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“Aceia cărora nu 
li se propovăduise 

despre El 
Îl vor vedea 

și cei care 
n-auziseră de El 
Îl vor cunoaște.”

Romani 15:21

‘Bun Venit’, fi e că ai pentru prima dată un astf el de ghid de rugăciune, fi  e că ai mai folosit și în anii trecuți un ghid de 
rugăciune pentru lumea musulmană.

Ai în mână un material foarte prețios, care te va invita la o călătorie dar și o experiență unică pentru ti ne dar și pentru 
cei pentru care te vei ruga. Ghidul aceste este realizat de Fronti ers Internati onal, o mișcare internațională focalizată 
în exclusivitate pe lumea musulmană de aproximati v o mie de lucrători din zeci de țări din America de Nord, Asia, 
Europa, Africa și America de Sud.

Froti ers Romania alături de celelalte Echipe naționale Fronti ers și de alte organizații și bisericii preocupte de a fi  o bi-
necuvântare pentru lumea islamică se alătură acestei mișcări de rugăciune conști enți fi  ind de fapul că de laînceputul 
ti mpurilor, Dumnezeu a conceput un plan perfect pentru a răscumpăra națiunile și pentru a atrage toate popoarele 
la Sine. Acest plan are un scop singular – în care, bărbați și femei, ti neri și bătrâni din fi  ecare națiune, trib, popor și 
limbă vor sta în fața tronului și se vor închina lui Isus Hristos.

Cu toate acestea, când ne uităm la lumea frământată și confuză din jurul nostru, această viziune de laudă globală 
adusă Domnului poate părea o speranță îndepărtată și imposibilă.

Vestea bună este că Isus Hristos s-a ocupat deja de păcatele lumii. El a rupt blestemul morții și ne-a oferit o cale de 
a ne bucura de prezența Lui pentru totdeauna. Făgăduințele Cuvântului Său sunt sigure: Fiecare națiune, seminție și 
limbă I se va închina.

Cu toate acestea, miliarde nu au auzit mesajul mântuirii prin Isus Hristos. Vestea bună că Dumnezeu iartă, iubește și 
primește în Împărăția Sa veșnică nu a ajuns încă la urechile lor și nici nu le-a ati ns inimile.

Dumnezeu vrea să te folosească prin rugăciune focalizată pentru a aduce Evanghelia tuturor popoarelor și națiunilor.
Rugăciunea ta contează ! De aceea, te poți aștepta să-L vezi pe Dumnezeu lucrând la mântuirea semenilor noștri din
lumea musulmană. Te invităm să rămânem împreună pentru a vedea rodul rugăciunilor noastre și după Ramadan !

Echip� Frontiers Romani� îti spune:



Dragă prieten și partener în rugăciune 
pentru cei care încă nu au auzit
Dragă prieten și partener în rugăciune 
pentru cei care încă nu au auzit
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ând am început acest proiect în 1992 am 
crezut că vom face un ghid doar pentru 
acel an, dar de atunci a devenit un instru-
ment global de mobilizare la rugăciune. 

Acum a venit momentul să încredințăm întocmirea 
ghidului organizației Reaching 
Unreached Nati ons (RUN).
 Eu și Mary suntem mulțumitori 
lui Dumnezeu pentru felul în care 
ne-a condus în acești  30 de ani de 
publicare și distribuire a sute de mii 
de copii ale ghidului de rugăciune.  
 Totul a început cu încurajarea crești nilor de a se 
informa și a se ruga pentru vecinii lor musulmani în 
ti mpul celor 30 de zile de Ramadan. Apoi am conti nuat 
și cu un ghid similar pentru hinduși și budiști .
 Anul 2023 sărbătorim 30 de ani de la începutul 
primului ghid de rugăciune pentru Musulmani. Anti -
cipând acest moment, am simțit din partea Domnului 

Avem vești  excelente!

că e ti mpul ca altcineva să preia ștafeta.
Astf el, în septembrie 2022, am descoperit aceeași 
pasiune în organizația RUN și am văzut potențial 
pentru a duce lucrurile chiar mai departe.
Speranța noastră este ca să vă uniți cu noi în 

rugăciune ca Dumnezeu să 
binecuvinteze și să multi plice 
impactul asupra popoarelor 
care încă nu au auzit despre El.
Fie ca rugăciunile voastre, 
rosti te cu credință, dragoste 
și speranță, să rezulte 

în glorifi carea lui Isus de către mulți 
musulmani, hinduși sau budiști .

Împreună în slujba lui Cristos,

Paul și Mary
WorldChristi an.com

Speranța noastră 
este ca să vă uniți 

cu noi 
în rugăciune

C



Ce este Ramadan-ul?
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Plănuind să ne rugăm pentru musulmani în această 
perioadă, e bine să cunoaște 4 aspecte importante 
despre luna Ramadan.

Ramadan este luna cea mai sacra din calendarul Islamic. 
Musulmani cred că este cea mai sfântă perioadă a anului. Potrivit 
profetului Muhamed, “când începe Ramadanul, porțile raiului se 
deschid și porțile iadului se închid.”
Este luna în care a fost revelat Coranul, cartea sacră a islamului.
Ramadanul este un ti mp de sărbătoare împreună cu familia și 
prietenii. Sfârșitul Ramadanului este marcat de o zi specială, Eid 
al-Fitr, numit și Festi valul ruperii postului. Atunci musulmanii își 
oferă cadouri unii altora.

Musulmanii postesc de la răsărit la apusul soarelui 30 zile pe an. 
Postul se desfășoară pe tot parcursul luminii soarelui. Este 
un ti mp de rugăciune, de oferit daruri, și de a medita asupra 
Coranului.
În fi ecare an musulmanii vor dori să țină acest post, deși unii sunt 
exceptați, precum copii, bătrânii, femeile însărcinate, cei bolnavi 

lucruri de știut4
sau cei care sunt în călătorie.
Scopul acestui post nu este doar unul spiritual, ci pentru a-i 
conști enti za pe musulmani că există și oameni nevoiași și a-i ajuta. 
Este un ti mp de meditare asupra relației personale cu Dumnezeu.

Cum postesc musulmanii?
De la răsărit la apus, musulmanii se abțin la a consuma orice fel de 
mâncare, lichid, a roade gumă, a fuma, sau a avea relații inti me. Chiar 
și la a lua medicamente.
Dacă se încalcă una din aceste reguli, ziua de post este invalidată, 
și trebuie să pornești  din nou în următoarea zi. Dacă în unele zile 
nu ai reușit să ții postul datorită unor moti ve neprevăzute, va 
trebui să compensezi cu zile de post după încheierea acestei luni a 
Ramadanului, sau să oferi o masă cuiva pentru fi ecare zi de post.
Postul nu se aplică doar la mâncare. În ti mpul Ramadanului, 
musulmanii trebuie să se abțină de la a se mânia, de a fi  geloși, de a se 
plânge, și alte gânduri și acțiuni negati ve. Deasemenea, își limitează 
ti mpul în care ascultă muzică sau privesc la ecran.

Ce se întâmplă într-o zi de post?
O zi obișnuită din ti mpul Ramadanului cuprinde următoarele:
• Trezirea înainte de răsărit (Suhoor) și consumarea de alimente
• Rugăciunea de dimineață
• Post pe tot parcursul zilei
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• Ruperea postului (ift ar)
• Rugăciunea de seară
• Rugăciuni speciale în ti mpul Ramadanului (Taraveh)

Musulmanii conti nuă să meargă la muncă sau la școală în ti mpul 
postului. Cei mai multe țări islamice reduc ti mpul de lucru în 
perioada aceasta pentru a facilita postul.

La apus se servește o masa ușoară (Ift ar) pentru ruperea postului. 
Majoritatea musulmanilor merg la moschee pentru rugăciunea de 
seară, și apoi recită încă o rugăciune 
specială de Ramadan.

Mai târziu în aceeași seară vor servi 
o masă bogată împreună cu familia 
și prietenii.

Majoritatea musulmanilor merg la moschee pentru rugăciunea de 
seară, și apoi recită încă o rugăciune 

Mai târziu în aceeași seară vor servi 
o masă bogată împreună cu familia 

Cei        stâlpi ai Islamului5
Islamul conține 5 stâlpi de urmat pentru toți cei care 
sunt musulmani.

1. Recitarea crezului (shahada). “Nu este alt dumnezeu decât 
Allah și Muhamed este profetul Lui.” Acest credeu se recită la 
nașterea unui copil sau la moartea cuiva.
Cel care se convertește la Islam, va trebui să recite acest credeu 

cu sinceritate.

2. Rugăciunea (salat) de cinci ori pe zi. Sunt cinci momente în care 
trebuie oferită rugăciune: Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, și Ișa.

3. Dărncia (zakat) este atât 
voluntară cât și obligatorie. Există 
o modalitate de a dărui, potrivit cu Hanafi  Madhab 
(o școală de jurisprudență islamică): zakatul trebuie să fi e 2.5% din 
venitul unei persoane dintr-o lună a anului. Dacă acest venit este mai 
mic decât o sumă recunoscută ca fi ind limita supraviețuirii, atunci nu 
trebuie oferit nici un zakat.

4. Postul (saum) așa cum este el practi cat în luna Ramadan.

5. Pelerinajul (hajj) la Mecca, măcar odată în viață.

30 Zile de rugăciune 2023



 ZIUA - ȚARA

1. Beirut, Liban
2. Muscat, Oman
3. Baku, Azerbaijan
4. Almaty, Kazakhstan
5. Kazan, Rusia
6. Tehran, Iran
7. Dar es Salaam, Tanzania
8. Algiers, Algeria
9. Mogadishu, Somalia
10. Bishkek, Kyrgyzstan
11. Dubai, UAE
12. Kabul, Afghanistan
13. Jerusalem, Israel
14. Baghdad, Irak
15. Medina, Arabia Saudită

16. Sana’a, Yemen
17. Djibouti , Djibouti 
18. Damascus, Siria
19. Mosul, Irak
20. Tripoli, Libia
21. Tunis, Tunisia
22. Addis Ababa, Eti opia
23. Amman, Iordania
24. Cairo, Egipt
25. Khartoum, Sudan
26. Niamey, Niger
27. Tashkent, Uzbekistan
28. Rabat, Moroc
29. Islamabad, Pakistan
30. Mecca, Arabia Saudită

 ZIUA - ȚARA

Acestea sunt locurile pentru care 
ne vom ruga în anul acesta.

30 Zile de rugăciune 2023 4
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ZIUA 1,  18 MARTIE

Beirut, Liban
rașul Beirut este locuit permanent de peste 5,000 de ani, fi ind 
unul dintre cele mai vechi orașe din lume și capitala Libanului. 
Până la războiul civil din anii 70, Beirutul era capitala intelec-
tualității lumii arabe. După zeci de ani de reconstrucție, orașul 

și-a recăpătat statutul de “Parisul Estului.” În ciuda acestui progress, 
cei peste 1,5 milioane de refugiați sirieni din ulti mii 10 ani au secătuit 
economia. Pandemia Covid și explozia din 4 August, 2020 au rezultat 
într-o criză severă a alimentelor, a energiei și a devalorizat moneda 
– astf el mulți consideră că Libanul este o națiune eșuată. Chiar dacă 
situația nu pare să se îmbunătățească, este un ti mp oportun pentru 
biserică să lumineze și să crească.

Beirut este unul dintre cele mai vechi 
orașe ale lumii

Beduinii arabi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10758/LE
Arabii sirieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15152/LE 
Arabii palesti nieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14276/LE

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Prințul Păcii să acopere cu dragostea Lui miile 
de credincioși care se adună în Biserici sau 
prin case și se închină în cel puțin 18 limbi 
diferite în acest oraș. 

Un duh al rugăciunii să însufl ețească 
credincioșii locali.

Să dispară violența și distrugerile și 
Dumnezeu să aducă speranță și pace.

Împărăția lui Dumnezeu să se descopere 
oamenilor prin cei care vestesc Evanghelia, 
dar și prin vise.

1

2

3

O
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ZIUA 2,  19 MARTIE

Muscat, Oman
uscat este capitala Omanului, oraș situat 
pe coasta Golfului Oman. Relieful țării 
este unui nisipos, fără vegetație, un deșert 
fără apă. Dar țărmul apei Golfului Oman 

consti tuie centrul cultural și economic. La început, țara 
a fost numită “Muscat și Oman” datorită importanței 
acestui oraș în viața națiunii. Țara este renumită pentru 
prelucrarea fi erului și producerea de mirodenii. În ulti mii 
ani, guvernul țării monitorizează mai atent credincioșii 
în Christos și acti vitățile lor. Datorită unui edict al 
Sultanului, crești nii sunt sub persecuție severă. Totuși, 
credincioșii în Isus din Oman conti nuă să rămână tari 
în credința lor, precum fi erul care ascute fi erul, și să fi e 
o bună mireasmă pentru Împăratul Împăraților.

Arabii din Oman htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10378/MU
Beduinii arabi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice 

Ne ru�ăm c�: 
Bisericile de casă să se multi plice și să se 
răspândească în tot orașul folosind 29 de 
limbi și dialecte, în special ne rugăm pentru 
Arabi din Oman și Arabii beduini.

Să fi e pace și sănătate, în special asupra 
mamelor și copiilor din oraș.

Să se înfi ințeze centre de pregăti re a viitorilor 
lideri spirituali, și ca vestea bună despre Isus 
să se răspândească în tot orașul.

Împărăția lui Dumnezeu să fi e descoperită 
în toată putere ei și însoțită de semne și 
minuni, atât în casa regală cât și celor mai 
săraci din oraș.

1

2

3

4

consti tuie centrul cultural și economic. La început, țara 
a fost numită “Muscat și Oman” datorită importanței 
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ZIUA 3,  20 MARTIE

Baku, Azerbaijan
oul se îmbină cu vechiul în Baku, 
capitala Azerbaidjanului. Pășești  
pe străzile pietruite ale vechiului 
oraș și zărești  Turnurile Înfl ăcărate 

– un trio de turnuri moderne ce au fost 
construite pentru a mima aparența unor 
fl ăcări. Autoritățile guvernamentale caută 
să sti ngă fl acăra aprinsă a bisericii subte-
rane din această capitală. Dar vrem ca 
norul de foc care a călăuzit în vechime 
poporul prin pusti e să fi e caracteristi ca 
defi nitorie pentru acest oraș și pentru 
întreaga țară.

Azeri htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10528/AJ 
Tătari htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15284/AJ 
Uzbeci htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15756/AJ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Dumnezeu să se descopere tot mai mult 
prin Scriptură credincioșilor din biserica 
subterană, în special vorbitorilor de azeră, 
tatară sau uzbecă, precum tuturor celor 22 
de limbi vorbite în Baku.

Gloria prezenței lui Dumnezeu și a puterii 
Duhului să aducă noi oameni la mântuire.

Domnul să protejeze centrul regional 
de instruire a credincioșilor din biserica 
subterană și să le ofere toate resursele 
necesare pentru maturizarea în credință.

Împărăția lui Dumnezeu să distrugă orice 
întăritură a celui rău și să-L înalțe pe Prințul 
Păcii în inimile oamenilor.

1

2

3

4

Ne ru�ăm c�: 

N
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ZIUA 4,  21 MARTIE

Almaty, Kazakhstan
azakhstan este cea mai mare țară din punct de vedere geografi c 
din Asia Centrală. Este o țară foarte diversă, cu multe grupuri 
etnice și cu resurse minerale în abundență. Populația Kazahstan-
ului este tânără, jumătate dintre locuitori au sub 30 de ani. 

Cuvântul kazak înseamnă să călătorești . Astf el, după 70 de ani 
stăpânire sovieti că, fi e ca acești  călători să-și găsească o casă 

nu doar în independență politi că ci și în mâinile Tatălui ceresc.
Orașul Almaty este principalul centru industrial și economic, 
fostă capitală a republicii, cel mai populat oraș al țării. 
Este o țară cu mare diversitate etnică.

Kazaci htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ
   Uiguri htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ
        Uzbeci htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14039/KZ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

etnice și cu resurse minerale în abundență. Populația Kazahstan-
ului este tânără, jumătate dintre locuitori au sub 30 de ani. 

Cuvântul kazak înseamnă să călătorești . Astf el, după 70 de ani 
stăpânire sovieti că, fi e ca acești  călători să-și găsească o casă 

nu doar în independență politi că ci și în mâinile Tatălui ceresc.
Orașul Almaty este principalul centru industrial și economic, 
fostă capitală a republicii, cel mai populat oraș al țării. 
Este o țară cu mare diversitate etnică.

Kazaci htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12599/KZ
   Uiguri htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15755/KZ
        Uzbeci 

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Să vedem o biserică în fi ecare din cele 21 
de limbi vorbite în acest oraș, în special în 
limba kazahă, uigură, și uzbecă.

Să se nască o dorință aprinsă pentru 
rugăciune în întreaga țară.

Cei care-L urmează pe Isus să umble în 
puterea Duhului Sfânt.

Dumnezeu să ofere scop și direcție 
locuitorilor acestui oraș.

1

2

3

4
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ZIUA 5,  22 MARTIE

Kazan, Russia
ederația Rusă este un tărâm al extremelor. Țara cea mai largă teritorial 
din lume, cuprinde diverse forme de relief și are multe resurse natural. 
Cu toate acestea, aceste resurse nu au adus bunăstare sufi cientă 
pentru locuitorii țării. Mare parte din istoria Rusiei a fost umbrită 

de bogăția deținută de o elită și de sărăcia maselor de oameni. La căderea 
Uniunii Sovieti ce, mulți au fost afectați negati v de slăbirea economiei, a 
structurilor politi ce, a puterii de cumpărare și a tuturor disfuncționalităților 
rezultate de perioada post-comunistă.
Astăzi Rusia este condusă cu mână de fi er de Vladimir Puti n, care a inițiat 
mai multe confl icte armate, cel recent în Ucraina, în ciuda opoziției globale. 
Biserica așteaptă ca și Puti n să îngenuncheze în fața Împăratului Împăraților. 
Acum este momentul pentru copiii lui Dumnezeu să fi e eliberați de ideologia 
comunistă și să fi e expuși la adevărul Evangheliei.
Kazan este unul dintre cele mai vechi orașe ale Europei. El este capitala 
republicii Tatarstan din vestul Rusiei și centru cultural și educațional. 
Jumătate din locuitorii orașului sunt tătari – majoritatea nefi ind expusă la 
cunoașterea lui Isus.

Tătarii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15284/RS
Uzbecii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14039/RS
Turkmenii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Împărăția lui Dumnezeu să se răspândească 
în acest oraș, în special între limbile popoare-
lor care încă nu sunt ati nse (un popor neati ns 
este cel în care nu există o biserică acti vă).

Să se nască un puternic val de rugăciune în 
întreaga țară.

Credincioșii în Isus să umble în puterea 
Duhului Sfânt.

Locuitorii orașului să-și găsească 
menirea vieții.

1

2

3

4

Ne ru�ăm c�:
F
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ZIUA 6,  23 MARTIE

Teheran, Iran
atorită neînțelegerilor asupra înarmării 
nucleare, din 2015 Iranul este sub restricții 
economice severe internaționale. Astf el, 
economia a slăbit și opinia publică începe 

să fi e tot mai criti că la adresa singurului regim islamic 
theocrati c din lume. Adesea, accesul la alimentele 
de bază este limitat și supravegherea populației tot 
mai acerbă, astf el că iranienii sunt tot mai dezamăgiți 
de promisa utopie islamică. Acești a sunt doar câțiva 
factori contribuie la cea mai mare creștere a bisericii 
comparati v cu orice altă parte de pe glob.
Teheran este capitala Iranului și unul dintre cele 
mai populate orașe de pe pământ. 
Un oraș divers și multi color.

Gilaki htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11890/IR 
Mazanderani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/13610/IR 
Persani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14371/IR

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Bisericile subterane să se întărească 
în putere, în special în limbile gilaki, 
mazanderani și persană.

Credincioși în Isus care lucrează în structurile 
guvernamentale, în educație, în business sau 
în zona artelor să aibă o puternică mărturie 
pentru Evanghelie.

Cei care au stat mult ti mp sub acoperire, 
datorită restricțiilor, să aibă curajul să 
mărturisească credința lor. 

Împărăția lui Dumnezeu să crească în cele 31 
de provincii ale Iranului, să vedem ucenici și 
biserici care se formează.

1

2
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Teheran este capitala Iranului și unul dintre cele 

D
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ZIUA 7,  24 MARTIE

Dar es Salaam, 
Tanzania

ar es Salaam – înseamnă “Locul păcii” – este cea mai însemnată 
zonă metropolitană a Tanzaniei. Deși în această țară crești nii 
par a fi  numeroși, în zona Dar es Salaam sunt încă multe grupuri 
etnice în care nu există o biserică. Dorim să vedem acest 

oraș ca un loc al odihnei/păcii lui Dumnezeu și aceasta prin contribuția 
credincioșilor care se implică în viața 
vecinilor musulmani. 

Gujarati  htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11982/TZ 
Eastern Punjabi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14483/TZ 
Somali htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14983/TZ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Evanghelia să se răspândească în special în 
grupurile etnice gujarati , punjabi și somalezi. 

Să pornească un izvor de rugăciune pentru 
cei care încă nu-L cunosc pe Isus. 

Biserica istorică existentă în Tanzania să 
fi e pregăti tă să iasă dintre ziduri și să aibă 
impact asupra vecinilor.

Slava lui Dumnezeu să se vadă în toată 
puterea ei, convingând oamenii de păcat și 
sfi nțenie.

1
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3

4

credincioșilor care se implică în viața 
vecinilor musulmani.
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ZIUA 8,  25 MARTIE

Algiers, Algeria
lgeria este cea mai mare țară din Africa. Chiar 
dacă peste 80% din țară este în deșertul Sahara, 
orașul Algiers este o oază culturală și econo-
mică. Supranumit orașul alb, capitala țării este 

frumoasă și cunoscută pentru clădirile albe de-a lungul 
coastei Mediteranei. Orașul este alb și datorită faptului 
că în ulti mii 20 de ani, tot mai mulți locuitori au fost 
albiți în sângele lui Isus. Totuși, 99.99% dintre locuitori 
sunt încă neati nși de Evanghelie (nu au șansa să audă 
vreodată), astf el mai este încă mult de muncă. 
Populația capitalei se apropie de 3 milioane, iar islamul 
este religia predominantă.

Arabii algerieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10379/AG 
Kabile htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12399/AG 
Șilha (imazighenii) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12217/AG 
Beduinii hamian htt p://orvillejenkins.com/peoples/hamyanphantom.html 
Beduinii tajakant htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15199/AG

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Bisericile de casă se fi e înțelepte în modul 
în care îl mărturisesc pe Cristos, în special 
arabilor algerieni. 

Traducerea Noului Testament în limba cenua 
să progreseze. 

Să se pornească școli de pregăti re a 
noilor credincioși pentru a fi  capabili să-L 
mărturisească pe Cristos. 

Tot mai mulți să fi e albiți în sângele lui Isus, 
să-L descopere în puterea Lui și să devină 
lumină pentru cei din jur.

1

2

3

4

frumoasă și cunoscută pentru clădirile albe de-a lungul 
coastei Mediteranei. Orașul este alb și datorită faptului 
că în ulti mii 20 de ani, tot mai mulți locuitori au fost 
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ZIUA 9,  26 MARTIE

Mogadișu, Somalia
ogadișu este capitala și cel mai mare 
port din Somalia. Situat puțin mai sus de 
ecuator, pe coasta Oceanului Indian, este 
cea mai mare zonă metropolitană a țării. 

După 40 de ani de război civil și lupte între clanuri, 
țara conti nuă să fi e zdruncinată de neînțelegerile 
tribale. În ulti mele decenii, Mogadișu a găzduit 
militanții extremiști  islamici care țintesc în special 
crești nii din Somalia și țările limitrofe. Deși se laudă 
că au un guvern central, Somalia este un stat eșuat, 
incapabil să se administreze. În aceste condiții, 
biserica din Somalia crește și credincioșii în Isus 
mărturisesc cu curaj credința lor.

Somalezi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14983/SO 
Arabii omani  htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10378/SO 
Balocii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15034/SO

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Dumnezeu să înmulțească bisericile de 
casă în cele 21 de limbi vorbite în acest oraș, 
în special în limba somaleză, arabă omană 
și balocă.

Tot mai mulți oameni să se roage pentru 
această țară.

Cei care-L urmează pe Isus să se întărească 
și să crească în credință. 

Cei din conducerea centrală, intelectualii și 
liderii religioși să ajungă să-L cunoască pe 
Cristos.
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4

port din Somalia. Situat puțin mai sus de 
ecuator, pe coasta Oceanului Indian, este 
cea mai mare zonă metropolitană a țării. 

crești nii din Somalia și țările limitrofe. Deși se laudă 
că au un guvern central, Somalia este un stat eșuat, 

Ne ru�ăm c�:
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ZIUA 10,  27 MARTIE

Bishkek, Kyrgyzstan
yrgyzstan este o țară muntoasă 
din Asia Centrală. Kyrgyzii sunt 
musulmani descendenți ai 
popoarelor turco-mongole. Ei 

consti tuie 75% din populația țării, în țară 
afl ându-se o mare diversitate de grupuri 
etnice neati nse de Evanghelie. Biserica din 
Kyrgyzstan a cunoscut îngrădiri în ulti ma 
perioadă. După proclamarea independenței 
în 1991, Kyrgyzstanul a cunoscut o 
perioadă de reveniere a islamului pe întreg 
teritoriul țării. Bishkek este cea mai largă 
zonă metropolitană a țării și se consti tuie 
în capitala țării.

Kyrgyzii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12933/KG 
Tătarii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11434/KG 
Uigurii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15755/KG

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Împărăția lui Dumnezeu să se răspândească 
în tot orașul, mai ales între uiguri, tătari și 
kyrgyzi.

Să se nască o mișcare de stăruință în 
rugăciune pentru oraș și întreaga țară.

Credincioșii în Isus să umble în puterea 
Duhului Sfânt.   

Orașul Bishkek să-și descopere menirea prin 
descoperirea lui Cristos.
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consti tuie 75% din populația țării, în țară 
afl ându-se o mare diversitate de grupuri 
etnice neati nse de Evanghelie. Biserica din 
Kyrgyzstan a cunoscut îngrădiri în ulti ma 
perioadă. După proclamarea independenței 
în 1991, Kyrgyzstanul a cunoscut o 
perioadă de reveniere a islamului pe întreg 
teritoriul țării. Bishkek este cea mai largă 
zonă metropolitană a țării și se consti tuie 
în capitala țării.

Biserica din Kyrgyzstan 
a cunoscut îngrădiri 

în ultima perioadă

K



30 Zile de rugăciune 2023 15

ZIUA 11,  28 MARTIE

ubai este capitala emiratului Dubai, 
poate cel mai bogat din cele 7 emirate 
care formează această țară. Dubai-ul a 
fost adesea comparat cu Hong Kong și 

este considerat ca fi ind cel mai important oraș din 
Orientul Mijlociu. Turnurile înalte, plaja apropiată, 
economia stabilă, împreună cu diversitatea etnică și religioasă, toate 
acestea conferă orașului un spirit de toleranță. Totuși, guvernul este 
destul de autoritar și converti ții crești ni proveniți din islam sunt sub 
presiune serioasă din partea comunității și familiei pentru a renunța la 
credința lor. Din acest moti v, mulți credincioși în Isus nu-și exprimă public 
credința lor. Acum a venit vremea pentru cei din Dubai să aibă curajul să 
mărturisească deschis despre Isus și să facă ucenici din toate neamurile 
existente acolo.

Japonezii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12322/AE
Nawarii (țiganii halebi) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11597/AE 
Sinhalezii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14196/MU

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Evanghelia să fi e mărturisită tuturor celor 24 
grupuri etnice din Dubai.   

Să se fi nalizeze traducerea Noului Testament 
în dialectul arab vorbit în Golf. 

Cei care cred în Isus să umble în puterea 
Duhului.    

Dubai-ul să-și înțeleagă rostul cheie pe care-l 
are în Orientul Mijlociu. 
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Mulți credincioși în Isus 
nu-și exprimă public 

credința lor

D
Dubai, 
Emiratele Arabe Unite
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Kabul, Afghanistan
fghanii din Kabul (capitala și cel 
mai mare oraș din Afghanistan) 
trec printr-o perioadă tulbure ca 
urmare a preluării puterii de către 

talibani în 2021. Mai bine de jumătate de 
milion au fost nevoiți să părăsească țara 
in ulti mii 2 ani, astf el avem cel puțin 6 
milioane de Afghani refugiați în diaspora. 
În ciuda acestei situații, credincioșii în Isus 
din Kabul conti nuă să fi e tari în credință, 
biserica din Afghanistan având o rată de 
creștere excepțională (a doua în lume, 
după Iran).

Hazarii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12076/AF  
Tadjicii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14372/AF 
Paștunii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14256/AF

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Credincioșii în Isus din Kabul să se matu-
rizeze în credință și să fi e eliberați de orice 
atac demonic.   

Orfanii de război să găsească o casă 
primitoare, cei săraci și înfometați să fi e 
hrăniți.  

Împărăția lui Dumnezeu să se răspândească 
cu putere.  

1
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talibani în 2021. Mai bine de jumătate de 
milion au fost nevoiți să părăsească țara 
in ulti mii 2 ani, astf el avem cel puțin 6 
milioane de Afghani refugiați în diaspora. 
În ciuda acestei situații, credincioșii în Isus 
din Kabul conti nuă să fi e tari în credință, 
biserica din Afghanistan având o rată de 
creștere excepțională (a doua în lume, 
după Iran).

Mai bine de jumătate de milion 
de afghani au fost nevoiți să 

părăsească țara în ultimii 2 ani
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Ierusalim, Israel
erusalim este locul de pelerinaj religios pentru trei religii avraamice: 
iudaismul, crești nismul și islamul. Un oraș divers, permeat cu confl ict 
etnic și religios, are o poziție geopoliti că importantă. Evreii pot fi  văzuți 
rugându-se la Zidul Plângerii în anti ciparea venirii lui Mesia care va zidi 

Templul. Musulmanii vizitează locul unde consideră ei că a Muhamed a fost 
răpit la cer și a primit descoperirea instaurării rugăciunii zilnice și a postului. 
Similar, crești nii vor să vadă locurile pe unde a pășit Isus și ucenicii, mai ales 
locul răsti gnirii și mormântul, dovada învierii. 
Multe sunt cele care ne atrag la Ierusalim, și în ciuda celor 3 milioane de 
turiști  care vizitează annual orașul, este greu să păstrezi pacea socială – 
mai ales când ai asemenea diviziuni politi ce și culturale. În plus, sunt 39 
de limbi vorbite zilnic în Ierusalim și ne așteptăm să vedem că Dumnezeu 
lucrează spre a vindeca și a transforma orașul, ba chiar și regiunea întreagă.

Arabii din Israel htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14276/IS 
Arabii din Israel htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12267/IS 
Evreii marocani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12374/IS 
Evreii eti opieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11180/IS 
Arabii sirieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15152/IS

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Să fi e unitate între 
evrei și arabi, pentru ca 
biserica lui Cristos să 
crească în toate grupurile 
etnice din oraș.
   
Să vedem o trezire 
spirituală însoțită de o 
rugăciune fi erbinte. 
  
Să fi e pace între toate 
grupurile etnice, prin 
proclamarea lui Isus ca 
Mesia.   
 
Să vedem Împărăția lui Dumnezeu crescând 
în putere.

1
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3

crească în toate grupurile 
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ZIUA 14,  31 MARTIE

Bagdad, Irak
agdadul a fost supranumit orașul păcii. El este 
capitala Irakului și unul dintre cele mai aglomerate 
orașe din Orientul Mijlociu. În anii 1970, orașul 
era recunoscut de musulmani ca fi ind centrul 

cosmopolitan al arabilor – aceasta datorită stabilității 
economice.  Această emblemă aproape a dispărut, datorită 
războaielor din ulti mii 30 de ani. Majoritatea crești nilor 
irakieni se afl ă în Bagdad, numărul lor scăzând până la 

250,000 (de la peste un milion). Populația conti nuă 
să crească, economia este instabilă, și pare a fi  
un moment propice pentru ca cei care umblă 
cu Isus să dorească vindecarea țării și unirea în 
pacea lui Dumnezeu.

Arabii irakieni  htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12247/IZ 
Arabii irakieni din nord htt ps://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Kurzii din nord htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

orașe din Orientul Mijlociu. În anii 1970, orașul 
era recunoscut de musulmani ca fi ind centrul 

cosmopolitan al arabilor – aceasta datorită stabilității 
economice.  Această emblemă aproape a dispărut, datorită 
războaielor din ulti mii 30 de ani. Majoritatea crești nilor 
irakieni se afl ă în Bagdad, numărul lor scăzând până la 

250,000 (de la peste un milion). Populația conti nuă 
să crească, economia este instabilă, și pare a fi  
un moment propice pentru ca cei care umblă 
cu Isus să dorească vindecarea țării și unirea în 
pacea lui Dumnezeu.

Ne ru�ăm c�: 
Bisericile de casă să se răspândească între 
arabii irakieni și între kurzi.

Să se pornească un șuvoi de stăruință în 
rugăciune între crești nii irakieni.  

Crești nii nominali (catolici și protestanți) să 
găsească curajul și puterea de a spune și 
altora despre dragostea lui Dumnezeu.  

Evanghelia să înainteze prin rugăciune și 
evanghelizare. 
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ZIUA 15,  1 APRILIE

Medina, Arabia Saudită
edina este un oraș din Arabia Saudită, locul în care a originat 
islamul în urmă cu aproape 1,400 de ani. Atunci, Muhamed, a 
decretat ca n-ar trebui să existe nici o altă religie în Peninsula 
Arabă și a impus reguli de conduită pentru comunitatea 

islamică. Medina este al doilea oraș ca importanță în Islam, și este vizitat 
anual de cel puțin 2 milioane de pelerini, în 
tandem cu Mecca. Tot mai mulți saudiți sunt 
dezamăgiți de islam și Îl caută pe Isus prin 
intermediul internetului, prin vizitele pe care 
le fac în afara țării, și cu ajutorul crești nilor 
care sunt acolo și-L mărturisesc pe Isus. 
Când Prințul moștenitor a început reformele 
de modernizare a Arabiei Saudite, biserica 
din interior a avut ocazia de a sta împotriva 

declarației lui Muhamed că n-ar trebui să existe nici o altă religie în acele 
locuri decât islamul. Acum, cu libertăți crescânde, se naște și posibilitatea 
ca mai mulți saudiți să-L urmeze pe Împăratul Împăraților.

Arabii sauditi  najbi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Beduinii arabi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10758/SA 
Arabii iemeniți htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15198/SA

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
În fi ecare din cele 24 grupuri 
etnice din Medina să existe biserici 
de casă.    

Să vedem tot mai mulți vizitatori 
în Medina care se roagă pentru 
mântuirea orașului..  

Fiecare carti er și stradă să aibă 
ocazia să audă despre Isus.     

Împărăția lui Dumnezeu să elimine 
întunericul existent și să aducă 
speranță celor prinși în frica morții.
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Tot mai mulți 
saudiți sunt
dezamăgiți 
de islam

M
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Sanaa, Yemen
anaa, capitala Yemenului, a fost vreme îndelungată principalul 
centru religios, politi c și economic al țării. Potrivit legendelor, 
orașul a fost întemeiat de Sem, unul dintre cei trei fi i al lui Noe. 
Astăzi, Yemenul trece printr-o criză umanitară acută, mai ales 

datorită războiului civil ce a început acum șase ani. De atunci încoace, 
peste 4 milioane de oameni și-au părăsit locuințele și un sfert de milion 
au murit. Majoritatea celor 20 de milioane de locuitori ai Yemenului 
depind de ajutorul umanitar venit din afara țării. Biserica din întreaga 
lume trebuie să simtă cu Yemenul în acest moment greu, să creadă că țara 
poate supraviețui, și poate fi  transformată spre gloria lui Dumnezeu fi ind 
spălată în sângele lui Isus.

Arabii din nordul Yemenului htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Arabii ti hamiți htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arabii sudanezi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Noi biserici să ia naștere în nordul țării, 
între arabii ti hamiți și cei sudanezi.     

În ciuda confl ictelor, crești nii să poată 
să se unească în rugăciune pentru 
viitorul țării.   

Să se sfârșească acest război civil.      

Tot mai mulți oameni să simtă cu cei din 
Yemen, aducând ajutoare umanitare 
dar și Evanghelia păcii.
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Biserica din întreaga lume trebuie să simtă 
cu Yemenul în acest moment
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Djibouti, Djibouti
 epublica Djibouti  este o țară mică, bogată în
 resurse petroliere, situată strategic în Cornul
 Africii. Pe când era sub dominație franceză, țara 
 a fost cunoscută cu numele de Somalia franceză.
În 1977, și-a câști gat independența. Relieful țării este 
unul dur și contrastant, de la câmpiile aride de deșert în 
sud la zonele muntoase pline cu verdeață din nord. Cele 
patru grupuri etnice majore ale țării sunt somalezii, afarii, 
omanii și yemenii – toate acestea fi ind grupuri etnice  
  fără prezența crești nă din Cornul Africii sau Peninsula 
     Arabă. Djibouti  oferă o mai bună stabilitate și mai bun 
        acces decât țările vecine din nord sau sud, astf el ea 
          poate deveni o oază pentru Biserică înspre a 
          câști ga la Christos estul Africii și popoarele arabe   
          fără prezență crești nă. 
          Djibouti  este și numele capitalei țării.

Afarii (danakilii) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11486/DJ 
Arabii yemeniți htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15198/DJ 
Somalezii htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14983/DJ

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

 resurse petroliere, situată strategic în Cornul
 Africii. Pe când era sub dominație franceză, țara 
 a fost cunoscută cu numele de Somalia franceză.
În 1977, și-a câști gat independența. Relieful țării este 
unul dur și contrastant, de la câmpiile aride de deșert în 
sud la zonele muntoase pline cu verdeață din nord. Cele 
patru grupuri etnice majore ale țării sunt somalezii, afarii, 
omanii și yemenii – toate acestea fi ind grupuri etnice  
  fără prezența crești nă din Cornul Africii sau Peninsula 
     Arabă. Djibouti  oferă o mai bună stabilitate și mai bun 
        acces decât țările vecine din nord sau sud, astf el ea 
          poate deveni o oază pentru Biserică înspre a 
          câști ga la Christos estul Africii și popoarele arabe   
          fără prezență crești nă. 
          Djibouti  este și numele capitalei țării.

Ne ru�ăm c�:
Evanghelia să fi e cunoscută în toate cele 11 
limbi vorbite în acest oraș. 

Traducerea Noului Testament în limba taizi-
adeni să fi e fi nalizată. 

Să vedem că tot mai mulți oameni se roagă 
pentru Djibouti .   

Cei care cred în Isus să umble în puterea 
Duhului. 
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Damasc, Siria
amasc împreună cu Homs, sunt cele două orașe care au 
catalizat majoritatea protestelor împotriva regimului din Siria 
în 2011 – ele fi ind și cele mai populate orașe din țară. Capitala 
Damasc este împodobită cu frumosul epitet de perla Estului. 

În ulti mul deceniu, datorită războiului, orașul a cunoscut multe 
pierderi și distrugere. Bașar al-Assad este încă la putere și 
singura nădejde pentru reala transformare a orașului este 
în Evanghelia lui Isus. Adesea primim vești  despre felul 
în care oamenii ajung să-L cunoască pe Isus în Damasc, 
iar uneori acești a trebuie să părăsească țara. Menținând 
controlul autoritar asupra țării, confl ictul armat deschis 
s-a mai potolit, astf el se creează o ocazie pentru crești ni 
să-L prezinte pe Cristos cunoscuților lor. Chiar și cei care 
au părăsit țara și s-au converti t în străinătate, odată cu 
întoarcerea lor pot fi  buni martori ai Perlei de mare preț.

Ne ru�ăm c�:
Să se termine războiul și ca Evanghelia să 
fi e răspândită în toate cele 31 de limbi din 
Damasc.

Refugiații, săracii și năpăstuiții să găsească 
speranță în Isus.  

Împărăția lui Dumnezeu să se răspândească 
cu putere la toate nivelurile, inclusive în 
guvern, armată, sau afaceri.  
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pierderi și distrugere. Bașar al-Assad este încă la putere și 
singura nădejde pentru reala transformare a orașului este 
în Evanghelia lui Isus. Adesea primim vești  despre felul 
în care oamenii ajung să-L cunoască pe Isus în Damasc, 
iar uneori acești a trebuie să părăsească țara. Menținând 
controlul autoritar asupra țării, confl ictul armat deschis 
s-a mai potolit, astf el se creează o ocazie pentru crești ni 
să-L prezinte pe Cristos cunoscuților lor. Chiar și cei care 

Arabii sirieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15152/SY 
Kurzii din nord htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12877/SY 
Arabii irakieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/20327/IZ 
Alaviții htt ps://joshuaproject.net/people_groups/18805/SY 
Arabii palesti nieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14276/SY

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Mulți Sirieni recunosc 
că L-au cunoscut pe Isus 

în ultima perioadă

D
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Mosul, Irak
ând Irakul era în vârful creșterii economice 
în anii 1970, musulmanii considerau țara 
ca fi ind centrul cosmopolitan al arabilor. 
Totuși, după confl ictul armat constant din 

ulti mii 30 de ani, aceasta rămâne doar o aminti re 
dureroasă pentru mulți. În ciuda instabilității politi ce 
și economice, țara cunoaște o creștere a populației 
fără precedent, acum pare a fi  momentul potrivit pentru 
crești ni să-L mărturisească pe Prințul aducător de pace acestei națiuni 
măcinate de război.
Mosul este capitala provinciei Ninava și al doilea oraș ca mărime al țării. 
Populația predominantă este cea Kurdă, dar și o semnifi cati vă minoritate 
crești nă arabă. După confl ictul etnic din iunie 2014, orașul a căzut în 
mâinile ISIS și abia peste trei ani au reușit să elibereze zona de insurgenții 
musulmani suniți. De atunci încoace, toate eforturile se concentrează pe a 
reface economia și a reconstrui orașul.

Ne ru�ăm c�: 
Să existe o biserică în fi ecare din cele 14 
grupuri etnice din acest oraș. 

Lucrătorii crești ni care și-au dedicat anii 
de zile pentru a-L mărturisi pe Cristos să 
aibă înțelepciune și curaj. Ne rugăm pentru 
protecția divină.    

Să existe un lanț de rugăciune în jurul 
orașului Mosul.

Cei care-L urmează pe Isus să umble în 
puterea Duhului Sfânt.
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3

Ne ru�ăm c�: 

Arabii sirieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15152/IZ 
Kurzii din nord (behdienii) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12877/IZ  

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

4

C
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Tripoli, Libia
apitala Libiei, Tripoli este cea mai mare zonă metropolitană 
situată pe malul Mării Mediterane la sud de Sicilia și la 
nordul Deșertului Sahara. Țara a fost adesea sub dominație 
străină în ulti mii 2,000 de ani și a câști gat independența 

în 1951. Datorită climatului arid, Libia depindea aproape în întregime de 
ajutorul umanitar internațional și de importul alimentelor pentru stabilitate 
economică – aceasta în principal până s-au descoperit rezervele de petrol 
în anii 1950. După eliberarea de sub regimul lui Gaddafi , țara nu reușește 
să-și întărească sufi cient insti tuțiile pentru a oferi stabilitate și încredere. 
Puținii crești ni existenți în țară sunt sub persecuție severă, adesea sunt 
uciși sau se ascund. Cu toate acestea, acum pare a fi  un moment bun 
pentru a porni cu curaj înspre Libia cu mărturia despre un Isus capabil să 
aducă bucurie, pace și stabilitate.

Ne ru�ăm c�:
Mii de oameni să vină la Cristos în acest 
oraș și să se formeze o biserică în fi ecare 
din cele 27 de limbi vorbite aici. 

Să se trezească un duh de rugăciune pentru 
cei pierduți din Libia.

Tripoli să fi e un loc de unde să pornească 
crești nii înspre alte localități din țară pentru a 
mărturisi Evanghelia.

Să fi e distruse lucrările diavolului și 
Evanghelia să se răspândească cu putere.
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în 1951. Datorită climatului arid, Libia depindea aproape în întregime de Ne ru�ăm c�:

Arabi Libieni (Tripolitani) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/13169/LY 
Arabi din Cirena htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11454/LY

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

4

Puținii creștini existenți în țară sunt sub 
persecuție severă, adesea sunt uciși sau se ascund

C
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Tunis, Tunisia
unis este capitala Tunisiei și cel mai mare oraș 
din țară. Accesul Tunisiei la Marea Mediterană 
și locația ei strategică au atras cuceritori 
și vizitatori de-a lungul veacurilor. După 

obținerea independenței în 1956, populația Tunisiei 
s-a dublat în câteva decenii. În ciuda prosperității 
recente a națiunii, islamul conti nuă să fi e o prezență 
dominantă, iar credincioșii sunt adesea persecutați 
sever. Este ti mpul să fi m alături de poporul tunisian și 
să proclamăm victoria lui Isus care va aduce o eliberare 
adevărată și durabilă pe teritoriul țării lor.

Arabi Tunisieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15641/TS 
Shawiya htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14899/AG

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�: 
Împărăția lui Dumnezeu să înainteze în cele 
11 limbi ale acestui oraș, în special printre 
arabii tunisieni și poporul Shawiya. 

O puternică mișcare de rugăciune să se 
nască în Tunis, iar mai apoi să se multi plice în 
întreaga țară.

Scopul divin al lui Dumnezeu pentru acest 
oraș să prindă viață.

1

2

3Este timpul să fim alături de 
poporul tunisian și să proclamăm 
victoria lui Isus

T
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Ne ru�ăm c�:
Împărăția lui Dumnezeu să înainteze în cele 
14 limbi ale acestui oraș.

Noul Testament să fi e tradus în limba Harari.  

O puternică mișcare de rugăciune să se nască 
în Addis Abeba iar, mai apoi să se multi plice 
în întreaga țară.   

Scopul divin al lui Dumnezeu pentru acest 
oraș să prindă viață.
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Etiopia este bine pozițio-
nată pentru a fi o națiune 
care trimite lucrători

Arsi (Arusi) Oromo htt ps://joshuaproject.net/people_groups/19652/ET 
Hararghe Oromo htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12286/ET 
Selale (Tulema) Oromo htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15624/ET 
Somalezi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14983/ET

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

A ddis Abeba, capitala și cel mai mare oraș al Eti opiei, este situat pe 
un platou bine irigat, în centrul țării, înconjurat de dealuri și munți. 
Metropola este centrul educațional și administrati v al Eti opiei și 
este, de asemenea, centrul 

de producție pentru o mare parte din 
Africa de Est. Eti opia, una dintre cele 
mai vechi țări din lume, a experimentat 
o mișcare puternică a lui Dumnezeu 
în ulti mii ani. În 1970, națiunea avea aproximati v 900.000 de evanghelici 
declarați, aproximati v 3% din totalul populației. Astăzi, numărul lor 
depășește 21 de milioane. Fiind cea mai populată regiune din Cornul Africii, 
Eti opia este bine poziționată pentru a fi  o națiune care trimite lucrători în 
numeroasele sale triburi neati nse și națiunile învecinate.

Addis Abeba, 
Etiopia
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Aman, Iordania
ordania este o țară deșerti că și stâncoasă din sud-vestul Asiei. Națiunea 
este un stat tânăr care ocupă un pământ străvechi ce poartă urmele 
multor civilizații. Separată de Palesti na anti că de râul Iordan, regiunea 
a jucat un rol proeminent în istoria biblică. Vechile împărății biblice ale 

Moabului, Galaadului și Edomului se afl ă în interiorul granițelor sale. Este 
printre cele mai liberale țări din lumea arabă din punct de vedere politi c, 
deși împărtășește multe din problemele regiunii. Majoritatea covârșitoare a 
oamenilor sunt arabi.
Amman, capitala, este principalul centru comercial și fi nanciar al Iordaniei. 
Orașul este construit pe dealuri la limita de est a Munților ʿAjlūn. Amman, 
„cetatea regală” a amoniților, a fost probabil acropola de pe vârful platoului pe 
care a cucerit-o Ioab, generalul regelui David. Orașul amoniților a fost redus 
la moloz sub domnia regelui David și reconstruit de-a lungul secolelor în 
orașul contemporan de astăzi. Totuși, în ciuda faptului că este un port al păcii 
în Orientul Mijlociu, Iordania este o țară care trăiește în întuneric spiritual.
De aceea, este nevoie de o nouă cucerire, una în care Fiul lui David să 
lumineze popoarele Iordanului cu adevărata lumină a lui Dumnezeu.

Ne ru�ăm c�: 
Evanghelia să fi e răspândită și 
bisericile de casă sa se înmulțească 
printre arabii palesti nieni, arabii 
Najdi și arabii din nordul Irakului.   

Împărăția lui Dumnezeu să 
înainteze în cele 17 limbi ale 
Ammanului..   

O puternică mișcare de rugăciune 
să se nască în oraș, ca mai apoi să 
se multi plice în întreaga țară.    

Scopul divin al lui Dumnezeu 
pentru acest oraș să prindă viață.
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Arabi palesti nieni  htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14715/YM 
Arabi najdi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15484/YM 
Arabi din Nordul Irakului htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15104/YM

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

bisericile de casă sa se înmulțească 

Najdi și arabii din nordul Irakului.   

O puternică mișcare de rugăciune 
să se nască în oraș, ca mai apoi să 

pentru acest oraș să prindă viață.

I
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Cairo, Egipt
airo, care în arabă înseamnă „Victorios”, este 
capitala Egiptului și cea mai populată zonă 
metropolitană din Africa. Cairo este un 
imens oraș anti c, care se înti nde de-a lungul 

malurilor Nilului și găzduiește multe arii protejate din 
patrimoniul mondial, personaje istorice, popoare și 
limbi. Aproximati v 10% dintre egiptenii se identi fi că 
drept crești ni copti ci. Intoleranța religioasă din partea 
majorității musulmane și bagajele culturale religioase 
sunt factori care înceti nesc avansarea evangheliei. 
Egiptul găzduiește, de asemenea, 1,7 milioane de 
copii orfani, cei mai mulți dintre acești a cutreieră 
străzile din Cairo și recurg la cerșit sau la furturi 
mici pentru a supraviețui. Aceste provocări oferă 

urmașilor lui Isus din orașul victorios o oportunitate incredibilă 
de a adopta o generație și de a ridica o armată de învingători.

Arabi Egipteni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11722/EG 
Arabi Saidi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14643/EG 
Arabi Libieni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/13169/EG

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Bisericile subterane să acționeze cu 
îndrăzneală și curaj în ti mp ce trimit echipe 
în cele 31 de limbi vorbite în acest oraș, în 
special printre arabii egipteni, arabii Saidi 
și arabii libieni.  

Rugați-vă pentru unitate în biserică și 
îndrăzneală pentru crești nii din medii 
tradiționale și ortodoxe în a împărtăși Vestea 
Bună.

Împărăția lui Dumnezeu să pătrundă în 
universități, cafenele, case și fabrici. 

1
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malurilor Nilului și găzduiește multe arii protejate din 
patrimoniul mondial, personaje istorice, popoare și 
limbi. Aproximati v 10% dintre egiptenii se identi fi că 
drept crești ni copti ci. Intoleranța religioasă din partea 
majorității musulmane și bagajele culturale religioase 
sunt factori care înceti nesc avansarea evangheliei. 
Egiptul găzduiește, de asemenea, 1,7 milioane de 
copii orfani, cei mai mulți dintre acești a cutreieră 

Aproximativ 10% 
dintre egipteni se identifică 

drept creștini coptici

C
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Khartoum, Sudan
hartoum, capitala Sudanului, este un 
mare centru de comunicații în Africa 
de Nord-Est. Înainte de separarea 
din 2011, Sudanul era cea mai mare 

tară din Africa. După decenii de război civil, 
țara a semnat un acord prin care separa sudul 
predominant crești n de nordul musulman, care 
căuta să devină un stat islamic încă din anii 
1960. Sudanul este un câmp gata de seceriș, 
care găzduiește sute de grupuri enti ce neati nse 
de evanghelie. Fiind un centru comercial 
major, Khartum este locul în care se pot naște 
comunități de credincioși care se multi plică și 
cuprind întreaga națiune.
 

Arabii Sudanezi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15104/SU 
Beja htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12026/SU 
Fur htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11779/SU 
Gaaliin htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11787/SU 
Guhayna htt ps://joshuaproject.net/people_groups/11976/SU

Ne ru�ăm c�:
O descoperire nouă în viziune și conducere să 
aibă ca rezultat mii de biserici de case care Îl 
înalță pe Cristos și se înmulțesc în cele 34 
de limbi ale acestui oraș, în special printre 
grupurile etnice enumerate.    

Să se formeze rețele de rugăciune care să 
mijlocească 24/7 pentru inimi deschise și 
pentru ca urmașii lui Isus să audă vocea 
Tatălui.

Să se dezvolte școli de conducere și să ia 
naștere initi ati ve de plantare de biserici în 
fi ecare sector al societății.

Împărăția lui Dumnezeu să vină prin semne, 
minuni și putere.
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Sudanul este un câmp 
gata de seceriș, care găzduiește 
sute de grupuri entice neatinse

4

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

K
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Niamey, Niger
iger este o țară fără ieșire la 
mare din vestul Africii. Nigerul 
are una dintre cele mai mari rate 
de creștere a populației la nivel 

global, peste 75% dintre locuitorii săi 
având sub 29 de ani. Este una dintre cele 
mai sărace țări.
Niamey, situat de-a lungul râului Niger, 
este capitala țării. Există ceva industrie în 
oraș, dar majoritatea oamenilor lucrează în 
sectorul serviciilor.
Niamey găzduiește Grand Mosque 
(Moscheea Mare) și o populație 
predominant musulmană.

Zarma htt ps://joshuaproject.net/people_groups/16100/NG 
Wodaabe Fulani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/20064/NG 
North Hausa htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12070/NG 
Sokoto (Nigeria) Fulani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10949/NG

Ne ru�ăm c�:
Împărăția lui Dumnezeu sa înainteze în toate 
grupurile etnice neati nse din acest oraș.    

Să se nască o mișcare puternică de rugăciune 
în Niamey care să se multi plice în toată țara. 

Urmașii lui Isus să umble în puterea Duhului. 

Scopul divin al lui Dumnezeu pentru acest 
oraș să prindă viață.
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global, peste 75% dintre locuitorii săi 
având sub 29 de ani. Este una dintre cele 
mai sărace țări.
Niamey, situat de-a lungul râului Niger, 
este capitala țării. Există ceva industrie în 
oraș, dar majoritatea oamenilor lucrează în 
sectorul serviciilor.

(Moscheea Mare)

Nigerul are una dintre 
cele mai mari rate de creștere 

a populației la nivel global

4

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

N
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Tashkent, Uzbekistan
așkent, capitala Uzbekistanului și cel 
mai mare oraș din Asia Centrală, este 
principalul centru economic și cultural 
al regiunii. Uzbekistanul a căzut în 

mâinile arabilor în secolul al VIII-lea, apoi a 
fost capturat de mongoli în Evul Mediu și, 
în cele din urmă, și-a câști gat independența 
după dizolvarea Uniunii Sovieti ce în 1991. 
De atunci, Uzbekistanul s-a îmbunătățit 
dramati c în majoritatea aspectelor vieții, chiar 
fi ind premiat pentru cea mai mare creștere 
economică din lume în 2019. În ciuda acestor 
progrese, biserica a fost în mare măsură 
oprimată și este obligată să se înregistreze la guvern, care încearcă 
să restricționeze și să controleze acti vitățile și manifestările comunității 
crești ne. În ti mp ce guvernul încearcă să-și întărească opresiunea asupra 
comunității protestante, biserica uzbecă are ocazia să arate adevărata 
valoare a lui Isus, ascultându-L cu orice preț.

Uzbecii din Nord htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14039/UZ
Uzbecii din Sud htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15201/UZ 
Turkmeni htt ps://joshuaproject.net/people_groups/15654/UZ

Ne ru�ăm c�:
Biserici de casă care Îl înalță pe Cristos să se 
multi plice printre uzbecii din nord, uzbecii din 
sud și turkmenii din țară.    

O mișcare puternică de rugăciune, bazată 
pe Scriptură și împuternicită de Duhul să 
pornească din inima fi ecărui credincios.

Să vină lucrători la seceriș, pentru ca familiile 
să fi e ati nse și comunitățile să fi e afectate de 
Evanghelie. 

Împărăția lui Dumnezeu să avanseze prin 
vise și viziuni și pentru ca Isus să fi e înălțat 
în inimile și mințile credincioșilor. Ca acești a 
să-și găsească siguranța în Isus.

1
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3

4

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

T
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Rabat, Moroc
abat, capitala Marocului și unul dintre cele patru orașe 
imperiale ale țării, este o zonă urbană mare situată de-a lungul 
coastei Atlanti cului. Deși națiunea se modernizează rapid și 
experimentează o creștere a nivelului de trai, Marocul este 

cunoscut pentru condițiile de viață difi cile, 
sărăcie, exploatarea copiilor și persecuția 
religioasă. Cu toate acestea, în ciuda 
acestor provocări, astăzi mulți marocani 
vin la credința în Isus prin programe radio 
și muzica de laudă în limba berberă. 
Acești  urmași ai lui Isus formează centre 
de pregăti re în care învață cum pot să-L 
facă cunoscut pe Isus oamenilor din 
națiunea lor.

Central Shilha (Berberi) htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12217/MO 
Jebala htt ps://joshuaproject.net/people_groups/12336/MO 
Berberi Arabizați și Arabi Marocani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/13819/MO

Ne ru�ăm c�: 
Împărăția lui Dumnezeu să înainteze în cele 
12 limbi ale acestui oraș, în special printre 
limbile grupurilor etnice enumerate.     
 
În Rabat să se nască o mișcare puternică de 
rugăciune care să se răspândească în toată 
țara.   

Urmașii lui Isus să umble în puterea Duhului. 

Scopul divin al lui Dumnezeu pentru acest 
oraș să prindă viață.
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cunoscut pentru condițiile de viață difi cile, 
sărăcie, exploatarea copiilor și persecuția 
religioasă. Cu toate acestea, în ciuda 
acestor provocări, astăzi mulți marocani 
vin la credința în Isus prin programe radio 
și muzica de laudă în limba berberă. 
Acești  urmași ai lui Isus formează centre 
de pregăti re în care învață cum pot să-L 
facă cunoscut pe Isus oamenilor din 

Marocanii vin 
la credința în Isus

4

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri 

R



Punjabi din Vest htt ps://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6420 
Punjabi din Sud htt ps://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6405
Sindhi htt ps://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6400 
Baloch din Vest htt ps://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=6419
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Islamabad, Pakistan
slamabad este capitala Pakistanului și se afl ă lângă granița 
cu India. Națiunea este legată din punct de vedere istoric 
și cultural de Iran, Afganistan și India. De la obținerea 
independenței în 1947, Pakistanul s-a luptat să obțină 

stabilitate politi că și să susțină dezvoltarea socială. Se 
esti mează că în țară există 4 milioane de copii orfani și 3,5 
milioane de refugiați afgani. Urmașii lui Isus din țară sunt 
adesea sever persecutați. Din 2021, când au fost sistate 
conversațiile dintre guvernul pakistanez și grupurile teroriste 

proeminente, a existat o creștere bruscă a atacurilor care 
vizează urmași ai lui Isus. Acum este ti mpul ca Mireasa 

lui Cristos să stea alături de biserica din Pakistan și să 
se roage pentru înaintarea Evangheliei în fi ecare trib 
neati ns din Islamabad.

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice
Punjabi din Vest 
Punjabi din Sud 
Sindhi 
Baloch din Vest 

cu India. Națiunea este legată din punct de vedere istoric 
și cultural de Iran, Afganistan și India. De la obținerea 
independenței în 1947, Pakistanul s-a luptat să obțină 

stabilitate politi că și să susțină dezvoltarea socială. Se 
esti mează că în țară există 4 milioane de copii orfani și 3,5 
milioane de refugiați afgani. Urmașii lui Isus din țară sunt 
adesea sever persecutați. Din 2021, când au fost sistate 
conversațiile dintre guvernul pakistanez și grupurile teroriste 

proeminente, a existat o creștere bruscă a atacurilor care 
vizează urmași ai lui Isus. Acum este ti mpul ca Mireasa 

lui Cristos să stea alături de biserica din Pakistan și să 
se roage pentru înaintarea Evangheliei în fi ecare trib 
neati ns din Islamabad.

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

Ne ru�ăm c�:
Împărăția lui Dumnezeu să înainteze în cele 
18 limbi ale acestui oraș, în special printre 
limbile grupurilor etnice enumerate.

În Islamabad să se nască o mișcare puternică 
de rugăciune care să se răspândească în 
toată țara.

Urmașii lui Isus să umble în puterea Duhului.

Scopul divin al lui Dumnezeu pentru acest 
oraș să prindă viață.

1

2

3

4

I



30 Zile de rugăciune 2023 34

ZIUA 30,  16 APRILIE

Mecca, Arabia Saudită
ecca, locul de naștere al islamului și centrul religios către care își 
întorc fața zilnic sute de milioane de musulmani în rugăciune, este 
cel mai sfânt oraș al islamului. Islamul a apărut acum aproximati v 
1.400 de ani în națiunea Arabiei Saudite, când fondatorul, Muhamed, 

a decretat că nu ar trebui să existe altă 
religie în Peninsula Arabă. În fi ecare an, 
aproximati v 2 milioane de musulmani 
fac pelerinaj la Mecca și Medina. Tot 
mai mulți saudiți devin deziluzionați de 
islam și vin la Isus prin prin intermediul 
internetului, călătoresc în străinătate și devin martori credincioși în interiorul 
națiunii. Odată reformele de modernizare începute de Prințului moștenitor, se 
deschide o oportunitate unică pentru biserica saudită de a se opune declarației 
lui Muhamed de acum 1.400 de ani și de a valorifi ca libertatea crescută din 
interiorul granițelor, revendicând astf el țara pentru Regele Regilor.

Ne ru�ăm c�:
Isus să fi e glorifi cat și pentru ca 
biserici de casă care Îl înalță pe 
Cristos să se nască în cele 24 de 
limbi ale acestui oraș, în special 
printre arabii saudiți najdi, arabii 
saudiți hijazi și arabii omani.

O mișcare puternică de rugăciune 
să se ridice din națiunile pământului 
pentru acest mare oraș. 

Să aibă loc o trezire, revelații și viziuni 
supranaturale.   

Împărăția lui Dumnezeu să avanseze 
prin războinici ai rugăciunii saudiți 
care stau în spărtură pentru ofi cialii 
lor guvernamentali. 
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În fiecare an, aproximativ 
2 milioane de musulmani 
fac pelerinaj la Mecca.

Arabii Saudiți Najdi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10759/SA 
Arabii Saudiți Hijazi htt ps://joshuaproject.net/people_groups/14784/SA 
Arabii Omani htt ps://joshuaproject.net/people_groups/10378/SA

Ne rugăm în special pentru aceste grupuri etnice

M
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17 APRILIENoaptea Puterii 
aylat al-Qadr, “Noaptea Puterii”, celebrează revelarea primelor versete din Coran profetului Muhamed. Este un eveniment extrem de 
important – rugăciunile si faptele bune făcute în această noapte sunt considerate mai valoroase decât rugăciunile și faptele bune făcute 
pe parcursul a o mie de nopți. Această noapte mai este cunoscută ca “Noaptea Destinului”, mulți cred că soarta lor pentru următorul an 
este hotărâtă în această noapte. Așadar, este important pentru Musulmani să se roage pentru iertare si binecuvântare, iar mulți dintre ei 

se vor ruga întreaga noapte. 
  Sunt diferite opinii cu privire la Laylat al-Qadr dar, în general, este acceptat ca cel mai probabil să cadă în timpul ultimelor zece nopți ale 
Ramadanului, nopțile impare având o probabilitate mai ridicată. Dintre nopțile impare, a 27-a noapte este cea cu șansele cele mai ridicate, 
conform părerii multor teologi Musulmani. De aceea unii aleg să petreacă ultimele zece zile ale Ramadanului în moschee, tocmai pentru a nu 
rata acest eveniment.
  De asemenea, se crede că îngerii petrec această noapte într-o călătorie constantă între cer și pământ, împărțind pace și binecuvântări 
credincioșilor în timp ce se roagă.

Cum să te rogi
în această noapte

În timpul Laylat al-Qadr, musulmanii Îl caută pe Dumnezeu cu determinare. Roagă-te ca 
Dumnezeu să se reveleze în mod miraculos prin vise și viziuni.

Mulți musulmani caută iertare pentru păcatele lor în această noapte. Roagă-te ca ei să îl 
descopere pe Isus, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1:29).

Rugați-vă ca această Noapte a Destinului să aducă oportunități pentru urmașii lui Isus de 
a împărtăși Evanghelia cu familia și prietenii lor.

1

3

3
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Musulmanii din întreaga lume vor sărbători Eid al-Fitr - sărbătoarea 
de trei zile începând din acest weekend. Deși data exactă depinde de 
poziția lunii, cel mai probabil, Eid va începe vineri, 21 aprilie.

Rugați-vă pentru musulmani în timp ce 
aceștia marchează sfârșitul Ramadanului

n următoarele câteva zile, musulmanii vor sărbători sfârșitul Ramadanului 
parti cipând la rugăciuni la o moschee locală sau un alt loc de adunare și vor 
încheia postul cu o sărbătoare specială. Cei mai mulți se vor îmbrăca în cele mai 
bune haine în ti mp ce vizitează prietenii și familia, urându-le un Eid fericit.

În multe țări, musulmanii au o tradiție de a oferi bani și mâncare săracilor în acest 
moment. Mulți vor oferi copiilor dulciuri sau bani. Acesta este moti vul pentru care 
această sărbătoare este uneori cunoscută sub numele de „Eid Dulce”. Este o ocazie 
fericită, veselă, oarecum asemănătoare cu sărbătorirea Crăciunului.
Dacă aveți un prieten, un vecin sau un coleg de muncă musulman, asigurați-vă 
că îi salutați cu „Eid Mubarak” („Eid Binecuvântat”) și întrebați-i cum sărbătoresc. 
Sau faceți-le o scurtă vizită - o expresie comună a prieteniei în ti mpul acestui 
sezon de sărbătoare.
În cele din urmă, vă rugăm să vă aminti ți că rugăciunile voastre sunt vitale pentru 
transformarea vieților. Nu doar în această perioadă, ci pe tot parcursul anului.

Vă mulțumim pentru rugăciuni.

Î
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Mulțumim mult pentru credicioșia ta de-a te ruga pentru lumea musulmană folosind 
acest ghid.

  Ne-am bucura tare mult dacă vrei să conti nui să te rogi alături de noi pe  
  parcursul acestui an. Pregăti m lunar moti ve de rugăciune prin care putem  
  mijloci împreună pentru lumea musulmană.

Ce urmează acum?

  parcursul acestui an. Pregăti m lunar moti ve de rugăciune prin care putem  
  mijloci împreună pentru lumea musulmană.

S

Dacă dorești  să facilitezi întâlniri de rugăciune, sau grupuri de 
rugăciune, te rugăm să ne contactezi.

Dacă ești  interesat de cursuri sau materiale despre islam, despre cum 
poți să dezvolți relații cu semnifi cație cu un musulman, dacă ești  interesat de a avea 
o experiență pe termen scurt sau lung în contexte musulmane, nu ezita să ne contactezi.
Facilităm și oferim cursuri în format fi zic sau online ca și: Cursul Kairos, Hristos Printre 
Musulmani, Al-Massira. 

Dacă dorești  să susți aceast proiect poți dona în contul Avant-Garde, Asociație prin care 
funcționează  Fronti ers în Romania.

      Fronti ers Romania
      contact@fronti ers.ro

      RO14 BTRL RONC RT00 7276 5701
      BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA CLUJ
      ASOC. AVANT-GARDE CIF 31158052
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