
DAY 13 Iunie18
Ya Allah, please may this child be a girl!” 

Having had four boys, Dedi and Putri 
were praying fervently that their fifth 

child would finally be a girl.
Despite being a strongly Muslim people 

group, the Minangkabau of West Sumatra, 
Indonesia, want daughters rather than 
the sons that are desired in many other 
Muslim cultures. This is because Islam in 
West Sumatra is intertwined with a strongly 
matrilineal society in which the inheritance 
passes to the oldest daughter. As sons grow 

up and move away to find their fortune, the 
daughters remain with their parents and, 
when they marry, their husband moves 
into the family home. Frequently, the blood 
relatives are deemed as more important than 
the new husband, who is often viewed as a 
guest in the family home. 

While in major cities family ties are 
weakening, every member of the entire clan 
still needs to agree for a plot of family land to 
be sold. These family ties could be a means 
for the gospel message to be widely shared, 
but they have also been one of the biggest 
obstacles to Muslims coming to faith. Fear 
of being different and of being ostracised 
stops many people from exploring their faith. 
When Minangkabau do follow Jesus they are 
typically swiftly rejected by their families. 
If the husband comes to faith, his wife may 
divorce him. If a single woman comes to faith 
she will lose her inheritance. 

Of the more than 8 million Minangkabau 
people, there are less than a thousand 
believers. Many of them are Minangkabau 
women who married Christian men from 
other people groups and thereby became 
Christians.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Women enjoy a prominent role in 

Minangkabau society. Pray that influential 
women will be good role models. 

• Pray for the heart of the Minangkabau 
culture as it is pulled in different directions; 
towards the traditions of the past, towards 
a more orthodox Arabic form of Islam and 
towards globalisation and the West. 

• Pray for whole families, not just isolated 
ones and twos, to experience new life in 
Jesus.
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The Minangkabau of West Sumatra
Indonesia

When Minangkabau 

do follow Jesus they are 

typically swiftly rejected by 

their families.





Dragi prieteni ai rugăciunii,

Anul trecut am estimat că aproape un milion de creștini din toată 
lumea au folosit Ghidul 30 de Zile de Rugăciune ca să mijlocească 
pentru musulmani în perioada Ramadanului. 

Inițiativa ghidului de rugăciune a fost ideea unui grup restrâns de 
oameni, care au simțit că Dumnezeu îi provoacă să privească lumea 
musulmană din perspectiva unui Tată iubitor. Suntem extrem de 
încurajați de feedback-ul participanților din întreaga lume la acest 
proiect, care ne-au împărtășit cum rugăciunile din timpul celor 30 de 
zile le-a schimbat percepția față de lumea musulmană și i-a ajutat să 
aibă un comportament faţă de musulmani care să reflecte inima lui 
Hristos. 

Într-o perioadă în care grupările islamice extremiste sunt subiectul 
știrilor internaționale, este greu să menții o perspectivă clară asupra 
musulmanilor. Prin urmare, am decis să dedicăm această ediție unui 
subiect familiar fiecăruia dintre noi: familia. 

În această ediție, scopul nostru este să ne rugăm pentru viața de 
familie. Familia este mediul în care majoritatea dintre noi învață, 
pentru prima dată, ce este credința. Familia pune baza valorilor 
noastre și ne influențează mai mult decât ne putem imagina. Sperăm 
că veți afla faptul că diferite culturi musulmane au tradiții familiale 
diferite și veți observa punctele comune pe care le aveți cu familiile 
musulmane, iar acestea vă vor ajuta să împărtășiți mesajul minunat 
din 1 Ioan 3: 

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui 
Dumnezeu!”

Vă mulțumim pentru rugăciuni, 

Editorii Ghidului 30 de Zile de Rugăciune. 11

Scrisoare de la editor
Un milion de 
creștini, din lumea 
întreagă, au folosit 
ghidul ”30 de zile de 
rugăciune” pentru a 
se ruga pentru lumea 
musulmană. 



Participați pentru prima dată la proiectul 30 de Zile de Rugăciune 
pentru Lumea Musulmană? Sau sunteți printre cei care ne 
urmăresc și se roagă încă din anul 1993? Sau poate v-ați alăturat 

proiectului în perioada în care am început să traducem ghidul în 
mai multe limbi? Proiectul 30 de Zile de Rugăciune include acum 
creștini de pretutindeni, care se roagă în peste 30 de limbi (unele 
dintre acestea sunt vorbite pe scară largă, altele mai puțin). Scopul 
nostru este să ne unim în aceste 30 de zile de Ramadan și să înălțăm 
rugăciuni pentru binecuvântarea musulmanilor. Dorim ca acest ghid 
să îi ajute pe cei ce Îl urmează pe Hristos să poată vedea diversitatea 
din lumea musulmană și să afle despre nevoile familiilor musulmane 
din întreaga lume, astfel încât să se 
poată ruga cu o inimă plină de har 
şi să fie conștienți de dragostea lui 
Dumnezeu pentru musulmani. Într-o 
lume conflictuală, credem că rugăciunea 
este cea care poate să aducă pacea, să 
schimbe comunități și să aducă Împărăția 
lui Dumnezeu mai aproape de noi.  
Anul acesta ne vom ruga în special 
pentru familii. Avem scriitori din toată 
lumea care ne vor împărtăși poveştile, 
nevoile și preocupările familiilor din 
culturile musulmane și subculturile din 
care aceștia fac parte. Fiecare familie este 
diferită, însă cu siguranţă veți descoperi 
că aveți multe în comun cu oamenii 
despre care veți citi în această ediție a 
ghidului 30 de Zile de Rugăciune pentru 
Lumea Musulmană.
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bine ați venit!



Fiecare articol a fost scris de cineva dintr-o anumită locație, iar numerele de mai jos indică pagina și locația.
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Viața de familie este complexă. Ea determină în mare parte cine 
suntem și este influențată de foarte mulți factori. Nu există 
familii identice, iar atunci când privim la viața de familie din 

lumea musulmană, vom observa atât diferențe, cât și asemănări.  
 
În această ediție, vom reflecta asupra diversității care există în 
familiile musulmane. La fel cum se întâmplă în familiile creştine, 
cultura, tradiția, educaţia, experienţa şi oportunităţile, influenţează 
modul în care familiile funcţionează în întreaga lume. Generație după 
generație, familiile reacționează și se adaptează la schimbările din 
cultură, societate și tehnologie. Vom afla care este impactul acestor 
schimbări asupra familiilor musulmane din diferite regiuni. 
 
Vom vedea, de asemenea, că multe comportamente sunt universale: 
sacrificiile părinților pentru copiii lor, îngrijorările cu privire la 
creșterea copiilor într-o societate imprevizibilă, bucuriile și încercările 
unui cuplu căsătorit, preocupările pentru părinții în vârstă. Să ne 
rugăm pentru aceste probleme de familie care ne sunt atât de 
cunoscute şi nouă.
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Rugăciune pentru familiile musulmane
Informații

Familiile reacționează și se adaptează la 
schimbările din cultură, societate și tehnologie.



Coranul spune că: „Binele nostru depinde de binele 
familiei”, afirmând că adevărata religie ţine de modul 
în care o persoană se comportă în familie. Părinții 

sunt îndemnați să își crească copiii cu mare grijă. Soții 
sunt sfătuiți să fie iubitori și credincioși unul altuia, iar 
copiii, ajunși la maturitate, sunt învățați să îi respecte și 
să aibă grijă de părinții lor atunci când aceștia din urmă 
îmbătrânesc. Peste tot în lume, cultura și credința s-au 
influențat reciproc, iar familiile musulmane pot să reflecte 
sau nu învățătura tradițională islamică cu privire la 
rolurile din viața de familie care spun că statutul 
bărbatului este de a îngriji și a susține financiar 
familia, iar cel al femeii este de a avea grijă de 
gospodărie și de copii. Există diferite tradiții 
și interpretări ale acestora. În timp ce în unele 
părți ale lumii putem găsi familii musulmane 
care trăiesc așa cum se trăia acum sute de ani în 
urmă, în alte părți, acestea au ținut pasul cu restul 
societății și s-au adaptat rapid.  
Credința ne formează viziunea cu privire la 
familie, iar familia ne formează viziunea cu 
privire la credință. Această ediţie a ghidului de 
rugăciune vrea să vă provoace să lăsaţi dragostea 
lui Dumnezeu pentru lumea musulmană, să vă 
îndrepte rugăciunile spre familiile lor și să vă 
încurajeze atât pe voi, cât și pe familiile voastre, să 
reflectați această dragoste asupra celor din jurul 
vostru.

5

Care este învățătura islamică 
cu privire la viața de familie?

Informații



ZIUA 27 MAI1
Îmi amintesc de ziua în care am postit 

prima dată. Aveam doar 7 ani, dar eram 
entuziasmată să fiu tratată ca un adult. 

În acel an, perioada Ramadanului 
a coincis cu vacanța de 
vară, ceea ce însemna 
că puteam să dorm 
pe parcursul zilei, 
dacă aveam nevoie 
de somn. Mama 
m-a trezit la ora 
3 dimineața ca 
să luăm micul 
dejun, înainte de 
răsăritul soarelui. 
Am mâncat iaurt, 
omletă cu turtă 
Chapati și am băut 
mult Chai 1.  
Când a răsărit soarele, 
am făcut prima rugăciune a 
zilei împreună cu mama. În acea 
zi m-am simțit mai aproape de ea decât 
oricând altcândva. 
Apoi, am mers iarăși la somn, iar postul a 
continuat. În restul zilei ne-am jucat, după 
care am ajutat-o pe mama să pregătească 

Iftar-ul 2  . Așteptam cu nerăbdare zilele în 
care ne așezam cu toții în jurul covorașului 
de pe podea, având în față toate felurile 

preferate de mâncare, care erau 
pregătite doar în această 

perioadă specială.  Acesta 
era singurul moment 

pentru care toți cei 
zece membri ai 
familiei ne adunam 
și mâncam 
împreună. 
Simțeam că 
suntem o familie 
adevărată. Era 

o adevărată 
sărbătoare! 

Într-o zi de vineri, 
tatăl meu şi-a invitat 

câțiva prieteni să ia parte 
la Iftar alături de el, prin 

urmare, noi, femeile, trebuia să 
așteptăm ca ei să termine, pentru ca mai 

apoi să putem mânca și noi, după o zi lungă 
de post.  
Pe parcursul acelei luni, zilele erau mai 
liniștite - deseori eram prea obosiți și 

flămânzi pentru a discuta unii cu ceilalţi. Ne 
rugam des, citeam Coranul, dormeam și ne 
uitam la televizor. Dar existau și tensiuni, 
îndeosebi spre sfârșitul Ramadanului când 
eram tot mai obosiţi. Totuși,  fiecare, în felul 
său, urmărea să facă ceea ce e corect înaintea 
lui Dumnezeu. Căutam să ne facem datoria și 
să așteptăm binecuvântările Sale în perioada 
acestei luni, mai mult decât în oricare altă 
perioadă a anului. 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru cei care pregătesc mâncarea, ca 

atunci când gătesc, să li se descopere că 
Isus este Pâinea vieții.

• Pentru ca familiile să Îl cunoască pe Isus în 
această lună atunci când mănâncă și se 
roagă împreună - ca ei să-L cunoască pe 
Cel ce dă apa vieții și face setea să dispară 
pentru totdeauna.

• Pentru pace între membrii familiei care 
așteaptă binecuvântare de la Dumnezeu.
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O familie care postește
Preocupări globale

M-am simțit cumva mai conectată cu ea în ziua aceea, decât oricând.

1  (Masala Chai) este o băutură din subcontinentul indian constând în ceai făcut cu un 
amestec de condimente și ierburi aromatice indiene.
2  (sau Fatoor) este cina musulmanilor la apus de soare cu care se încheie ziua de post 
din perioada Ramadanului.



ZIUA 28 MAI2
Orașul muntos din Zaghouan este situat 

la 70 km în sudul Tunisului, capitala 
Tunisiei. Majoritatea celor 40 de mii de 

locuitori ai acestei regiuni îi au ca strămoși 
pe musulmanii din Andaluz, care au fost 
forțați de spanioli să fugă în timpul expulzării 
musulmanilor din secolul al XVII-lea. Pentru 
unii poate părea surprinzător faptul că 
Islamul a fost răspândit în Spania timp de 
nouă secole.  
Șoferii de taxi, proprietarii magazinelor 
și mamele cu copii sunt dispuși să vă 
povestească despre trecutul lor răsunător, 
despre 

evadarea în Zaghouan, ducându-şi cele mai 
prețioase comori ale lor ascunse în dulciuri 
mici și rotunde de culoare albă, ca să nu fie 
jefuiți în timpul călătoriei dificile.  
Zaghouan este acum cunoscut prin 
prăjiturelele rotunde numite kaak warka, care 
sunt făcute din aluat și migdale amestecate 
cu infuzie de trandafir.  
Zaghouan este un punct turistic vestit pentru 
tunisieni. Vizitatorii pot să exploreze cele 
mai splendide ruine romane. Muntele este 
împădurit și frumos, deseori acoperit de 
zăpadă în timpul iernii. Străinii obișnuiau 

să viziteze acest loc, dar de la 
atacurile teroriste din 2015, 
turismul în Tunisia a avut 
de suferit și multe hoteluri 
s-au închis, iar localnicii sunt 
îngrijorați că turiștii nu vor 
mai veni aici. De la revoluția 
din 2011, mulți tunisieni se 
îngrijorează cu privire la 
viitorul țării și nu au încredere 
în noul sistem de guvernare. 
Pe timpul domniei 
Împăratului Hadrian, a fost 
construit un apeduct de 132 
km pentru a aproviziona 
orașul Carthage cu apă din 
Zaghouan. Turnul măreț 

de apă încă se mai află pe coasta dealului și 
este o amintire a semnificației spirituale a 
apei pe acest pământ uscat. Recent, un grup 
de rugăciune a vizitat acel loc și s-a rugat 
ca viața să izvorască din nou în Zaghouan 
și acest pământ neroditor să-și regăsească 
speranța în Izvorul nesecat de viață. 
 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru cei care și-au pierdut mijloacele de 

întreținere odată cu pierderea turismului, 
ca să își găsească alte modalități de a-și 
întreține familiile.

• Pentru stabilitate și pace în Tunisia și pentru 
o conducere înțeleaptă.

•  Pentru ca locuitorii din Zaghouan să fie 
înconjurați de râuri de apă vie, așa cum 
spune Isus în capitolul 4 din Ioan.

7

Andaluzii din Zaghouan, Tunisia
Africa de Nord

De la revoluția din 2011, mulți 
tunisieni se îngrijorează cu 

privire la viitorul țării 



ZIUA 29 MAI3
Iubesc America!” strigă Fatima, în timp ce 

agenții de circulație escortează copiii săi 
în siguranță pe cealaltă parte a străzii, în 

timp ce se întorc de la școală – o școală în 
care elevii vorbesc peste 40 de limbi diferite. 
Fatima lucrează noaptea la curățarea toaletelor 
din aeroportul Chicago O’Hare. Soțul ei, 
Muhammad, lucrează într-o fabrică imensă 
de pui, unde temperatura congelatorului 
îi pătrunde până la oase. Nici unul dintre ei 
nu primește beneficii de la stat. Ei locuiesc 
în subsolul umed al unui apartament. Am 
întrebat-o pe Fatima cum poate să declare 
dragoste Americii atunci când muncește și 
trăiește în astfel de condiții. Apoi, i-am ascultat 
povestea: văzând-și tatăl și fratele uciși, ea 
însăși fiind odată împușcată, au așteptat ani 
de-a rândul într-o tabără de refugiați ca să 
poată intra în S.U.A. Fatima spune că pentru 
ea, America este un paradis, un tărâm al 
oportunităților, unde își poate crește copiii în 
siguranță.  
Diverse națiuni continuă să se adăpostească în 
America de Nord. În zona metropolitană a New 
York-ului sunt peste 5 milioane de rezidenți 
străini. Jumătate din rezidenții din Toronto nu 
s-au născut în Canada, iar acest lucru nu este 
specific doar orașelor mari. Cea mai rapidă 
creștere a concentrării de imigranți în America 
de Nord este în orașele medii ca mărime, cum 
ar fi Nashville, care a înregistrat în 2012 cea 

mai rapidă creștere a populației imigrante din 
America și în prezent este gazda celei mai mari 
populații kurde din S.U.A.  
În Chicago, în cartierul  în care locuieşte Fatima, 
locuiesc musulmani din Asia Centrală și de Sud, 
din multe țări africane, Malaezia, Indonezia și 
din toate țările Orientului Mijlociu. Magazinele, 
aroma condimentelor și restaurantele de 
pe străzi te fac să te simți ca în Calcutta 
sau Karachi. Poți vedea bărbați invadând 
moscheile la timpul de rugăciune. Majoritatea 
musulmanilor sunt calzi şi ospitalieri atunci 
când sunt întimpinați și salutați de americani și 
se dezvoltă prietenii adevărate între cei ce se 
întâlnesc regulat.  
 
 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Multiculturalitatea este atât o binecuvântare 

cât și o provocare. Rugați-vă pentru integrarea 
pașnică a oamenilor din diferitele regiuni din 
America de Nord.

• Pentru ca urmaşii lui Hristos și bisericile din 
America să conștientizeze oportunitatea pe 
care o au de a împărtăși dragostea lui Hristos cu 
vecinii lor musulmani și să aibă îndrăzneala de a 
o face. 

• Pentru determinare, fonduri și unitatea 
bisericilor, ONG-urilor și a misionarilor 
independenți, care deja lucrează cu musulmanii 
din orașele Statelor Unite. 

8

America de Nord multiculturală
America de Nord

Majoritatea musulmanilor sunt 
calzi şi ospitalieri atunci când 
sunt întimpinați și salutați de 

americani

“



ZIUA 30 MAI4
Am crescut într-o comunitate musulmană, 

care era guvernată de două concepte: 
rușine și onoare. De mică am învățat 

că ar trebui să evit comportamentul care 
ar provoca femeile din comunitate să mă 
bârfească. Într-o zi, am auzit din întâmplare, 
un grup de „mătuși” vorbind despre o 
cunoștință căreia i s-a permis să meargă 
la universitate, unde și-a tuns părul și s-a 
căsătorit fără știrea părinților. M-am gândit, 
după reacția lor, că nu era vorba despre un 
soț musulman, dar conversația a continuat 
și am aflat că bărbatul era un musulman 
arab, cu studii în drept. Eram confuză în 
legătură cu această bârfă și rușinea pe 
care a adus-o acelei familii. Izzat (onoare) 
și Sharm (rușine), devin concepte familiare 
(chiar și în culturile care nu le practică) 
prin intermediul discuțiilor mediatizate 
despre crimele făptuite în numele onoarei. 
Occidentalii care sunt misionari printre 
musulmanii, aud deseori cuvintele onoare 
și rușine, dar nu înțeleg întotdeauna 
pe deplin sensul acestora. În lumea 
musulmană ruşinea şi onoarea influenţează 
comportamentul copiilor şi al adulţilor. 
Judecarea consecințelor rușinii și a onoarei 
este decisă de liderii unei comunități tribale 
sau religioase, care impune oamenilor să se 
conformeze comportamentului acceptat 

de către societate. Aceste concepte nu 
există doar în culturile musulmane. În Vest, 
legislația este cea care îi face pe oameni să se 
simtă vinovați şi cea care exclude criminalii 
din comunitate. Facem acest lucru pentru 
a ne proteja împotriva efectelor negative 
asupra societății. Mesajul lui Isus însă, este 
că Dumnezeu are putere și vrea să ne ridice 
de jos și să ne pună într-un loc de cinste, așa 
cum este scris în Matei 5:3. Aceasta este o 
veste bună pentru cei ce trăiesc în culturile 
bazate pe conceptul rușinii.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• În 1 Samuel 2:8 este scris:  „El ridică din 

pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel 
lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari 
și le dă de moștenire un scaun de domnie 
îmbrăcat cu slavă”. Rugați-vă pentru ca 
această veste bună să ajungă în toate 
culturile.

• Cereți-I lui Dumnezeu să vă reveleze ce 
sunt rușinea și onoarea și cum puteți să Îl 
reflectați pe Cel care spune: „Iată că pun 
în Sion o piatră din capul unghiului, 
aleasă, scumpă; și cine se încrede în El 
nu va fi dat de rușine.” (1 Petru 2:6)

• Rugați-vă pentru membrii familiilor care 
cer dreptate pentru victimele crimelor 
făptuite în numele onoarei. 
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Despre rușine și onoare
Preocupări globale

Mesajul lui Isus însă, este că 
Dumnezeu are putere și vrea 

să ne ridice de jos și să ne pună 
într-un loc de cinste



ZIUA 31 MAI5
Insulele Comore sunt un arhipelag vulcanic 

în afara coastei de Est a Africii, între 
Mozambic și Madagascar. Ele acoperă 

1029,9 km² şi au o populație de aproximativ 
800 mii de oameni, fiind astfel mică dar 
dens populată. Nouăzeci și opt la sută din 
populația Insulelor Comore este musulmană, 
dar un fapt neobișnuit pentru o societate 
musulmană este că mulți urmează obiceiul 
descendenţei matriliniare. Matriliniaritatea 
este un cuvânt latinesc, care înseamnă „de 
pe linia mamei” și se referă la moștenirea și 
distribuirea proprietății pe linia femeii, de 
la mamă la fiică. În Insulele Comore casele 
aparțin femeilor. Când o fată se căsătorește, 
aceasta va moșteni casa sau o cabană va fi 
construită pentru ea în grădina din curte.  
Bărbații care se căsătoresc se mută în casele 
soțiilor lor și se alătură noului clan. De obicei, 
bărbații nu sunt familiarizați cu obiceiurile și 
tradițiile noului clan și nu se simt confortabil 
în noua casă. Rata șomajului este ridicată în 
Insulele Comore, iar bărbații deseori sfârșesc 
prin a-și petrece timpul jucând cărți sau 
lucrând pe câmp. 
Rashma împărtășește o poveste tipică 
locuitorilor de aici: „Tatăl meu biologic ne-a 
abandonat când eram mică și mama s-a 
recăsătorit. Tatăl meu vitreg venea de două 
sau trei ori pe săptămână acasă pentru a 

mânca sau a dormi. În rest, el își petrecea 
timpul fie cu noi, fie cu a doua lui soție.” 
”Eram norocoasă să fiu tratată la fel ca 
surorile mele vitrege. De la mama am învățat 
diferite lucruri despre ocupațiile zilnice 
gospodărești, obiceiurile culturale și cum să 
mă protejez de duhuri rele. Cu toate acestea, 
trăiesc cu frica de blestemele care ar putea 
aecta familia noastră.” 
”Îmi doresc un soț responsabil, care să fie un 
tată bun pentru copiii mei și care va sta sub 
protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu.”

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Insulele Comore sunt una dintre cele mai 

sărace țări din lume, cu o rată înaltă de 
fertilitate, iar asigurarea cu hrană a familiilor 
numeroase este o provocare zilnică pentru 
mulți. 

• Accesul la îngrijire medicală și la școlarizare 
este limitat. Mai puțin de jumătate dintre 
copii frecventează școala, iar cei câțiva medici 
nu sunt suficienți pentru a face față nevoilor 
populației. Rugați-vă ca aceste nevoi de bază 
să fie acoperite.

• Pentru mica populație creștină (mai puțin de 
2%) ca să fie tare în credință, să ia inițiativa în 
a împlini nevoile celor din Insulele Comore 
și să fie o lumină și o binecuvântare pentru 
oamenii de aici.  
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Insulele Comore: descendenţă matriliniară - 
Binecuvântare sau blestem?

Africa de Sud

De obicei, bărbații nu sunt 
familiarizați cu obiceiurile și 
tradițiile noului clan și nu se 

simt confortabil în noua casă



ZIUA 1 Iunie6
Războiul din Siria a declanșat un val masiv 

de refugiați, care au fost primiţi de țările 
vecine. Înainte de războiul din Siria, în 

2014, în Irak a izbucnit un război, care, de 
asemenea, a cauzat refugierea a sute de mii 
de oameni. Mulți dintre acești refugiați au 
fugit spre Liban, iar bisericile libaneze au avut 
grijă de ei. Venirea refugiaților a schimbat 
comunitatea de acolo.  
O biserică din Liban avea 300 de refugiați 
sirieni, iar în ultimii ani, alţi 300 de refugiați 
din Irak s-au alăturat celor 200 de membri 
libanezi. Familiile de refugiaţi și cei care 
și-au pierdut o parte sau chiar întreaga 
familie în război și-au găsit o nouă casă 
în această biserică. Aceștia sunt ajutați în 
conformitate cu nevoile lor: cupoanele 
pentru hrană și medicamente le-au făcut 
posibilă supraviețuirea în situațiile dificile. 
Consilierea și părtășia în grupurile mici îi 
ajută să depășească traumele din trecut. 
Serviciile divine și instruirea religioasă 
asigură creșterea spirituală a celor care deja îl 
urmează pe Isus sau sunt pe cale să ia această 
decizie.  
Anul trecut, această biserică a început să se 
concentreze mai mult pe ideea de familie. 
Fuga pentru a-și scăpa viața și pierderea 
caselor și a locurilor de muncă au schimbat 
drastic modul de viață al multor refugiați. 

Consilierea maritală și activitățile de recreere 
s-au dovedit a fi de mare folos pentru multe 
cupluri. Importanța familiei pentru individ, 
biserică și societate s-a discutat intens în 
cadrul serviciilor divine și a grupurilor mici. 
Scopul a fost dezvoltarea familiilor sănătoase 
a căror membri să poată prospera și să 
reprezinte o mărturie vie și o binecuvântare 
pentru cei din jurul lor. 
Mulți dintre acești refugiați și-au făcut 
prieteni în bisericile din Liban, iar acest lucru 
îi ajută să se adapteze la toate schimbările și 
să aibă motivația de a începe o nouă viață.

 MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
•  Pentru refugiații care încă se confruntă cu 
dificultăți, cu situații disperate și cu multe 
nevoi emoționale și spirituale.

• Pentru această biserică din Liban și pentru 
altele asemenea ei, care slujesc și îi primesc 
cu bucurie pe refugiați - ca efortul lor să fie 
răsplătit și binecuvântat.

• Pentru refugiații din Liban, care pornesc de 
la zero - pentru un viitor plin de speranță 
pentru familiile lor.  
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Liban: Biserica - o familie pentru refugiații din Siria și Irak
Orientul Mijlociu

Fuga pentru a-și scăpa viața și 
pierderea caselor și a locurilor 

de muncă au schimbat drastic 
modul de viață al multor 

refugiați



ZIUA 2 Iunie7
Prietena mea Razia este asistent social la un 

centru pentru femeile asiatice din Marea 
Britanie. Ea este atașată de femeile cu care 

lucrează, iar multe dintre acestea vin dintr-un 
mediu musulman pakistanez, la fel ca și Razia. 
Recent, ea mi-a povestit despre preocupările pe 
care le au clientele ei din cauză că nu se descurcă 
să lucreze pe calculator la fel de bine ca şi copiii 
lor, şi prin urmare, nu au de unde să știe cu ce se 
ocupă aceștia când sunt online, pe cine întâlnesc 
și ce informații împărtășesc. Am auzit aceleași 
îngrijorări și din partea părinților creștini - este 
doar una dintre multele îngrijorări pe care, atât 
părinții creștini, cât și cei musulmani le au în 
comun. 
Însă există și câteva diferențe majore. O 
preocupare a multor familii musulmane, 
îndeosebi a celor care locuiesc în ţări în care 
populația musulmană reprezintă o minoritate, 
este următoarea: Cum să le ofere copiilor lor 
o perspectivă pozitivă asupra islamului în 
contextul acțiunilor teroriste care creează 
stereotipuri care spun că toți musulmanii sunt 
violenți? De la începutul războiului civil sirian, 
peste 3.000 dintre cetățenii străini care s-au 
îndreptat spre Siria și Irak pentru a lupta alături 
de fracțiunile radicale ale islamiștilor, sunt din 
țările occidentale. Mulți dintre ei au plecat 
pe ascuns, părăsindu-și părinții îndurerați de 
pierderea copiilor sau simțindu-se vinovați 
de ceea ce ar putea face aceștia. Părinții simt 
rușine în fața ostilității prietenilor și vecinilor și 
rămân cu multe întrebări, realizând că nu cunosc 

destule despre persoana căreia i-au dat naștere. 
Ceea ce își doresc, mai mult decât orice, este să 
înțeleagă ce s-a întâmplat cu copiii lor și ce fac 
aceștia.  
Majoritatea părinților musulmani credincioși 
speră ca toţi copiii lor să urmeze în continuare 
credința musulmană, să se căsătorească cu 
persoana potrivită, să aibă un loc de muncă 
de succes și o familie fericită. Cei care locuiesc 
în afara culturii musulmane își doresc pentru 
copiii lor să găsească echilibrul dintre viața 
de musulman și cea într-o societate seculară. 
Probabil că și în acest context găsim o asemănare 
cu dorințele creștinilor.

 MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru familiile musulmane pe care 
le cunoașteți – pentru relații bune și 
înțelegere în cadrul familiei lor. 

• Pentru părinții care sunt afectați de durerea 
provocată de pierderea copiilor care caută 
mângâiere și pace în grupărie extremiste. 

• Pentru părinții musulmani care au sarcina 
complicată de a-şi creşte copiii într-o 
cultură diferită decât cea a lor, ca să aibă 
înțelepciune, și pentru bisericile și grupurile 
care oferă suport părinților din localitățile 
lor.  

Ce îi îngrijorează pe părinții musulmani?
Preocupări globale
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ZIUA 3 Iunie8
Sahil a fost încântat să primească o carte 

întitulată „Cuvintele Dragostei” de la postul 
lui de radio favorit din India. Cartea l-a 

inițiat în idea despre dragostea și iertarea lui 
Dumnezeu. Curând după aceea, el l-a întâlnit pe 
Abdul, un urmaș al lui Isus, care i-a vorbit mai 
multe despre mesajul Lui. Acea zi i-a schimbat 
viața lui Sahil pentru totdeauna. El a primit cu 
bucurie cuvintele lui Isus și a acceptat darul 
mântuirii.   
Sahil a plecat acasă și a spus familiei lui despre 
ceea ce a învățat, sperând ca ei să fie la fel de 
atinși cum a fost el. Însă, tatăl lui i-a spus că 
această învățătură nu este pentru musulmani. 
Când Sahil s-a împotrivit, acesta a fost alungat 
din familia lui. A locuit la un prieten câțiva 
ani și a început să împărtășească 
ce a învățat despre Isus și altor 
musulmani.  
Au trecut 14 ani de atunci și Sahil 
încă vorbește despre Isus cu alți 
indieni musulmani, care sunt foarte 
deschiși să asculte, la fel cum Sahil a 
fost când a primit mântuirea. Totuși, 
sunt puțini oameni care sunt gata să 
se ocupe de comunitatea musulmană 
din India. Mulți hinduși, creștini și 
alte grupuri religioase îi privesc cu 
suspiciune pe musulmanii din India 
chiar dacă aceștia alcătuiesc al doilea 
mare grup religios din țară și a treia 

cea mai mare populație musulmană din lume! 
Pentru Sahil este sfâșietor faptul că multe 
comunități creștine evită să lucreze cu 
musulmanii din India. El spune: „…dacă urmaşii 
lui Isus și-ar face timp să cunoască musulmanii, 
ar conștientiza că aceștia sunt oameni 
ospitalieri și prietenoși.” 
Sahil se întreabă dacă nu cumva concepțiile 
greșite despre islam cauzează frică: „Unii 
oameni presupun că majoritatea bărbaților 
musulmani indieni au mai multe soții, dar cele 
mai multe dintre familiile musulmane nu sunt 
poligame”, spune Sahil, „ei sunt ca oricare 
altă familie din India. Preocupările lor sunt 
asemenea preocupărilor tuturor.” 
În ciuda diversității etnice, 

lingvistice și a practicilor islamice, musulmanii 
din India sunt foarte fideli în ceea ce privește 
identitatea lor. Pentru musulmanii din India, 
Islamul este religia lor, dar a fi musulman 
este identitatea comunităţii lor, susține Sahil. 
Aceasta poate fi o provocare pentru cei care 
doresc să învețe cum să-L urmeze pe Isus, deși 
mulți musulmani aleg în continuare să facă 
acest pas. 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru ca mai mulți creștini din India să 

facă eforturi să-i cunoască pe musulmanii 
din ţara lor. 

• Pentru India, o națiune seculară legalistă, 
ca să fie în pace cu celelalte comunități 
religioase. 

• Pentru familiile musulmane din India ca să 
înfrunte provocările pe care le întâlnesc 
trăind într-o comunitate minoritară și 
pentru ca urmaşii lui Isus să fie fără frică 
trăind în dragostea Lui. 
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Musulmanii: O minoritate în India
Asia de Sud

“Pentru musulmanii din India, 
Islamul este religia lor, dar a 

fi musulman este identitatea 
comunităţii lor”



ZIUA 4 Iunie9
Încă din 1970, afganii și-au părăsit țara în 

căutarea siguranței, stabilității și a noilor 
oportunități pentru familiile lor. O regiune 

din America de Nord găzduiește peste 60.000 
de imigranți și refugiați din Afganistan. Nevoile 
din această comunitate sunt mari: de la accesul 
la adăpost, învățarea limbii, deprinderea unor 
abilități de lucru și siguranța femeilor față de 
violența din familie, până la tratarea traumei pe 
care a lăsat-o războiul.  
Familiile din Afganistan au început să vină în 
această regiune spre sfârșitul anilor 1970, în 
timpul războiului cu Rusia. Aceşti musulmani laici 
proveneau din familii bine educate, fiind deseori 
lideri în domeniile în care profesau. Copiii lor 
au crescut în Statele Unite și mulți dintre ei au 
plecat la universități, fiind asimilaţi de cultura 
occidentală. Al doilea val de refugiați a venit în 
urma atacurilor din 11 septembrie și a constat, 
în mare parte, în văduve și copii. Aceștia s-au 
confruntat cu multe provocări din cauza că nu 
cunoșteau atât de bine limba engleză, erau puțin 
sau deloc școlarizați și aveau resurse financiare 
limitate. Al treilea val de refugiați din Afganistan, 
care continuă să vină și acum, este alcătuit din 
traducători care au susținut guvernul Statelor 
Unite și acum sunt în căutare de azil. Ei au nevoie 
de instruire relevantă în câmpul muncii, iar unii 
dintre ei au nevoie de tratament psihologic pentru 
ameliorarea traumelor prin care au trecut.  
Totuşi aceste familii au în comun nevoia de 

comunități familiare (pe care le găsesc când 
merg la moschei sau la magazinele afgane 
din regiune), de acceptare și integrare în 
comunitatea autohtonă. Din cauza deceniilor 
de război și tribalism, încrederea este o 
problemă majoră în comunitatea afgană 
și în mod ironic aceasta este stimulată de 
interacțiunea cu vecinii lor occidentali.   
Câteva dintre aceste nevoi sunt abordate 
prin intermediul parteneriatului cu biserica 
și agențiile afgane locale. Miriam lucrează 
la una dintre aceste agenții și are o inimă 
mare pentru oamenii de aici. Ea nu încetează să 
caute să colaboreze cu oricine care e gata să o 
susțină în a oferi meditații, formare profesională 
și susținere în combaterea violenței din familie 
în comunitatea sa. În prezent, ea lucrează cu o 
persoană creștină într-un proiect special, care are 
drept scop susținerea femeilor din Afganistan 
care au suferit de pe urma traumelor și a abuzului. 
Împreună, cer vindecarea lui Dumnezeu în viețile 
acestor femei. Speranța lor este ca dărâmarea 
stereotipurilor legate de violență să aducă pacea 
și vindecarea din abundență peste familiile din 
Afganistan.

Află mai multe : 
northamericanafghans@gmail.com 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru vindecarea victimelor războiului din 

Afganistan.
• Pentru bisericile locale, ca să-și extindă 

resursele și ospitalitatea peste toate 
comunitățile afgane.

• Pentru transformarea căsniciilor și 
susținerea celor care își doresc să trăiască în 
familii fără violență.
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Afganii din America de Nord
America de Nord

Aceste familii au în comun 

nevoia de comunități familiare, 

de acceptare și integrare în 

comunitatea autohtonă.



ZIUA 5 Iunie10
Doar câteva țări din lume care au o 

familie atât de tradițională precum 
o au cei din Yemen. Yemenul este 

cea mai săracă națiune arabă cu o cultură 
tribală specifică și cu o istorie islamică lungă, 
promovând o familie foarte conservatoare. 
Toate aceste aspecte sunt foarte evidente 
când vorbim despre obiceiurile şi tradiţiile 
legate de căsătorie. Cele mai multe căsătorii 
sunt aranjate. Până în ziua nunții, mirele și 
mireasa cunosc foarte puține lucruri unul 
despre celălalt. În regiunile rurale femeile 
se căsătoresc de la o vârstă foarte fragedă, 
iar unui bărbat îi este permis să aibă până la 
patru soții. Rolul bărbaților și al femeilor este 
stabilit cu strictețe atât în cadrul familiei, cât 
și în societate, până într-acolo încât nunta 
este sărbătorită în două locații diferite – una 
pentru bărbați, iar alta pentru femei. 
Chiar dacă această cultură aduce poveri și 
presiune asupra bărbaților, femeile au și mai 
multe restricții și o viață chinuitoare. Foarte 
puține femei își descoperă fața în public, iar 
majoritatea copvârșitoare poartă o abaya3  
neagră, ce le acoperă fața când sunt în 
societate. Multe fete nu merg la școală, de 
aceea nu știu să scrie sau să citească. Destinul 
lor este să se căsătorească, să crească copii 
și să îngrijească de casă. În satele uscate 
și muntoase din Yemen, responsabilitățile 

femeii sunt mari deoarece ea trebuie să care 
vase foarte grele cu apă de câteva ori pe zi.  
Yemenul este aproape neatins de mesajul 
Evangheliei. Există doar o mică biserică 
subterană. Pentru creștinii din Yemen este 
provocator să fie martorii și lumina lui Isus 
în întunericul din acest context islamic 
conservator. 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru poporul yemenit care se confruntă 

cu o instabilitate politică acută și care 
suferă de pe urma războiului, a terorismului 
și a sărăciei.

• Pentru ca poporul yemenit să se trezească 
și să înțeleagă valoarea femeilor, să le 
protejeze și să le dea posibilitatea să 
trăiască o viață din belșug, plină de bucurie.

• Pentru cei câțiva creștini din Yemen, ca 
să fie încurajați în credința lor și să fie o 
mărturie și un exemplu în familiile și în 
comunitățile din care fac parte.
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Familia în Yemen – Unde tradițiile domină 
Orientul Mijlociu

Chiar dacă această cultură 
aduce poveri și presiune asupra 
bărbaților, femeile au și 
mai multe 
restricții

 

3  Abaya este o ținută tradițională purtată de femeile din lumea arabă



ZIUA 6 Iunie11
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh 
de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
înțelepciune.” Timotei 1:7

Astăzi, frica guvernează acest secol: Frica 
de terorism. Frica de musulmani. Frica 
de viitor. 

Islamofobia este un fenomen prin care 
unele persoane critică Islamul și formele 
acestuia. Unii consideră că islamofobia este 
nejustificată. Pe de altă parte, musulmanii 
proclamă că Islamul este o religie a păcii 
și că teroriștii o denaturează. Percepția că 
Islamul este o religie care proclamă pacea 
a fost spulberată de realitatea atacurilor 

extremiste ale islamiștilor.  
Relatarea atacurilor teroriste la posturile de 
știri, ne spune că ceea ce vedem este lucrarea 
celui rău. Terorismul, crima și nedreptatea 
creează în noi un spirit de mânie față de 
pierderea vieților nevinovate. Însă Isus ne 
spune să ne mâniem, dar să nu păcătuim. 
Mă provoacă mânia la acțiune? Sunt dispus 
să împărtășesc Evanghelia lui Hristos care 
schimbă vieți?  
După atacurile din New York, din 11 
septembrie 2001, un tânăr creștin din 
America a făcut un pas plin de curaj în pofida 
mâniei și fricii și a început o conversație 

cu un coleg musulman. 
În scurt timp au devenit 
prieteni şi tânărul a putut să-i 
împărtăşească prietenului 
său musulman Evanghelia lui 
Hristos. La aceasta ne cheamă 
Dumnezeu ca urmași ai Săi.  
Biblia ne avertizează să nu 
ne fie frică. Dumnezeu ne-a 
dat un duh de putere ca 
să învingem frica, un duh 
de dragoste ca să arătăm 
compasiune vecinilor noștri 
musulmani. Dacă credem 
că Isus este speranța pentru 
planeta noastră, credem că 

El poate schimba chiar și inimile teroriștilor. 
Evanghelia este noua ideologie care oferă 
pace. 
 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Cereți ca Duhul Sfânt să vă descopere când 

ați avut un duh de frică în loc de un duh de 
dragoste față de musulmani. 

• Rugați-vă ca Duhul lui Dumnezeu să 
învingă frica și să vă dea puterea de a arăta 
dragostea Sa musulmanilor din jurul vostru. 

• Rugați-vă pentru cei care sunt implicați 
în acțiuni de terorism, ca Isus să Li se 
descopere și ca ei să fie transformați.
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Despre terorism
Preocupări globale

Dacă credem că Isus este 
speranța pentru planeta 

noastră, credem că El poate 
schimba chiar și inimile 

teroriștilor



ZIUA 7 Iunie12
Shiaoma este un tânăr de 19 ani care 

aparține grupului etnic de chinezi 
musulmani Hui și locuiește în nordul Chinei. 

Majoritatea tinerilor Hui se căsătoresc la această 
vârstă, însă Shiaoma se confruntă cu o dilemă 
– cum va plăti zestrea? Familia lui deține un mic 
magazin de specialități regionale unde se vând 
prăjituri albe cu 0.80 yuan pe felie. El se întreabă 
câte felii ar trebui să vândă pentru ca să poată 
plăti zestrea miresei. 
Tatăl lui Shiaoma a făcut cererea de căsătorie în 
numele fiului său. Familia miresei a cerut 50.000 
yuan. Aceasta ar însemna vânzarea a 62.500 de 
prăjituri albe. Conform tradiției, mirele trebuie 
să ofere „trei articole din aur și un automobil”, 
adică un set de cercei, brățari și colier de aur, 
plus un automobil. Cândva, puteai dărui o 
motocicletă, acum toți așteaptă mașină! În plus, 
o nuntă musulmană chineză durează trei zile 
cu toate mâncărurile și băuturile oferite. Suma 
zestrei și a cheltuielilor pentru nuntă depășește 
100.000 yuan. Shiaoma se gândea că nu va fi în 
stare să se căsătorească. 
Totuşi, nu după mult timp, Shiaoma a anunțat 
data nunții sale. Am fost la el în vizită. Văzând 
rudele și prietenii lui care veneau să îl felicite, 
l-am întrebat, curios fiind, cum de a reușit să 
organizeze acest eveniment fericit? 
Mi-a spus că tatăl său a împrumutat niște bani 
de la prieteni și rude, apoi a vândut magazinul 
de prăjituri albe. Shiaoma a luat un împrumut 

pentru mașină, împlinind cerințele pentru 
zestre. După nuntă, tinerii proaspăt 
căsătoriți se vor muta în sudul Chinei și vor 
deschide o afacere pentru a-şi achita toate 
datoriile. El a continuat să își împărtășească 
visul cu entuziasm: „Voi strânge bani ca să 
cumpăr o casă pentru soția și copiii mei, 
apoi le voi propune părinților mei să vină 
să locuiască cu noi!” 
Curând după nuntă am auzit că familia 
nou-formată s-a mutat la sud, iar mașina 
cumpărată pentru nuntă – au vândut-o!

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru musulmanii din China de Nord care 

trăiesc în sărăcie și care, deseori, intră în 
datorii pentru a se putea căsători și a avea o 
familie.  

• Mulți musulmani chinezi consideră că 
bărbații trebuie să se căsătorească la vârsta 
de 19 ani și fetele care nu s-au căsătorit 
până la 16 ani sunt privite cu dispreț. 
Rugați-vă ca acești tineri să înțeleagă care 
este valoarea lor în ochii lui Dumnezeu. 

• Rugați-vă pentru căsătoriile dintre tinerii 
din grupul etnic Hui, să fie binecuvântate 
și tinerii să nu fie presați să se căsătorească 
sub influența obiceiului și a opiniei 
societății.
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Vreau să mă căsătoresc!
Asia de Est

o nuntă musulmană chineză 
durează trei zile cu toate 

mâncărurile și băuturile oferite



ZIUA 8 Iunie13
Kârgâzstan este o fostă republică a 

Uniunii Sovietice care și-a căpătat 
independența în 1991, fiind singura 

republică parlamentară din regiune. Această 
țară muntoasă (cel mai înalt vârf este de 
7.439 metri) este casă pentru aproximativ 6 
milioane de oameni, iar 75% din populație le 
constituie musulmanii suniți. 
Practicarea Islamului era destul de artificială 
sub dominația sovietică, dar s-a întărit în 
mod constant în ultimii 25 de ani. Din cauza 
situației economice dificile din țară, mulți 
oameni au fost nevoiți să lucreze peste 
hotare, deseori în circumstanțe foarte 
dificile. De exemplu, 16 tinere din Kârgâzstan 
au decedat într-un depozit din Moscova 
care a fost incendiat în august 2016. Copiii 
abandonați sunt crescuți de către bunici sau 
alte rude; unii chiar sunt trimiși în orfelinate 
pentru ca părinții lor să poată merge 
la serviciu.  Deşi nevoile lor zilnice sunt 
acoperite, mulți copii cresc cu sentimentul 
că sunt abandonați şi neiubiți din cauza 
separării de familiile lor. 
Mamele care au fii, joacă un rol foarte 
important în structura familiei kârgâze, 
deținând astfel controlul. Nurorile sunt 
deseori tratate ca niște sclave. Dacă acestea 
nu rămân însărcinate în primii doi ani 
după căsătorie, soțul este forțat de către 

mama sa să își abandoneze soția și să se 
recăsătorească. În plus, răpirea miresei încă 
mai este practicată, în special în zonele 
rurale. Tinerele pot fi răpite și forțate să se 
căsătorească cu un străin. Multe dintre aceste 
femei ajung în situații disperate şi cred că 
sinuciderea este unica lor soluție. 
Primele adunări și biserici kârgâze au fost 
plantate în anii ’90, când s-au pus bazele 
principiilor creștine despre viața de familie, 
despre dragoste și slujirea aproapelui. Totuși, 
pentru creștini este foarte dificil să îşi practice 
credința în Hristos în cadrul structurilor 
tradiționale familiale. Adesea sunt trataţi cu 
ostilitate și sunt ostracizați de către familie 
sau prieteni.

  MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru ameliorarea situației economice, astfel 

încât familiile să nu fie nevoite să plece peste 
hotare pentru a asigura copiilor un trai mai 
bun. 

• Pentru ca mamele care au băieţi să folosească 
influența pe care o au în a-și încuraja băieții 
să construiască căsnicii pline de dragoste 
iubitoare și să se poarte frumos cu nurorile 
lor. 

• Pentru ca familiile creștine să conteste 
așteptările culturale și să dea dovadă de relații 
bazate pe dragoste și slujire.
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Familiile din Kârgâzstan
Asia centrală

Mulți copii cresc cu 
sentimentul că sunt 

abandonați şi neiubiți din 
cauza separării de familiile lor



ZIUA 9 Iunie14
În Grecia, într-o tabără de refugiați condusă 

de militari, am întâlnit o familie kurdă din 
Siria, a cărei poveste reflectă soarta multor 

familii din acea tabără. Tatăl, Aza, a fost șofer 
de taxi. Mama, Gilya, avea grijă de Mohamed, 
Hadidja și de micuțul Ibrahim, care au vârsta 
de 12, 8 și 3 ani. Casa acestei familii se afla 
în orașul Aleppo, Siria, dar a fost distrusă de 
o bombă în timpul războiului, ceea ce i-a 
determinat să caute un loc de trai mai sigur, 
undeva în Europa – de preferat în Germania. 
Ei au străbătut hotarele Turciei și s-au 
strecurat prin Izmir și Marea Mediterană, 
unde Aza a plătit 5.000 de euro 
contrabandiștilor pentru un loc într-o barcă 
de cauciuc. Au ajuns pe țărmul Greciei în 
siguranță, pentru ca mai apoi să fie blocați 
la frontiera satului Idomeni, cu câteva zile 
înainte de închiderea granițelor. După ce au 
așteptat 3 luni în tabăra de frontieră, au fost 

duşi într-o tabără militară, unde au așteptat 
să fie înregistrați cu speranța că vor primi 
statutul de refugiați.  
În tabără, familia continuă să trăiască într-un 
cort, așteptând ca un adăpost mai bun să 
le fie pus la dispoziție. Li se oferă produse 
alimentare de bază, neavând vreo altă 
ocupaţie decât să aştepte. O organizație 
non-guvernamentală a început aici o școală 
pentru copii. Mohamed a mers la școală doar 
2 ani, după care a izbucnit războiului. Hadidja 
nu a mers niciodată la școală, iar Ibrahim 
s-a născut în timpul războiului și încă nu a 
cunoscut o altă viață. Mohamed a învățat 
puțin limba engleză de la voluntari și uneori 
este traducătorul familiei. 
Familia a cheltuit aproape toate economiile 
pentru a evada din Siria și acum Aza este 
disperat pentru că nu poate avea grijă de 
familie. Gilya încearcă să întrețină famila, 

împrumutând uneori câte o farfurie ca să 
poată găti în cortul lor şi curăţând cortul, 
spălând hainele şi având grijă de copii. În 
ciuda tuturor acestor experiențe, familia este 
dispusă să-i primească pe cei care vin să-i 
viziteze și să le ofere un ceai sau o cafea în 
timp ce ei așteaptă să înceapă o viață nouă. 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru ca urmaşii lui Isus să continue să 

mijlocească pentru refugiați și să răspundă 
nevoilor acestor oameni care așteaptă și 
speră la o viață mai bună. 

• Pentru cei care vorbesc limbile pe care le 
vorbesc cei refugiați și pot să comunice cu 
ei despre problemele lor. 

• Pentru ca toţi copiii refugiaților să aibă 
parte de școlarizare și de o copilărie 
normală obișnuită.

19

Așteptarea unei familii de refugiați din Siria
Europa



ZIUA 10 Iunie15
Viața unei familii tradiționale din 

Peninsula Arabă este structurată în 
triburi și se aseamănă cu viața din 

timpurile biblice. Identitatea, înmulțirea 
și influența economică a fiecărui trib este 
importantă și reprezintă o sursă de mândrie. 
Acesta este un tipar social intern, care a 
fost transmis din generaţie în generație și 
a rămas neschimbat până acum 50 de ani, 
când a fost descoperit petrolul. Din punct de 
vedere economic, totul s-a schimbat foarte 
rapid, plasând națiunile din Golf la acelaşi 
nivel economic cu cele mai bogate țări din 
lume. Din punct de vedere social însă, deși 
există progres în domeniul sănătății și cel al 
educației, mentalitatea familiilor s-a schimbat 
foarte puțin. 
Ca un mijloc de protejare a purității familiilor 
tribale, se practică tradiția căsătoriei între 
rudele apropiate, cum ar fi cea între verișorii 
de gradul întâi. Peste generații, aceasta a 
condus la un număr sporit de copii născuți 
morți, cu malformaţii congenitale sau cu 
mutații genetice. De obicei, acești copii 
sunt ascunși în casă din cauza rușinii și sunt 
separați de ceilalți membri ai familiei, fiind 
considerați o pedeapsă de la Dumnezeu.  
Frecvența persoanelor cu dezabilități 
din această regiune este foarte ridicată și 
din nefericire, nu se știe numărul exact al 

acestora deoarece rușinea de a avea un 
copil cu dizabilități joacă un rol important 
în această societate. Foarte rar veți întâlni o 
persoană cu dezabilități în public chiar dacă 
aproape fiecare familie are pe cineva care 
suferă de o dizabilitate din naștere. Multe 
familii sunt măcinate de durerea şi ruşinea 
unui copil cu dezabilități, însă refuză să ceară 
ajutor.  
În încercarea de a rezolva această problemă 
și de a ajuta familiile, unele națiuni din Golf 
dispun de echipe locale formate 
din femei instruite și dedicate, 
care lucrează în proiecte 
guvernamentale cu copiii de la 
3 la 18 ani. Ele au grijă de copiii 
cu diferite tipuri de dizabilităţi 
pentru a-i ajuta pe cât 
mai mulţi dintre ei 
să poată fi incluşi 
în învăţământul 
de masă. Mulți 
alții sunt 
asistaţi şi 
educaţi ca să 
poată avea o 
calitate cât mai 
bună a vieții.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru ca noua generație de familii tinere 

să facă o schimbare în organizarea socială 
pentru a reduce numărul copiilor născuţi 
cu dizabilităţi și să profite de ajutorul care li 
se oferă prin diverse proiecte. 

• Pentru mai multe oportunități de ajutorare 
a familiilor care au copii cu dezabilități. 

• Pentru ca dragostea lui Isus față de acești 
copii prețioși să fie vizibilă pentru ei și 
pentru părinții lor.
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Impactul dizabilităţii asupra familiei tribale din Orientul Mijlociu
Orientul Mijlociu



ZIUA 11 Iunie16
Bakar avea totul pentru o viață de succes 

acasă în Malaezia: o familie iubitoare și 
stabilă, fără griji financiare. Fiind singurul 

fiu al familiei, el era înconjurat cu atenție și 
era mândria tatălui său. De asemenea, simțea 
mereu presiunea de a-și face familia mândră.  
Copleșit de această presiune, Bakar a devenit 
dependent de droguri. În cele din urmă a 
ajuns să trăiască pe străzi, mâncând rămășițe 
din lăzile de gunoi și căutând mijloace 
cu care să plătească pentru doze noi de 
droguri. Relația cu familia era foarte rece la 
acel moment, iar restul societății îl privea 
cu dispreț. Singurătatea și disprețul erau 
tovarășii lui nelipsiți.  
Într-o zi, picioarele lui pline de urmele acelor 
au cedat și Bakar s-a prăbușit în spatele 
unui tomberon. A fost găsit de un grup de 
creștini, care l-au dus la spital pentru a-l 
trata. Petrecuse o noapte în spital după care 
doctorul i-a spus asistentei medicale să scape 
de „acest gunoi”.  
Noii lui prieteni l-au luat în îngrijirea lor, l-au 
dus acasă și l-au tratat, asigurându-i un loc de 
adăpost pentru a se recupera. Exemplul lor 
de trăire a Evangheliei și faptul că se rugau 
neîncetat pentru el, au atins inima lui Bakar.  
Atins de nemărginita dragoste care i-a 
fost arătată, Bakar nu s-a putut abține și a 
întrebat: „De ce mă tratați cu atâta dragoste? 

Vreau și eu ceea ce aveți voi în adâncul 
inimii!.” 
Cerul s-a bucurat atunci când Bakar a hotărât 
să-L urmeze pe Isus. Astăzi el este căsătorit și 
are o familie fericită, este un bunic iubitor și 
s-a împăcat cu restul familiei sale, în special 
cu tatăl său, care i-a devenit cel mai bun 
prieten.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Malaezia este oficial un stat islamic, care 

totuși garantează libertatea religioasă. 
Aproximativ 60% din populație practică 
Islamul, în timp ce restul populației se 
bucură de o varietate de religii, iar 
creștinii reprezintă 9% . Rugați-vă pentru 
menținerea păcii și a stabilității în 
această națiune diversă. 

• În Malaezia, în pofida legilor 
aspre, problema drogurilor 
continuă să crească. Rugați-vă 
pentru noi măsuri de reabilitare 
a celor care sunt dependenți de 
droguri. 

• Rugați-vă pentru toți creștinii ca 
să poată trăi mesajul Evangheliei 
și să fie o mărturie vie, la fel cum 
au fost tinerii din povestea de 
mai sus.  

Malaezia: Povestea lui Bakar
Sud-Estul Asiei

“De ce mă tratați cu atâta 
dragoste? Vreau și eu ceea ce 

aveți voi în adâncul inimii!”
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ZIUA 12 Iunie17
Aproximativ 4,5 milioane de berberi care 

aparțin tribului Ișelhain, trăiesc în sudul 
Marocului, la nord și sud de Munții Atlas, 

care reprezintă așezarea lor tradițională, 
cu toate că mulţi au migrat în orașele din 
afara acestei regiuni. Mulți astfel de berberi 
au locuit în câmpiile Marocului înainte de 
invazia arabilor din secolul VIII, însă s-au 
mutat din câmpie în munți, unde s-au 
convertit la Islam, deși şi-au păstrat câteva 

dintre vechile lor tradiții. Casele lor 
tradiționale sunt construite 

din piatră sau pământ, 
cu spații în jurul 

grădinii din curte și 
cu o cameră pentru 

oaspeți. Berberii care 
aparțin tribului 
Ișelhain lucrează 

în magazine mici numite hanuts (care sunt 
deschise non-stop și în care se găsește o 
gamă largă de produse) sau dețin depozite 
care asigură aceste magazine cu marfă. 
Securitatea financiară este foarte importantă 
pentru acest grup etnic de berberi. Ei sunt 
gata să lucreze din greu pentru a asigura 
viitorul financiar al familiilor lor și pentru a fi 
o respectaţi în societate – ceea ce înseamnă 
că se căsătoresc, au copii și încearcă să fie 
buni familişti. Copiii trebuie să-și onoreze 
părinții și să urmeze tradițiile acestora, deși 
într-o lume care e într-o continuă schimbare, 
mulți tineri s-au mutat la oraș pentru a lucra. 
Akbal este un bărbat tipic berberilor Ișelhain. 
Recent s-a mutat în orașul Rabat, unde a 
găsit un loc de muncă și intenționează să-și 
cumpere propria casă. Nu demult, Akbal 
a descoperit un post de televiziune care 
vorbește despre creștinism. Cele auzite aici 

i-a ridicat o mulțime de întrebări. 
Familia lui este musulmană, 

însă aceasta era mereu interesată de afaceri 
mai mult decât de religie, prin urmare 
practicau obiceiuri religioase doar în 
perioada Ramadanului sau a sărbătorilor. 
Akbal se gândea deseori la Dumnezeu și la 
ceea ce însemna a-L cunoaște pe El, însă este 
conștient că familia lui ar fi dată de rușine 
dacă ar decide să urmeze o altă credință.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru familiile tribului Ișelhain şi pentru 

îngrijorările lor cu privire la securitatea 
financiară și la onoarea familiei.  

• Berberii din această regiune sunt interesați 
să învețe mai multe moduri de gândire. 
Rugați-vă ca aceștia să aibă ocazia să audă 
despre Isus prin canalele de satelit sau prin 
credincioșii din regiune. 

• Pentru cei câțiva creștini din această 
regiune, ca să poată fi un exemplu viu al 
dragostei lui Isus. 
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Berberii din sudul Marocului
Africa de Nord



ZIUA 13 Iunie18
Allah, fă ca bebeluşul nostru să fie fetiţă!” 

Având deja patru băieți, Dedi și Puri se 
rugau insistent ca cel de-al cincilea copil 

al lor să fie fetiţă.  
În pofida faptului că sunt adânc înrădăcinaţi 
în Islam, cei care aparţin grupului etnic 
Minangkabau din Sumatra de Vest, 
Indonezia, își doresc fiice mai degrabă decât 
fii. Aceasta se datorează faptului că Islamul 
din regiunea Sumatrei de Vest este împletit 
cu sistemul societății matriliniare, în care 
moștenirea trece în posesia celei mai mari 
fiice. Așa cum fiii cresc mari și se separă 
în căutarea sorții, fiicele rămân cu părinții 

lor și când se căsătoresc, soții acestora se 
mută în casele lor. De cele mai multe ori, 
rudele de gradul I sunt considerate mult mai 
importante decât soțul, care este adesea 
privit ca un oaspete în noua casă. 
În timp ce în majoritatea orașelor legăturile 
familiale slăbesc, fiecare membru al clanului 
trebuie să cadă de acord ca o bucată mică 
din pământul familiei să fie vândută. Aceste 
legături familiale pot servi drept un mijloc 
de a transmite mesajul Evangheliei la o scară 
mai largă, fiind totodată un obstacol imens 
pentru întoarcerea musulmanilor la credință. 
Frica de a fi diferit sau de a fi respins îi oprește 

pe oameni să exploreze o altă 
credință. Când un membru al 
grupului etnic Minangkabau 
decide să îl urmeze pe Isus, 
acesta este imediat respins 
de membrii familiei lui. Dacă 
soţul vine la credință, soția 
sa poate să divorțeze de 
el. Dacă o femeie singură 
vine la credință, ea își 
va pierde moștenirea.  
Dintre cei 8 milioane de 
oameni ai grupului etnic 
Minangkabau, mai puțin 
de o mie de oameni sunt 
creștini. Însă, majoritatea 

o constituie femeile din grupul etnic 
Minangkabau care s-au căsătorit cu bărbați 
creștini din alte națiuni și au au început să-L 
urmeze pe Isus. 
 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Femeile se bucură de un rol privilegiat în 

societatea Minangkabau – rugați-vă ca 
femeile să fie bune exemple de credință. 

• Pentru inima grupului etnic Minangkabau, 
care este trasă în diferite direcții: fie 
spre tradițiile din trecut, fie spre forma 
ortodoxismului islamic arab, fie spre 
globalizarea din Occident. 

• Pentru ca toate familiile să experimenteze o 
viață nouă în Hristos.
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Grupul etnic Minangkabau din Sumatra de Vest
Sud-Estul Asiei

Când un membru al grupului 
etnic Minangkabau decide să 

îl urmeze pe Isus, acesta este 
imediat respins de membrii 

familiei lui

“



ZIUA 14 Iunie19
În 2015, peste 161.000 de solicitanți de azil 

au trecut hotarele Suediei. La un moment 
dat, în țară intrau câte 10.000 de refugiați 

pe săptămână. Cu o populație de doar 9,5 
milioane de oameni, aceasta a însemnat că 
în comparație cu numărul populației locale, 
suedezii au acceptat mai mulți refugiați 
decât oricare altă țară occidentală. Acest 
lucru a complicat procesul de găzduire și de 
a integrare a solicitanților de azil, iar spre 
sfârșitul anului, țara a decis că va încerca să 
stopeze procesul de primire a refugiaților.  
Multe biserici și 
organizații au 
venit în ajutor. În 
orașul Borlänge, 
voluntarii au adus 

mâncare și au oferit asistență medicală într-
un punct de urgență unde 50 de persoane 
au fost cazate în paturi aşezate în jurul 
peretelui unui depozit, cu două dușuri și 
cu toalete mobile. Câteva familii au stat în 
acest adăpost câte 3 săptămânii înainte de a 
fi mutate în case temporare, unde mulți au 
așteptat câte șase sau chiar nouă luni pentru 
a avea interviuri cu oficialii din Serviciul de 
imigrări. Aceștia din urmă aveau sarcina de a 
confirma statutul de refugiat în Suedia, după 
care eliberau permisul de ședere. În acest 
timp, refugiații nu puteau decât să aştepte, 
așa că voluntarii au început să servească 
lumea cu cafea și să le fie de ajutor. Acest 
fapt i-a provocat pe mulți dintre refugiați să 

întrebe despre credința 
creștină și să încerce 
să răspundă dragostei 

primite din partea 
credincioșilor 

din Suedia. Ca 
și în cazul 

Europei 
de Vest, 

biserica 

suedeză a cunoscut, în ultimii ani, un declin 
simțitor în rândul membrilor săi. Totuși, 
acest influx al refugiaților musulmani a adus 
mult mai mulți credincioși noi în biserică 
comparativ cu ultimele decenii. Un orășel 
mic și liniștit cu doar 5.000 de oameni, a avut 
1.000 de refugiați, cei mai mulți fiind din Siria 
și Afganistan, care au început să frecventeze 
biserica. La un botez recent a unei familii 
întregi de sirieni, un membru suedez mai în 
vârstă a fost profund mișcat și a declarat că 
ultima dată când a văzut o întreagă familie 
primind botezul a fost în fragedă copilărie, 
cam pe la sfârșitul perioadei de trezire 
spirituală în Suedia. 

  MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• În timp ce suedezii se luptă să echilibreze 

raportul dintre resursele de care dispune 
şi dorința lor de a ajuta refugiaţii, rugați-vă 
pentru deciziile privind imigrația și sprijinul 
înflăcărat al Bisericii pentru cei care sosesc.

• Multe familii se simt singure, așteptând luni 
de zile interviurile pentru obținerea vizei 
și pentru a începe o viață nouă. Rugați-vă 
pentru ele ca să fie încurajate și susținute. 

• Suedia are o cultură distinctă. Rugați-vă 
pentru refugiații care vin din medii diferite 
și care încearcă să se integreze.
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ZIUA 15 Iunie20
Mergeam la o  sărbătoare într-un sat 

îndepărtat şi retras, care se afla la 
marginea lumii. Comunitatea spre 

care mergeam face parte dintr-un grup mare 
de nomazi, care este răspândit de-a lungul 
Indiei și a Pakistanului. Acest grup sunnit 
conservator este analfabet şi sărac, dar își 
dorește un viitor mai bun pentru copiii lor.  
Cu câțiva ani în urmă, echipa noastră a avut o 
întâlnire cu liderii religioși din această regiune 
pentru a evalua nevoile satului. Împreună, 
am început să educăm băieții prin furnizarea 
unei programe școlare, a uniformelor, a 
mobilei, a salariilor pentru profesori și a 
corturilor care urmau să fie folosite ca săli 
de clasă pe timp de vară. Mai târziu, am fost 
nespus de bucuroși când liderii comunității 
ne-au întrebat dacă am putea oferi educație 
și fetelor. Aceasta a fost dorința pe care 

Dumnezeu a pus-o în inimile noastre, iar acum 
puteam înfiinţa prima şcoală pentru fete! 
Bătrânii satului, câțiva lideri ai guvernului şi 
mulți bărbați și copii s-au adunat ca să audă 
discursurile și să onoreze oaspeții. Echipa 
noastră a adus cărți, uniforme și rechizite 
pentru cele 15 fete care urmau să meargă la 
școală. Spre surprinderea noastră, am aflat 
că de fapt erau 70 de fete care urmau să fie 
înscrise, nu doar 15! 
În mod surprinzător, știrea despre fetele care 
urmau să meargă la școală a fost răspândită, și 
multe alte familii au fost de acord ca și fetele 
lor să primească o educație sănătoasă – lucru 
care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria 
acestui sat! 
Aceasta a fost cu adevărat o sărbătoare! Un 
tată din acel sat a spus: „Sunt fericit de fiecare 
dată când văd creioane și cărți în mâinile 

copiilor mei. Obișnuiam să plâng pentru că 
nu eram în stare să-mi ajut copiii la teme. 
Am șase fiice și trei fii. Astăzi, toți merg la 
școală!” Imaginați-vă câte surprize pregătește 
Dumnezeu pentru aceste familii!

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru o bună cooperare între liderii satului 

și organizațiile locale, care lucrează pentru a 
asigura nevoile necesare familiilor din Asia de 
Sud.  

• Școlile de fete din această regiune sunt deseori 
amenințate și atacate. Rugați-vă pentru pace și 
siguranță pentru ca fetele să poată avea un viitor 
mai bun.

• Pentru ca traducerea Bibliei să continue și pentru 
ca inimile oamenilor să fie nerăbdătoare să 
primească Cuvântul lui Dumnezeu când citesc 
Scriptura pentru prima dată în propria lor limbă.
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ZIUA 16 Iunie21
Rromii Domari sunt răspândiți în întregul 

Orient Mijlociu și pot fi găsiți în Liban, 
Iordania, Siria și Palestina. În această 

regiune, aceștia se mai numesc Nawar. 
Originari din nordul Indiei, rromii Domari 
au migrat spre Orientul Mijlociu în urmă cu 
aproximativ 700-
1000 de ani. Ei 
erau de origine 
nomadă, fiind 

cunoscuți 
pentru 

dragostea lor pentru muzică și dans. Deși cei 
mai mulți dintre ei sunt stabiliți în diferite 
locuri, mulți trăiesc în corturi făcute, de 
obicei, din rame de lemn şi materiale vechi 
reciclate. Rromii Domari sunt disprețuiți 
de restul societății și deseori își ascund 
identitatea. Se confruntă cu discriminarea 
în comunitate, iar abuzul în familie este 
un lucru obișnuit. Mulți dintre ei nu dețin 
documente oficiale, prin urmare copiii lor 
nu au posibilitatea de a merge la școală 
sau de a beneficia de îngrijiri medicale. 
Familiile tind să fie numeroase, iar fetele se 
căsătoresc devreme. Există presiune asupra 
femeilor ca acestea să aducă bani în casă – 
fetele sunt uneori trimise de către tații lor 
să lucreze ca dansatoare sau prostituate, 
iar copiii pot fi văzuți cerșind în timp ce 
bărbații se adună în grupuri, beau cafea 

şi discută problemele comunității. 
Rromii din Orientul Mijlociu au 

asimilat credința musulmană 
locală dar sunt de asemenea 
foarte superstițioși, practicând 

Islamul folcloric și vrăjitoria în 
încercarea de a controla lumea 
spiritelor. Rromii Domari care 
devin creștini, manifestă o 

dorință inerentă de a se închina 
lui Dumnezeu prin muzică. Ei sunt 

oameni îndrăzneți și pasionați, plini de 
credință și foarte energici.

  MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru oportunități mai bune în vederea 

îmbunătățirii situației lor economice, 
pentru a facilita procesul educațional și 
crearea locurilor de muncă astfel încât 
familiile să-și poată acoperi nevoile fără 
exploatarea membrilor. 

• Pentru eliberarea de frica duhurilor rele și 
de superstiții și pentru o înțelegere deplină 
a dragostei și luminii lui Dumnezeu. 

• Pentru rromii Domari care au devenit 
creștini – ca să găsească o modalitate 
de a utiliza punctele forte ale culturii lor 
pentru a aduce o schimbare pozitivă în 
comunitățile din care fac parte. 

Rromii Domari din Orientul Mijlociu
Orientul Mijlociu

Rromii Domari sunt disprețuiți 
de restul societății și deseori își 

ascund identitatea
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ZIUA 17 Iunie22
Care pot fi implicațiile pentru o familie 

musulmană, atunci când o persoană devine 
urmaș al lui Hristos, în special într-o cultură 

care se fundamentează în Islam? 
O prietenă m-a sunat astăzi să mă întrebe dacă 
aș putea să mă întâlnesc cu ea şi o prietenă de-a 
ei care a devenit recent creștină și vine dintr-un 
mediu musulman. Prietena ei pe nume Soraya 
este îngrijorată să spună familiei ei despre noua 
sa credință.  
Asemenea altor musulmani care au ales să-L 
urmeze pe Isus, Soraya este uimită de lucrarea 
lui Dumnezeu în viața ei, însă îi este teamă să 
spună familiei de decizia pe care a luat-o. Ea 
este conștientă de posibilele consecințe pe care 
această schimbare o va avea asupra relației cu 
familia ei, de aceea momentul şi modul de a le 
spune sunt esenţiale.  
Ca mulți alți credincioși care vin din mediul 
musulman, Soraya este dornică să se implice 
în comunitatea creștină și se întreabă dacă 
trebuie să fie botezată. Noi discutăm cu ea 
despre botez și ne rugăm ca ea să facă acest 
pas la timpul potrivit. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să-i dea înțelepciune ca să știe când și ce să 
spună familiei ei despre noua credință pe care 
a îmbrățișat-o. Ea are nevoie de sprijinul fraților 
şi al surorilor în Hristos. Suntem alături de ea 
pentru a o ajuta în deciziile pe care trebuie să 
le ia. 
Implicațiile pentru familia Sorayei sunt destul de 

serioase – în cultura lor, părinților le va fi rușine 
de decizia ei de a-L urma pe Isus. Atunci când 
familia extinsă și comunitatea vor afla, familia 
ei ar putea fi ostracizată, iar părinților le va fi 
foarte greu frică să găsească un soț pentru sora 
ei. Părinţii ar putea să o renege pe Soraya sau 
să-i ceară să pretindă că încă este musulmană și 
astfel, să-și păstreze credința în secret. 
Există un proverb arab, care spune: „Dacă vrei 
să știi cine sunt eu, întreabă cine suntem noi”, 
proverb care reflectă modul multor musulmani 
de a-şi defini identitatea și atașamentul faţă 
de familiile lor, de familia extinsă, de întreaga 
comunitate și de moștenirea lor islamică.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Lumea este tot mai diversă, de aceea 

rugați-vă pentru oameni la fel ca Soraya, 
care introduc concepte noi despre credință 
într-o familie sau cultură tradițională.

• Pentru creștinii care-i susțin pe ucenicii lui 
Isus cu trecut musulman, ca aceștia să aibă 
dragoste față de noii membri ai familiei lui 
Hristos și să-i sprijine.  

• Rugaţi-vă pentru cei care sunt respinși 
de familia și comunitatea lor din cauza 
credinței în Isus, aşă cum ne îndeamnă 
Cuvântul lui Dumnezeu în Matei 19:29.  
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Când credința schimbă o familie
Preocupări globale

“Dacă vrei să știi cine sunt eu, 
întreabă cine suntem noi”



ZIUA 18 Iunie23
Amna, este îmbrăcată într-o robă de culoare 

albastră deschisă, care este înfășurată în 
jurul corpului și capului ei. Are un inel de 

aur în nas și privește la cărbunii ce ard în timp 
ce prăjește boabele de cafea, ocupație care 
o relaxează. Amna are 21 de ani şi locuiește 
în Daim al Arab, o zonă săracă din Beja care 
aparține Portului Sudan de pe coasta Mării 
Roșii. Există aproximativ 3 milioane de oameni 
Beja care locuiesc de-a lungul unei fâşii care 
se întinde din Egiptul de Sud până în câmpia 
de Vest a Eritreei. Ea a crescut făcând parte 
dintr-un grup de nomazi, rătăcind în ținuturile 
uscate din jurul Munților Mării Roșii. Amna a fost 
circumscrisă la vârsta de 5 ani – o experiență 
traumatică pe care timpul a amorțit-o în tăcere, 
dar nicidecum nu a vindecat-o. Acum ea este 
căsătorită și are un fiu pe nume Mohammed, 
dar soțul ei Hassan a trebuit să fugă din Sudan 
din cauza tulburărilor politice ce au dus la 
hârțuirea și dislocarea grupului etnic Beja. 
Soţul Amnei s-a confruntat cu amenințări și în 
Egipt, de unde a scăpat, riscându-şi viaţa într-o 
călătorie periculoasă spre Europa, unde astăzi 
este găzduit de un centru de refugiaţi. Amna 
vorbește uneori la telefon cu soțul ei, dar el este 
deprimat şi nu are niciun ban ca să-i trimită. În 
căutarea liniştii spirituale, Amna practică un 
amestec de Islam popular, fiindu-i teamă de 
ființe spirituale (jini) și spirite rele ce o însoțesc 
mereu. Amna tânjește după stilul de viaţă 

nomad de odinioară și după o viață plină de 
semnificaţie și scop, însă nu poate găsi pacea 
pe care o caută. Amna sorbește din cafeaua tare 
și dulce și privește strada prăfuită. O lacrimă 
alunecă uşor pe obrazu-i smolit, dar ea o șterge 
ușor cu o batistă. „Cine mă va ajuta şi cine mă 
poate salva?”, se întreabă ea. Fiul ei se joacă în 
mizeria din baraca ei. O nouă zi a început.

 

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Accesul la grupul etnic Beja este dificil, iar 

Islamul folcloric pe care ei îl practică îi face 
prizonieri ai fricii. Rugați-vă pentru creștinii 
din Egipt, Sudan și Eritreea ca să poată 
ajunge la acești oameni, să-i ajute și să le 
împărtăşească Vestea Bună.  

• Pentru finalizarea procesului de traducere a 
Bibliei în limba acestui grup etnic. Până acum 
20 de ani, limba grupului etnic Beja era doar 
sub formă orală, dar acum o mare parte a 
Bibliei a fost tradusă. 

• Pentru mai multe oportunități de a sluji și 
sprijini grupul etnic Beja, ai cărui locuitori pot 
fi găsiți printre grupurile de 

refugiați din 
întreaga 

lume.
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ZIUA 19 Iunie24
Bilol are 7 ani. El zâmbește timid în timp 

ce merge împreună cu prietenii lui din 
ușă-n ușă prin sat, colectând dulciuri 

și alte delicii pentru masa de sărbătoare de 
la sfârșitul Ramadanului. Deși a început să 
meargă în clasa întâi abia de săptămâna 
trecută, uniforma de la școală este pătată 
și deja îi este prea mică. Bilol s-a ales cu o 
cicatrice pe față după ce s-a luat la bătaie cu 
un băiat. Privindu-l pe Bilol, ar fi greu să-ţi 
dai seama că el abia își amintește când și-a 
văzut părinții împreună ultima dată. Tatăl său 
a plecat cu cinci ani în urmă pentru a găsi de 
lucru în Rusia și de când a plecat, nu a mai luat 
legătura cu familia de aici. Ocazional rudele 
află vești despre el de la alții şi știu că el încă 
lucrează acolo. 
Ca majoritatea uzbecilor, când părinții lui Bilol 
s-au căsătorit, ei au locuit cu părinții tatălui, 
împreună cu frații, soțiile şi copiii acestora. 
Dar văzând că soţul său nu s-a mai întors din 
Rusia, mama l-a luat în cele din urmă pe Bilol 
și pe cei doi frați ai lui și s-a întors să locuiască 
cu părinții ei. Acestă mutare a devenit o 
povară pentru ei, așa că, doi ani mai târziu, 
mama lui Bilol a plecat şi ea să muncească 
în Rusia. În cele din urmă, ea s-a angajat şi 
periodic reuşeşte să trimită bani acasă la 
părinții ei. Bilol își petrece timpul la ambii 
bunici a căror case se află la doar câteva sute 
de metri distanță. Cu toate acestea, Bilol     

 creşte fără grija şi atenţia de care are nevoie 
un copil de vârsta lui şi fără să aibă un 
mediu stabil.  Bilol este doar un exemplu al 
generației de copii uzbeci, care cresc fără 
grija şi dragostea părinţilor. Fostă membră 
a Uniunii Sovietice, Tadjikistan este cea 
mai săracă țară din Asia Centrală, mulţi 
fiind nevoiţi să facă eforturi mari pentru 
a-şi întreţine familiile, mai ales în mediul 
rural. Prin urmare, cel puțin jumătate dintre 
bărbații de aici își petrec cea mai mare parte 
a anului muncind în străinătate. Uzbecii, care 
reprezintă aproximativ 25% din populație, 
sunt mai predispuşi să lucreze în străinătate 
decât tadjicii care sunt majoritari, pentru că, 
fiind o minoritate, îşi găsesc mult mai greu un 
loc de muncă stabil.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Pentru copiii ca Bilol, ca să audă vestea 

minunată despre dragostea lui Dumnezeu.
• Pentru părinții care au plecat peste hotare la 

muncă, să întâlnească urmași ai lui Hristos în 
acele locuri.

• Pentru ca Dumnezeu să dea înțelepciune 
conducătorilor din Tadjikistan ca ei să 
asigure reforme pentru o economie mai 
stabilă, astfel încât familiile să poată rămâne 
împreună.
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Uzbecii din Tadjikistan
Asia centrală
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văzut părinții împreună 

 ultima dată



ZIUA 20 Iunie25
Cu câțiva ani în urmă, un tânăr american 

i-a dăruit o Biblie unui prieten saudit. 
Această Biblie a fost pusă undeva în casă 

și nu a fost deschisă niciodată, până într-o zi, 
când tatăl tânărului saudit, Ahmed, a găsit-o 
și a început să o citească. Ahmed se ruga 
de mult timp ca Dumnezeu să-i descopere 
adevărul, iar când a început să citească din 
Injil (Noul Testament) inima lui a fost atinsă 
și a început să conștientizeze că acela era 
Cuvântul lui Dumnezeu – adevărul pe care 
l-a căutat pe tot parcursul vieții sale. Ahmed 
a citit Biblia de două ori și a început să îi 
vorbească și soției despre cele citite, însă 
soția sa l-a amenințat că îl va părăsi dacă 
se convertește. Nu este atât de ușor să îți 
schimbi credința în Arabia Saudită. Pedeapsa 
pentru decizia de a-L urma pe Hristos este 
aspră – guvernul are autoritatea legală de 
a-i întemnița, bate sau chiar de a-i ucide pe 
cei care se convertesc de la Islam. Mai mult, 
familiile sunt atât de devastate și umilite dacă 
unul dintre membri se convertește, încât îl 
vor exila, bate sau chiar omorî pe cel care s-a 
convertit, pentru a restaura onoarea familiei 
lor. 
Trebuie să fii foarte curajos ca să-ți permiți 
să gândești altfel despre credința ta dacă 
locuiești într-o națiune ca Arabia Saudită, 
locul de origine a Islamului, unde predomină 

loialitatea tribală şi legile religioase stricte. 
Cu toate acestea, nimeni nu a găsit și nu va 
putea găsi o cale de a controla sufletul celor 
care tânjesc să cunoască căile lui Dumnezeu, 
de aceea, mulți continuă să găsească moduri 
de a-L urma pe Isus în cultura saudită.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Rugați-vă pentru liderii și legiuitorii din 

Arabia Saudită, ca aceștia să permită 
extinderea libertății religioase pentru 
națiunea lor. 

• Toate femeile din Arabia Saudită au câte 
o gardă de corp de parte bărbătească 
– deseori un tată sau un soț, uneori un 
frate sau fiu – care au dreptul să ia decizii 
cruciale în numele lor. Rugați-vă pentru 
femeile care protestează împotriva acestei 
inegalități și cer mai multă libertate. 

• În ciuda experiențelor lor și a culturii 
diferite, bărbații saudiți sunt, în adâncul 
inimii, la fel ca toți ceilalți bărbați. Rugați-
vă pentru ei la fel cum vă rugați pentru 

bărbații din familiile voastre.
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Oamenii din Arabia Saudită
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Nu este atât de ușor să îți schimbi credința în Arabia Saudită



26ZIUA 21 Iunie

Musulmanii cred că Laylat al-Qadr este 
noaptea în care primul verset din 
Coran i-a fost revelat lui Mohammed. 

Aceasta are loc într-una din nopțile impare 
din ultimile zece zile ale Ramadanului, cel 
mai des în cea de-a 27-a noapte. (Acest ghid 
începe în prima zi de post, deci este cea de-a 
26-a zi, dar a 27-a noapte de Ramadan). Se 
spune că Dumnezeu nu a făcut cunoscută ziua 
exactă, așa încât slujitorii Săi să I se închine 

pe parcursul celor zece zile și să primească o 
răsplată.  
Există mai multe interpretări și tradiții în 
ce privește noaptea de Laylat al-Qadr. 
Unii musulmani cred că în această noapte 
se stabilește soarta anului care vine și că 
rugăciunile sunt mai puternice, păcatele 
sunt iertate, iar binecuvântarea și îndurarea 
lui Dumnezeu este mai abundentă. Aceasta 
este noaptea în care oamenii așteaptă să 
se apropie în mod special de Dumnezeu și 
mulți musulmani au vise sau vedenii cu Isus în 
această noapte. 
Musulmanii care țin Ramadanul se roagă 
și citesc mai mult din Coran pe parcursul 
ultimelor zece zile. Cei care au posibilitatea, 
petrec tot acest timp în moschee, închinându-

se, rugându-se și citind Coranul. În acest fel, ei 
au speranța că vor câștiga mai multă favoare 
divină.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru ca familiile musulmane din întreaga 

lume să conştientizeze prezența lui 
Dumnezeu în timpul rugăciunilor pe care le 
fac pe parcursul nopții de Laylat al-Qadr. 

• Pentru nevoile musulmanilor, în special ale 
celor care se află în zone de conflict sau în 
nevoie urgentă de ajutorare. 

• Rugați-vă ca în această noapte, Duhul Sfânt 
să trimită vise și vedenii celor care caută o 
descoperire.   
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Noaptea destinelor

Este noaptea în care oamenii așteaptă să se apropie în mod 
special de Dumnezeu

Preocupări globale

Laylat al-Qadr 
Laylat al-Qadr are mai multe traduceri: 
Noaptea Judecății, Noaptea Puterii, 
Noaptea Valorilor, Noaptea Destinelor sau 
Noaptea Măsurării.



ZIUA 22 Iunie27
O bombă explodează în Paris și ISIS 

revendică atacul. Pentru musulmanii 
din Europa care au o vestimentație 

conservatoare, acest atac va aduce din nou 
stres, batjocură şi abuz în mass-media, iar 
ei sunt conștienți că atacurile vor continua.
Yasmin, fiica în vârstă de 15 ani a prietenului 
meu musulman, a scris poezia din dreapta în 
care exprimă ceea ce simte.

Acest poem mă face să lăcrimez: presiunea 
miilor de priviri în spațiile publice și o presă 
care pare determinată să pună la zid tinerii ca 
și Yasmin, au doar consecințe triste.

Mulți tineri sunt destul de rezistenți, și 
datorită susținerii familiilor lor, consecințele 
nu sunt atât de devastatoare. Unii se înfurie, 
exprimându-şi furia la fel cum o fac mulți 
alți adolescenți din alte culturi. Puțini, foarte 
puţini, nu vor fi totuşi atât de norocoși. Ei vor 
deveni vulnerabili la mesajul extremiștilor 
și tot mai atrași de acesta. Atunci când se 
izolează de familia lor, părinții devin disperați 
și aleargă după răspunsuri. Şi ca şi cum asta 
nu ar fi suficient, ceilalţi încep să-i arate cu 
degetul pe ei și copiii lor.

Nu mai sunt doriți nici în moschee, sunt 
interogați la școală și anchetaţi de către 
poliție în mod repetat.

Yasmin este un caz fericit. Părinții ei o 
înțeleg și o susțin, ajutând-o să treacă peste 

frustrări. Farzana, mama Yasminei, activează 
oarecum în acest context. Ea lucrează cu 
victimele infracțiunilor generate de ură, cu 
oameni care au fost identificați greșit ca 
fiind extremiști, cu tineri furioşi pentru că 
au fost supuşi discriminării, ajutându-i să își 
înţeleagă experiențele. Farzana încearcă să 
readucă tinerii în comunitate, încercând să-i 
împiedice de la înstrăinare, izolare sau de la 
posibile tendințe de a da frâu liber mâniei lor 
şi a se alătura grupărilor extremiste.

Am întrebat-o pe Farzana cum ar putea 
creștinii să se roage pentru victimele crimelor 
generate de ură, pentru cei înstrăinați și 
pentru familiile care au membri care sunt pe 
punctul să fie traşi de grupările extremiste. 
Răspunsul ei a fost imediat: „Ce ar face Isus? El 
nu condamnă orbește. El iubește și acceptă. 
Am citit într-o zi că Isus a venit pentru noi 
când eram în cel mai mare întuneric. Rugaţi-L 
să îi ajute pe aceşti oameni.”  

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru tinerii ca Yasmin care trec prin perioade 

dificile și se află în centrul prejudecăţilor. 
• Pentru cei care contribuie la fel ca Farzana la 

prevenirea tinerilor predispuși să fie ademeniţi 
de grupările extremiste. 

• Pentru familiile a căror copii au căzut pradă 
activităților terorismului și pentru cei care trăiesc 
sub amenințarea crimelor generate de ură.
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Protejarea tinerilor musulmani din Europa
Europa

Poemul Yasminei

Mergând pe străzi aglomerate,
Privirile critice
De pe fiecare chip mă străpung,
Pentru acțiunile făcute în numele meu.
Credeți că sunt o ocară, 
Refuzați mâna mea,
Ignorați îmbrățișarea mea.
Ce am făcut ca să merit această ură?

Eu port un văl,
Tatăl meu are barbă, 
Voi râdeți de mine și spuneți că sunt ciudată:
Eu postesc,
Mă rog,
Fac voluntariat,
Și totuși nu sunt binevenită aici.
Îmi practic credința în permanentă frică.

Teroriștii distrug Islamul făcând ravagii
și ruinând oameni simpli,
Nu asta e credința mea, nu ăsta e Islamul,
Nu presupuneţi că ăsta e Islamul, religia 
noastră e religia păcii,
Nu mă faceți responsabilă pentru acţiunile 
nebunilor,
Ca și cei din jurul vostru, vedeți același lucru. 



ZIUA 23 Iunie28
Grupul etnic Gonja, a cărui populație este 

de 310.000 locuitori, locuiește în Ghana 
de Nord. Se spune că Islamul era prezent 

aici încă de la întemeierea regatului Gonja în 
anul 1600 d.Hr., dar a devenit mai relevant 
în ultimele decenii. În prezent, „a fi Gonja 
înseamnă a fi musulman”. Totuși, majoritatea 
încă mai practică închinarea la zeii locali și 
venerarea strămoșilor. Majoritatea familiilor 
locuiesc în case care sunt formate din 3-10 
camere. Casa este locuită de un bărbat și 
soția lui împreună cu copiii necăsătoriți 
ai acestora. Atunci când unul dintre fii se 
căsătorește, acesta trebuie să-și construiască 
locuința proprie și să părăsească căminul 
tatălui său. Însă ei vor continua să se consulte 
asupra problemelor importante din familie. 
Influența familiei, prin urmare, devine un 
factor important în luarea deciziilor privind 
credința. 
Cei care decid să Îl urmeze pe Hristos se 
confruntă cu persecuția de diverse forme și 
niveluri, de exemplu: 
• Hanifa și Musa sunt verișori și cei mai buni 

prieteni din copilărie. Ei obișnuiau să își 
petreacă tot timpul împreună. Când Hanifa 
a devenit creștin, tatăl și frații lui Musa 
l-au îndemnat pe Musa să nu mai ia masa 
cu Hanifa deoarece acesta era considerat 
necurat.

• Seid a fost amenințat cu pistolul de către 
propriul tată, din cauza că a devenit creștin. 
Acesta și-a salvat viața ieșind pe geam.  

• Ashata este în prezent sub presiunea 
familiei sale care o îndeamnă să divorțeze 
de soțul ei, cu care are patru copii, pentru 
că el a devenit un urmaș al lui Isus după ce 
s-au căsătorit.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Pentru ca urmaşii lui Isus din grupul etnic 

Gonja să înțeleagă cum trebuie să-şi 
împărtășească credința cu familiile lor fără 
a cauza despărțire. 

• Grupul etnic Gonja are una dintre cele mai 
mici rate de alfabetizare din Ghana. Rugați-
vă pentru programe de alfabetizare care 
să creeze oportunităţi noi de dezvoltare în 
comunităţile Gonja.

• Pentru ca familiile să se influențeze reciproc 
și să fie deschise să asculte mesajul lui Isus.
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Grupul etnic Gonja din Ghana de Nord
Africa de Vest

Influența familiei, prin urmare, 
devine un factor important în 

luarea deciziilor privind credința



ZIUA 24 Iunie29
Grupul etnic Komering locuiește în 

Sumatra de Sud, o provincie din sudul 
insulei indoneziene din Sumatra. Ei 

locuiesc într-o regiune mlăștinoasă în care 
se cultivă orezul – alimentul de bază din 
alimentaţia lor și au tendința să locuiască 
pe malul râului Komering, în case modeste, 
unele construite din nuiele. 
Majoritatea sunt fermieri și pescari. Ei 
confecţionează, de asemenea, obiecte de 
artizanat foarte frumoase, din țesături roșii 
și din aur, dar și mobilier din lemn sculptat. 
Ei sunt un grup foarte unit, concentrați pe 
întreținerea familiilor lor, îngrijirea celor 
în vârstă și pe prezervarea comunității lor. 
Sărăcia este standardul lor de viața, dar 
speră la o viață mai bună, deşi se confruntă 
cu provocări insurmontabile precum seceta, 
apa poluată şi defrișările, care afectează 
capacitatea lor de a-și câștiga existența. 
Islamul le-a fost introdus de negustorii din 
Malaezia. Deși mulți dintre ei nu merg la 
moschee, a fi musulman este încă o parte 
importantă a identității lor culturale şi mulți 
practică o formă a Islamului folcloric. 
Ei sunt oameni sinceri și direcţi, ceea ce îi face 
diferiți de multe alte grupuri de popoare din 
Indonezia, care tind să fie timide şi reticente 
în a spune ceea ce gândesc. Creștinii care 
lucrează printre ei au aflat că aceşti oameni 

sunt ospitalieri cu cei care dau dovadă de 
sinceritate și credibilitate şi sunt dornici să 
cunoască mai mult despre Isus.

 MOTIVE DE RUGĂCIUNE: 
• Puțini copii din populația Komering 
reușesc să meargă la școală și să găsească 
oportunități de dezvoltare pentru a ieși 
din sărăcie. Rugați-vă pentru dezvoltarea 
unui sistem educațional care să le permită 
copiilor să se adapteze la schimbările 
mediului și să poată continua să își întrețină 
familiile. 

• Rugați-vă pentru parteneriate cu alte ţări, 
ca acestea să asigure locuri de muncă și 
să îi ajute să-și îmbunătățească producția 
agricolă. 

• Rugați-vă pentru creștinii care lucrează 
printre ei, ca să aibă o abordare sinceră şi 
directă în împărtășirea credinței lor.
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Grupul etnic Komering din Indonezia
Sud-Estul Asiei

dau dovadă de sinceritate și 
credibilitate şi sunt dornici să 

cunoască mai mult despre Isus



ZIUA    25 Iunie30
În ultimii ani, Franța a fost victima câtorva 

atacuri teroriste sângeroase, inițiate de către 
extremiștii islamici. Unele dintre aceste 

atacuri au fost bine ţinţite, cum ar fi omorârea 
caricaturiștilor de la revista Charlie Hebdo, a 
clienților din supermarketul Kosher, a celor 
uciși în timpul unui spectacol de muzică rock și 
desigur, asasinarea șocantă a unui preot catolic 
în timpul slujbei. Altele au mai fost atacurile la 
întâmplare și au luat viața atât a musulmanilor, 
cât și a creștinilor. Cafenelele de pe trotuare au 
fost pulverizate cu gloanțe și oameni nevinovați 
au devenit victimele acestora. 
Nu ar fi adevărat dacă am spune că aceste 
atacuri nu au stârnit un sentiment profund 
de șoc și repulsie. La început, am asistat la o 
revărsare națională de solidaritate și unitate, 
chiar și un sentiment de simpatie față de 
musulmanii non-extremiști care locuiau în 
Franța. Totuși, fiindcă atacurile au continuat, 
sunt semne că toleranța remarcabilă a 
poporului francez începe să dispară. Asta este 
exact ceea ce teroriștii au dorit să obțină. 
Liderii creștini din Franța ne amintesc că 
„Fiecare creștin care locuieşte în apropierea 
cartierelor musulmane, trebuie să nu uite 
cuvintele lui Isus din Matei 5:44: Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă 
blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-
vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 
ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. 

Provocarea este de a înlocui ura cu dragostea. 
Suntem chemaţi să le privim cu dragoste, nu 
cu respingere pe femeile care poartă vălul 
religios sau pe bărbații din Africa de Nord pe 
care îi întâlnim pe stradă. Dacă suntem confuzi, 
trebuie să înțelegem că musulmanii pașnici sunt 
mult mai confuzi decât noi. Dragoste înseamnă 
să încerci să îi înțelegi și să te rogi ca Dumnezeu 
să le atingă inimile. În Franța sunt peste 4,5 
milioane de musulmani. Dumnezeu i-a pus 
lângă noi cu un motiv.”

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:  
• Isus a zis: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă 

iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi?” Rugați-vă 
pentru creștinii din Franța și din alte națiuni 
afectate de extremism, ca ei să poată urma 
învățătura lui Hristos de a-și iubi dușmanii. 

• Rugați-vă pentru musulmanii care sunt 
implicați în activităţi teroriste sau care sunt 
pe cale să se implice în grupări extremiste. 
Isus spune că dragostea și rugăciunea 
merg mână în mână – acesta este și scopul 
acestui ghid. 

• Rugați-vă pentru victimele violenței 
și pentru înțelepciunea liderilor 
guvernamentali. Scopul terorismului este 
de a semăna ură și dezbinare. Mai mult ca 
oricând, avem nevoie de lideri care să ne 
conducă cu înțelepciune.
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Franța: Rugăciune pentru cei care ne prigonesc
Europa-Preocupări globale

Provocarea este de a înlocui 
ura cu dragostea



Ramadanul a luat sfârșit, dar nu uitați să trimiteți felicitări și 
binecuvântări cu ocazia acestei sărbători prietenilor voștri 
musulmani! 

 
Vă încurajăm să continuați să vă rugați pe tot parcursul anului. 
Urmăriți 30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană pe 
pagina de Facebook pentru a primi mai multe motive de rugăciune: 
— www.facebook.com/stiricrestine

În final, susțineți proiectul 30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea 
Musulmană, ajutând echipa noastră de voluntari să continue să se 
implice în fiecare an.

Pentru a face o donație, accesați:
www. stiricrestine.ro

 
Vă mulțumim pentru rugăciuni!
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Ce pot să fac mai departe?



Proiect susținut și promovat de: 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:

Paypal:  contact@stiricrestine.ro

Pentru datele bancare vă rugăm să 
ne contactati. 

Telefon: 0765425988 (Viorel Pop)
Email: contact@stiricrestine.ro

Revista este disponibilă în 
aproximativ 30 de limbi diferite. 
Detalii pe:

30 Days International 
www.pray30days.org



DAY 13 Iunie18
Ya Allah, please may this child be a girl!” 

Having had four boys, Dedi and Putri 
were praying fervently that their fifth 

child would finally be a girl.
Despite being a strongly Muslim people 

group, the Minangkabau of West Sumatra, 
Indonesia, want daughters rather than 
the sons that are desired in many other 
Muslim cultures. This is because Islam in 
West Sumatra is intertwined with a strongly 
matrilineal society in which the inheritance 
passes to the oldest daughter. As sons grow 

up and move away to find their fortune, the 
daughters remain with their parents and, 
when they marry, their husband moves 
into the family home. Frequently, the blood 
relatives are deemed as more important than 
the new husband, who is often viewed as a 
guest in the family home. 

While in major cities family ties are 
weakening, every member of the entire clan 
still needs to agree for a plot of family land to 
be sold. These family ties could be a means 
for the gospel message to be widely shared, 
but they have also been one of the biggest 
obstacles to Muslims coming to faith. Fear 
of being different and of being ostracised 
stops many people from exploring their faith. 
When Minangkabau do follow Jesus they are 
typically swiftly rejected by their families. 
If the husband comes to faith, his wife may 
divorce him. If a single woman comes to faith 
she will lose her inheritance. 

Of the more than 8 million Minangkabau 
people, there are less than a thousand 
believers. Many of them are Minangkabau 
women who married Christian men from 
other people groups and thereby became 
Christians.

MOTIVE DE RUGĂCIUNE:
• Women enjoy a prominent role in 

Minangkabau society. Pray that influential 
women will be good role models. 

• Pray for the heart of the Minangkabau 
culture as it is pulled in different directions; 
towards the traditions of the past, towards 
a more orthodox Arabic form of Islam and 
towards globalisation and the West. 

• Pray for whole families, not just isolated 
ones and twos, to experience new life in 
Jesus.
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The Minangkabau of West Sumatra
Indonesia

When Minangkabau 

do follow Jesus they are 

typically swiftly rejected by 
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