noapte 
valorează mai mult decât rugăciunile făcute 
pe parcursul a o mie de luni. De aceea, mulţi 
musulmani se aşteaptă ca în această noapte 
Dumnezeu să le vorbească prin vise.

Keith slujeşte în lumea musulmană şi adesea 
aude istorisiri de-ale musulmanilor care au 
visat “o fiinţă de lumină”. Unul dintre aceştia 
a fost un şofer de taxi pakistanez pe nume 
Ahmed. “Ce visuri ai avut?” l-a întrebat Keith 
pe Ahmed. Ochii lui Ahmed s-au luminat la 
auzul acestei întrebări. “Eu am visat acest vis 

de multe ori, visul cu un bărbat care strălucea 
ca soarele. N-am putut să-i văd faţa, dar el îşi 
întindea mâinile spre mine cu dragoste.”

Keith a luat din geanta 
sa un Nou Testament în 
limba urdu şi a deschis la 

Matei 17. “N-ai putea să citeşti primele două 
versete? Cred că îţi vor fi interesante”, i-a spus 
el lui Ahmed. Ahmed a luat cartea şi a citit 
primele versete: “După şase zile, Isus a luat cu 
El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la 
o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la 
faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele 
şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.” (Matei 
17:1-2).

Ahmed s-a uitat la Keith cu ochii mari de 
uimire. “Acesta este Omul, Omul din visele 
mele. Cine este?” a întrebat el. Keith a înţeles 
că aceste vise sunt o cale prin care Duhul 
Sfânt Îl descoperă pe Isus musulmanilor. Să ne 
rugăm pentru mai multe vise care Îl revelează 
pe Hristos.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru musulmani în această Noapte a 
Puterii, ca Dumnezeu să Se descopere lor 
în mai multe feluri;

 ) pentru vise cu Isus, ca musulmanii din 
întreaga lume să fie motivaţi să afle mai 

multe despre El;
 ) pentru creştinii care pot să ajute 
musulmanii să inţeleagă cine este “fiinţa 
de lumină” din visele lor şi cum El doreşte 
ca ei să-L urmeze.Noaptea Destinului: Prinzători de vise

3 Iulie ZIUA28

Musulmanii cred în însemnătatea 
viselor.



Ca şi creştinismul, islamul este o religie 
care caută să convertească toţi oamenii. 
Cu toate acestea, islamul este provocat 

prin faptul că este legat de cultura arabă din 
secolul al VII-lea (în care a fost întemeiat) şi 
de crezul că sfânta carte poate fi interpretată 
corect doar în arabă.

Creştinismul “se transcrie” în diferite culturi 
şi limbaje locale, preluând aceeaşi abordare 
pe care a avut-o Isus când “S-a transcris” într-
un chip uman. Astfel, comunităţile creştine 
au crescut în întreaga lume, incluzând multe 
expresii culturale şi limbi diferite. Dumnezeu 
este chemat într-o mie de Nume diferite, 
fiecare cu sensul care decurge din traducerea 
Bibliei şi care revelează oamenilor unei 
anumite limbi “un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur botez” (Efeseni 4:5), pe care 
le împărtăşim cu toţii. În timp ce Evanghelia 
este tradusă cu credincioşie în toate limbile 
de pe pământ, rămâne aceeaşi credinţă “care 
a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” 
(Iuda 3).

Unii dintre creştinii de astăzi nu au susţinut 
traducerea fidelă a Bibliei, unde Numele lui 
Dumnezeu era scris ca “Allah”. Renumiţii 

apologeţi au afirmat 
că, de fapt, Allah 
este un alt zeu. Unii 
au spus că “Allah” 
provine de la zeiţa 

lunii din Babilonul antic. Alţii însă, au susţinut 
că “Allah” are legătură cu “Elohim”, vechi 
cuvânt semit pentru “Dumnezeu”. Cu toate 
acestea, cert este faptul că musulmanii nu 
se închină unei zeiţe a lunii, ei nici măcar 
nu admit existenţa unei astfel de zeiţe. Mai 

semnificativ este faptul că creştinii arabi 
s-au închinat lui Dumnezeu ca şi “Allah”, 
cu mult înainte de naşterea lui Mahomed. 
Creştinii arabi, ba chiar alte câteva comunităţi 
majore lingvistice precum poporul hausa din 
Africa de Vest (35 milioane) şi indonezienii 
din Indonezia (250 milioane), continuă să 
folosească numele “Allah” ca referinţă la 
Dumnezeul Bibliei. Ei recunosc, cum ar trebui 

s-o facă toţi creştinii, că semnificaţia Numelui 
constă în descoperirea sfântă a Bibliei care îi 
şi dă sensul.

Orice mişcare de convertire a musulmanilor 
la credinţa în Hristos în ziua de azi, s-a făcut 
în acel timp când apărea o traducere a Bibliei 
în limbajul local. Traducătorii numesc aceste 
traduceri locale din comunităţile musulmane 
“traduceri dialectale musulmane”.

 Frumuseţea credinţei creştine este că ea “se 
transcrie” în diferite culturi şi limbaje locale. 
Trebuie să ne bucurăm pentru faptul că 
Dumnezeu a ales să Se descopere fiecărui 
grup de oameni în limba şi cultura lor. Ceea ce 
nu se schimbă în “transcrierea” aceasta este 
sensul Cuvântului lui Dumnezeu.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru continuarea traducerii Bibliei în 
limbaje locale pentru musulmani, ca 
aceştia să înţeleagă mesajul evanghelic;

 ) pentru unitate printre creştinii care 
slujesc, ca ei să împărtăşească adevărul 
Evangheliei în lumea musulmană;

 ) ca musulmanii non-arabi să înţeleagă 
că ei nu trebuie să-şi abandoneze limba 
şi cultura pentru ca să se apropie şi să se 
închine Dumnezeului întregii creaţii.

4 Iulie 
Traduceri

ZIUA29
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Podurile lui Dumnezeu: 
           Traduceri dialectale musulmane

Frumuseţea credinţei creştine este că 
ea “se transcrie” în diferite culturi şi 

limbaje locale. 
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În 1884, Franţa a construit catedrala 
magnifică St. Louis în oraşul Cartagina 
din Tunisia. Ea a fost destinată să devină 

pentru o mie de ani “ancora” creştinismului 
în nordul Africii. Dar cu o sută de ani 
mai târziu, serviciile de închinare 
din catedrală au încetat, iar clădirea 
a fost redenumită şi folosită pentru 
concerte şi evenimente culturale. Nu 
toţi creştinii au aflat că nu clădirile 
produc mişcări. Dar nici absenţa 
clădirilor “creştine” nu înseamnă că 
nu există mişcare spre Hristos. 

Într-o ţară vecină din nordul Africii, 
intervievam într-o simplă biserică 
nişte creştini care proveneau din 
contextul musulman. Aceşti 24 de 
liderii ai bisericii s-au adunat ca să-
mi povestească istorisirile vieţii lor 
în Hristos şi felul în care  Evanghelia 
se răspândea peste toată patria 
lor din nordul Africii. Pierderea 
măreţei catedrale nu a împiedicat 
miile de oameni din regiune să se 
întoarcă la Hristos.

Organizaţiile misionare creştine de mult timp 
au confundat zidirea clădirilor bisericeşti, a 
spitalelor şi a şcolilor cu zidirea Împărăţiei 

lui Dumnezeu. 
În realitate însă, 
Împărăţia lui 
Dumnezeu este 

zidită în inimile bărbaţilor şi femeilor care îşi 
supun viaţa domniei lui Isus Hristos. Vedem 
Împărăţia lui Dumnezeu răspândindu-se prin 
mesajul transformator, vieţile schimbate şi 

prin adunări şi părtăşii 

ale credincioşilor care se strâng în jurul 
Cuvântului Lui Dumnezeu. 

Evanghelia se răspândeşte în nordul Africii 
în acelaşi fel cum s-a răspândit în Imperiul 
Roman. Clădirile, catedralele, spitalele şi 
universităţile vor ajunge din urmă, însă ele 
niciodată nu vor merge înaintea mişcărilor.

SĂ NE RUGĂM:
 ) pentru creştini, ca ei să vadă Împărăţia 
lui Dumnezeu drept comunităţi de 
credincioşi nou-născuţi;

 ) pentru creştini, ca ei să investească mai 
degrabă în resurse, pentru a arăta şi 
împărtăşi Evanghelia, şi în ucenicie, decât 
în construcţia clădirilor şi instituţiilor;

 ) pentru mişcările care au loc în nordul 
Africii şi în toată Casa Islamului, care 
se împrăştie cu miile de la persoană la 
persoană.

5 Iulie 
Mișcări
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Podurile lui Dumnezeu: Instituţii şi mişcări



Ce e de făcut 
acum? Paşi practici 
pentru a-i iubi pe 
musulmani

Creştinii întreabă adesea: “Cum mă pot 
implica şi eu în ceea ce Dumnezeu face 
azi printre musulmani?” Răspunsul 

este simplu: “Iubeşte musulmanii.” Simplu, 
dar dificil de atins. Islamul s-a impus drept 
una dintre cele mai de temut religii din lume. 
Această reputaţie vine dintr-o istorie lungă 
de cuceriri, convertiri forţate, discriminări şi 
atrocităţi teroriste care apar zilnic în presă. 
Este o percepţie comună atât printre creştini 
cât şi printre hinduşi, chinezi, socialişti şi 
budişti. Islamul are o relaţionare rigidă faţă de 
“ceilalţi” şi se separă de orice popor care nu 
este musulman. Totuşi, musulmanii nu sunt 
Islam. Musulmanii sunt oameni, bărbaţi şi 
femei, băieţi şi fete. Secole la rând, musulmanii 
din diverse părţi ale lumii au rămas izolaţi în 
comunităţi care întăresc stereotipurile legate 
de creştini – că aceştia sunt ignoranţi, lumeşti 
şi păcătoşi. Acest stereotip trebuie înlăturat!

Un imigrant venit dintr-un mediu musulman 
din Iran, pe nume Ali, mi-a spus recent 
povestea sa. “Un prieten creştin m-a invitat 
la o cină săptămânală organizată la biserica 
lui”, a început el. “Când mi-am dat seama că 

meniul includea grătar de porc, am refuzat 
politicos.” Două săptămâni mai târziu, Ali a 
fost invitat din nou. De data aceasta, biserica 
a schimbat meniul 
pentru a evita orice 
mâncare pentru a nu 
mai fi mâncare pe care 
Ali ar putea-o considera 
inacceptabilă. 

“Când am constatat că ei 
s-au trudit atât de mult 
doar pentru mine”, a spus 
Ali, “nu am putut refuza”. 
În câteva săptămâni, Ali 
a reuşit să cunoască o 
comunitate de credincioşi 
iubitori de Dumnezeu 
care, de asemenea, l-au 
iubit în Numele lui Isus. 
Astăzi, Ali este urmaş al lui 
Isus Hristos. Se bucură de 
orice oportunitate pentru 
a-şi împărtăşi experienţa 
cu prietenii săi musulmani şi pentru a încuraja 
creştinii să arate dragostea lor pentru musulmani, 
ca o cale prin care să-şi afirme credinţa.

Poate fi tentant să ne temem, să fugim sau 
chiar să-i înfruntăm pe musulmani. Dar 
când facem asta, le întărim musulmanilor 
ideea că creştinii sunt “alţii” care trebuie 
provocaţi sau evitaţi. Cea mai bună metodă 
directă de a-i iubi pe musulmani este a te 

ruga pentru ei. Când ne rugăm, îmbrăţişăm 
inima lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iubeşte 

pe musulmani 
atât de mult 
încât Şi-a trimis în 
lume pe singurul 
Său Fiu pentru 
a-i iubi, a-i ierta 
şi a-i mântui. 
R u g â n d u -
ne pentru 
m u s u l m a n i , 
descoperim că 
inima noastră 
va începe să 
se schimbe. 
Începem să 
îi vedem aşa 
cum îi vede 
D u m n e z e u . 
Ei nu sunt 
a m e n i n ţ ă r i 
necunoscute 
cu o ideologie 

periculoasă. Ei sunt bărbaţi şi femei, fete 
şi băieţi care sunt pierduţi – cum eram noi 
odinioară – şi au nevoie de Mântuitor. 

“Să nu vă potriviți chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea 
minţii voastre, ca să puteți deosebi bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și 

desăvârșită.” 
Romani 12:2
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Continuă să te rogi pe parcursul anului:

Când auzi la ştiri despre violenţă sau nedreptate care îi implică pe 
musulmani, roagă-te atât pentru femeile şi copiii care sunt afectaţi,  
dar şi pentru cei care le provoacă.

 ) Roagă-te ca Dumnezeu să te îndrepte spre persoane  
musulmane pe care să le poţi iubi în Numele lui Isus;

 ) Roagă-te pentru creştini, ca aceştia să reziste tentaţiei de  
a întoarce ură pentru ură, duşmănie pentru duşmănie.  
Cere lui Dumnezeu să îţi dea dragostea Lui pentru  
musulmani.

“Şi mă rog ca dragostea 
voastră să crească tot mai 
mult în cunoştinţă şi orice 

pricepere.” 
Filipeni 1:9

Dacă ai ajuns până 
aici, dorim să te 

cunoastem: 
contact@frontiers.ro 

0744 212 222



Acest revistă se distribuie gratuit la cei 
care nu au posibilitate să o plătească. 
Dacă doriți să ajutăți la tipărirea și 
distribuirea un număr cât mai mare de 
reviste pentru anul viitor, sau doriți să ne 
ajutați să acoperim cheltuielile de anul 
acesta o puteți face prin:
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