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Bine ați venit la ediția 2023 a celor 
30 de Zile de Rugăciune pentru Lumea Musulmană
Rugați-vă cu bucurie

INTRODUCERE

Ultimii ani au pus lumea în fața unor situații 
provocatoare. Impactul global și local al 
pandemiei de coronavirus, războaiele, 
inflația și alte crize iminente, amenință să 
ne copleșească. Ne putem simți adesea ca 
scriitorul Epistolei după Romani 8:26, care 
mărturisea: „...căci nu știm cum trebuie să ne 
rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi 
cu suspine negrăite.”

Echipa 30 Zile pregătește conținutul pentru 
fiecare ghid anual de rugăciune cu luni de 
zile înainte, fără să știe ce se va întâmpla 
când se apropie următorul Ramadan 
și cu ce se va confrunta lumea. Așa că 
anul acesta am decis să ne concentrăm 
tema rugăciunilor noastre pentru lumea 
musulmană departe de tragedii și 
provocări înspre speranță și bucurie. În 

timp ce continuăm să ne rugăm pentru nevoile 
popoarelor musulmane, în rugăciunile noastre 
din 2023 vom pune accentul pe poveștile despre 
lucrurile bune care se întâmplă în comunitățile 
musulmane și ne vom concentra rugăciunea 
pentru a vedea mai multe lucruri bune.  

Acest lucru seamănă cu mărturii ale noilor 
credincioși și ale lucrătorilor care plantează 
biserici. Aceasta include comunități care 
lucrează împreună pentru a-și îmbunătăți 
condițiile de trai și familii care investesc în 
viitorul lor. Vom întâlni persoane care au dat 
dovadă de curaj și bunătate și grupuri care s-au 
concentrat pe atingerea unui obiectiv pentru a-i 
binecuvânta pe alții. Vom mulțumi pentru ceea 
ce a făcut Domnul și îi vom cere ca mai mult 
din bunătatea Sa să fie îndreptată spre lumea 
musulmană.

Mulțumesc Dumnezeului meu 
pentru toată aducerea aminte 

pe care o păstrez despre voi. 
În toate rugăciunile mele mă 

rog pentru voi toți, cu bucurie, 
pentru partea pe care o luați la 

Evanghelie, din cea dintâi zi până 
acum. Sunt încredințat că Acela 

care a început în voi această 
bună lucrare o va isprăvi până în 

ziua lui Isus Hristos.
FILIPENI 1:3-6
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În aprilie 1992, un grup de creștini de la o 
organizație misionară globală s-a adunat 
într-o locație aproape de Marea Roșie, 
în Orientul Mijlociu. Ramadanul tocmai 
se încheiase. Rugându-se împreună, 
acest grup de bărbați și femei a simțit 
că Dumnezeu îi îndruma să acorde mai 
multă atenție iubirii Sale pentru lumea 
musulmană. Cei implicați în întâlnire 
spun despre această descoperire ca 
fiind un mesaj clar, care îi cheamă să 
îmbrățișeze lumea musulmană în toată 
diversitatea ei, văzându-i pe musulmani 
așa cum îi vede Dumnezeu - ca pe creația 
Sa iubită. Ei s-au angajat să se supună 
acestui îndemn, începând cu o perioadă 
de 30 de zile de rugăciune și post 
concentrat pentru lumea musulmană.

Despre cele 30 de Zile de Rugăciune
pentru Lumea Musulmană

INTRODUCERE

De fiecare dată când a avut loc 
Ramadanul de atunci, a fost creat un ghid 
de rugăciune pentru a-i ajuta pe creștini 
să se roage pentru musulmani în timpul 
celor 30 de zile de post. Scopul a fost 
de a se concentra pe binecuvântarea 
poporului musulman și de a-i ajuta pe 
creștini să aibă o mai mare înțelegere 
și dragoste pentru musulmanii din 
întreaga lume. Creștinii care lucrează 
în comunitățile musulmane au fost 
rugați să împărtășească nevoile acestor 
comunități și povești care să inspire 
rugăciunea. A fost formată o echipă 
care să coordoneze distribuirea către 
un număr tot mai mare de națiuni și 
să gestioneze traducerea în peste 40 
de limbi, creând o mișcare globală de 

rugăciune diferită de oricare alta.

Astăzi, creștini din multe organizații 
și biserici sunt implicați în realizarea, 
traducerea și distribuirea ghidului 
de rugăciune, multe sute de mii de 
persoane participând la rugăciune în 
fiecare an.

Dacă folosiți acest ghid de rugăciune, 
știți că Dumnezeu lucrează împreună 
cu noi prin rugăciune și puteți vedea 
roadele a peste 30 de ani de mijlocire 
făcută cu credință. Participarea, 
rugăciunile și preocuparea voastră 
pentru împlinirea unui cuvânt rostit 
acum 30 de ani au schimbat lumea 
pentru totdeauna.
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În calitate de urmași ai lui Hristos, luăm 
foarte în serios îndemnul ferm al lui Isus 
de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-ți iubi 
aproapele. Musulmanii sunt vecinii noștri, 
iar un mod în care îi iubim este să ne rugăm 
pentru binecuvântări asupra lor, a familiilor 
și comunităților lor. 
Matei 22:37-39

Isus ne poruncește să îi iubim pe toți - chiar 
și pe cei care ne fac rău - și să ne rugăm 
pentru ei.
 Matei 5:44

Mijlocirea noastră pentru musulmani 
trebuie să fie motivată de dragoste. Modelul 
nostru este Isus - care, pe când eram noi 
încă păcătoși, ne-a iubit și a murit pentru 
noi.
Romani 5:8

 

Pe măsură ce primim dragostea lui 
Dumnezeu pentru noi, El ne dăruiește 

30 Zile a fost creat de un grup 
de oameni care s-au angajat 
să împărtășească dragostea 
lui Hristos cu musulmanii. 
Iată câteva scripturi care 
te vor ajuta să-ți pregătești 
inima pentru rugăciune.

Credem că Isus este Mântuitorul lumii, 
împăcând toți oamenii cu Dumnezeu. Ioan 

14:6; Fapte 4:12; 2 Corinteni 5:18-19

Fiecare ființă umană este făcută după chipul 
lui Dumnezeu și astfel are o valoare și o 
demnitate inestimabilă. 
Geneza 1:26-28

Dumnezeu îi iubește pe musulmani și nu 
vrea ca niciunul să piară. 
1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9; Ioan 3:16

Motive de rugăciune:
INTRODUCERE

dragostea Sa pentru toți ceilalți și ne permite 
să împlinim marea poruncă de a-L iubi pe 
Dumnezeu și de a ne iubi aproapele. Nu 
suntem chemați să judecăm, să ne temem, 
să urâm sau să ne raportăm la musulmani 
într-un mod care este contrar Împărăției lui 
Dumnezeu. Trebuie pur și simplu să iubim, 
să trăim așa cum ne-a poruncit Hristos, să 
ne rugăm și să ne încredem în Dumnezeu 
prin Duhul Său cel Sfânt pentru a-i aduce pe 
oameni la Sine în Hristos.
Galateni 5:22-23; Ioan 6:44; 12:32; 16:8;

1 Corinteni 13

Fie ca rugăciunile voastre să fie 
călăuzite de dragostea lui Hristos și 
de inspirația Duhului Sfânt, în timp 
ce participați la cele 30 de zile de 
rugăciune pentru lumea musulmană 
din acest an.
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 • Regatul Unit
 • Franța
 • Ucraina
 • Europa
 • Iran
 • Camerun
 • Suriname
 • Burkina Faso
 • India

Unde ajung 
rugăciunile noastre?

HARTĂ

 • Indonezia
 • Arabia Saudită
 • Gabon
 • Iordania
 • Guineea
 • China
 • Siria
 • Yeman 
 • Etiopia

 • Pakistan
 • Elveția
 • Afganistan
 • Caucaz
 • Austria
 • Malaezia
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Se estimează că în Regatul Unit 
există 3,4 milioane de musulmani, 
majoritatea locuind în Anglia. Majoritatea 
musulmanilor britanici provin din 
familii ce au emigrat din Asia de Sud, 
dar și din toată Africa, Orientul Mijlociu, 
Asia Centrală și Europa. Comunitatea 
musulmană este bine înrădăcinată 
în Regatul Unit și foarte implicată în 
societatea britanică.

Atunci când pandemia de COVID-19 
s-a răspândit rapid în comunitățile din 
Regatul Unit, musulmanii britanici au 
fost printre primii care au reacționat, 
transformând moscheele în centre de 
testare și morgi temporare, strângând 
bani pentru înmormântări și acțiuni de 
caritate și livrând alimente persoanelor 
aflate în carantină. Saira, o femeie 
musulmană din Birmingham care a ajutat 
la livrarea de pachete cu alimente, a 

Regatul Unit
ZIUA  1 – 22 MARTIE 

descoperit că faptul că a putut să-i ajute 
pe cei aflați în nevoie în timpul epidemiei 
a atenuat propria anxietate în acele 
momente dificile.  „A fost ceva ce am putut 
face pentru a ajuta când erau atât de multe 
lucruri pe care nu le puteam face. A fost 
încurajator să văd cum comunitatea s-a unit 
pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili.”

În prezent, creșterea prețurilor a creat 
nevoi permanente în Marea Britanie, iar 
musulmanii își ajută din nou comunitățile, 
oferind familiilor aflate în dificultate 
alimente pentru Iftar, masa luată la apus 
la încheierea postului de peste zi din 
timpul Ramadanului. Într-un moment 
care, de obicei, reunește oamenii pentru 
a lua masa împreună, lipsa mijloacelor 
financiare poate însemna izolare, astfel 
că donațiile caritabile sunt deosebit de 
importante acum.

Rugați-vă pentru musulmanii din Marea 

Britanie care se confruntă cu dificultăți 

financiare să aibă acces la resursele de 

care au nevoie.

Rugați-vă pentru creștinii din Marea 

Britanie să lucreze alături de musulmani 

și să fie generoși în a ajuta familiile 

musulmane aflate în nevoie, în special în 

timpul Ramadanului.

Rugați-vă pentru ca musulmanii din 

Marea Britanie să aibă relații bune cu 

creștinii și să existe oportunități de a sluji 

comunitățile lor împreună.

Motive de rugăciune:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți 
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri 
pentru toți oamenii…Lucrul acesta este 
bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, care voiește ca toți 
oamenii să fie mântuiți și să vină la 
cunoștința adevărului

1 TIMOTEI 2:1-4

P
ho

to
 fr

om
 U

ns
pl

as
h 

by
 E

vg
en

y 
M

at
ve

ev

5



Conform unor estimări aproximativ 15 000 
de musulmani își părăsesc religia în fiecare 
an în Franța. Un număr egal tinde să se 
convertească la islam, astfel încât cifrele 
populației nu se schimbă semnificativ, dar 
foștii musulmani reprezintă o comunitate 
în creștere.

Părăsirea islamului, chiar și într-o națiune 
occidentală, înseamnă să te confrunți cu 
o posibilă respingere din partea familiei și 
a prietenilor, uneori chiar cu amenințări 
sau violență. Dar persoanele care părăsesc 
islamul îi pot face pe alții să se gândească 
la credința lor și pot exercita o influență în 
a-i determina să acorde atenție mesajului 
lui Isus. Ascensiunea secularismului 
într-un loc precum Franța se răspândește 
și în alte națiuni, pe măsură ce foștii 
musulmani influențează oamenii din țările 
lor de origine - locuri precum Algeria sau 
Maroc, unde practicarea islamului este 
considerată de la sine înțeleasă.

Franța

Farid a emigrat în Franța din Algeria 
când era copil. Când a crescut în Franța, 
majoritatea prietenilor săi proveneau din 
alte familii musulmane, dar, pe măsură ce 
Farid a crescut, a fost din ce în ce mai puțin 
interesat să urmeze tradițiile musulmane 
și tot mai doritor să iasă cu prieteni care 
nu erau nici ei religioși. Cu excepția lui 
Sami. Sami era de asemenea algerian, 
dar se născuse în Franța. Sami s-a referit 
la Dumnezeu într-un mod pe care Farid 
nu-l mai auzise până atunci, așa că Farid 
l-a întrebat pe Sami despre credința sa. 
Sami a descris faptul că i s-a dat o carte 
cu poveștile lui Isa-Al-Masih (Isus) și cum 
acestea i-au transformat viața. El l-a invitat 
pe Farid la o adunare a altor adepți ai lui 
Isa, unde urmau să studieze învățăturile 
Sale și să se sprijine reciproc în credința lor. 
Intrigat, Farid a fost de acord să meargă.
  

ZIUA A 2-A – 23 MARTIE  
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Rugați-vă pentru credincioșii de 

origine musulmană din Franța, care 

pot într-un mod unic să fie o bună 

mărturie pentru alții din cultura lor, 

indiferent dacă aceștia sunt sau nu 

credincioși.

Rugați-vă pentru musulmanii 

francezi care Îl caută pe Isus să își 

aducă și familiile și comunitățile 

împreună cu ei la credință.

Rugați-vă pentru creștinii din Franța 

să fie martori iubitori și primitori.

Motive de rugăciune:

Dacă vreunuia dintre voi 
îi lipsește înțelepciunea, s-o 
ceară de la Dumnezeu, care 
dă tuturor cu mână largă 
și fără mustrare, si ea îi va 
fi dată.

IACOV 1:5
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Doar aproximativ 1% din populația 
Ucrainei, o națiune creștin-ortodoxă, este 
musulmană. Deși puțini, musulmanii din 
Ucraina au început să îi ajute pe ucraineni 
atunci când rușii au invadat țara în 
februarie 2022.

Majoritatea musulmanilor din Ucraina sunt 
turci. Unii, cum ar fi tătarii din Crimeea, 
nu sunt străini de conflictul pentru patria 
lor. Musulmanii ceceni au, de asemenea, o 
istorie de conflicte cu Rusia, care i-a adus în 
Ucraina - unii dintre ei văd recenta invazie 
rusă ca pe o continuare a unui conflict 
istoric.

Musulmanii care au rămas în Ucraina au 
făcut tot ce au putut pentru a sărbători 
Ramadanul anul trecut, în mijlocul 
zgomotelor de război și a lipsei de alimente. 
Există multe povești despre cei care au 
rămas în Ucraina, ajutându-i pe alții să 
scape și îngrijindu-i pe cei rămași în urmă.

Ucraina
ZIUA A 3-A – 24 MARTIE

Impactul conflictului dintre Rusia și 
Ucraina, ambele fiind țări în care se cultivă 
o mare parte din aprovizionarea cu grâu 
la nivel mondial, a provocat o creștere a 
prețului la această cereală esențială. Acest 
lucru a avut un impact în multe națiuni 
musulmane, cum ar fi Tunisia, Liban, 
Pakistan și Egipt, care este cel mai mare 
importator de grâu ucrainean.

Având în vedere că Ramadanul a avut 
loc anul trecut, în perioada începutului 
conflictului, unii musulmani au fost 
determinați să își direcționeze Zakat-ul 
pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni. 
Zakat este o plată, ca o zeciuială, pe 
care musulmanii trebuie să o dea ca o 
donație caritabilă anuală, de obicei 2,5% 
din venitul lor. În acest an, donațiile vor 
continua să fie direcționate către nevoile 
generate de războiul din Ucraina.

Rugați-vă pentru refugiații musulmani 

din Ucraina, pentru a găsi siguranță 

în locuri noi și pentru a fi ajutați să-și 

reconstruiască viața.

Rugați-vă pentru musulmanii din 

Ucraina și din Rusia, pentru ca ei să 

găsească mântuirea de la Prințul Păcii.

Rugați-vă pentru creștinii care îi ajută pe 

musulmanii ucraineni, pentru a le oferi 

refugiu, ajutor, speranță și Vestea Bună 

a Evangheliei.

 

Motive de rugăciune:

V-am spus aceste lucruri 
ca să aveți pace în Mine. 
În lume veți avea necazuri; 
dar îndrăzniți, Eu am 
biruit lumea.

IOAN  16:33
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Jan și Mohammad se bucură împreună de 
un suc rece și o gustare după un meci de 
fotbal, în soarele binevenit al primăverii 
timpurii, într-o după-amiază de duminică 
în Olanda. Ei fac parte dintr-o echipă 
constituită la nivel comunitar din tineri 
care se întâlnesc în mod regulat pentru 
a juca fotbal. Echipa este formată din 
jucători de diferite origini etnice, toți 
din același cartier din Amsterdam, toți 
împărtășind o pasiune pentru acest joc 
frumos. Jan, creștin, este olandez, iar 
Mohammad, musulman, a emigrat în 
Olanda când era copil, din Maroc.

Cei doi bărbați discută rar despre religie, 
cu excepția faptului că își fac urări de 
bine unul altuia cu ocazia sărbătorilor 
religioase. Dar când este întrebat despre 
rolul musulmanilor în societatea olandeză, 
Jan se referă la prietenia sa cu Mohammad 

Musulmanii din Europa

ca fiind cea mai mare influență din viața 
sa. „Unii oameni cred că musulmanii vor 
să pună stăpânire pe țară”, spune el. 
„Dar niciunul dintre musulmanii pe care 
îi cunosc nu are niciun interes să impună 
religia lor nimănui. Ca și mine, ei vor doar 
să-și trăiască viața în pace.”

Studiile au arătat că relațiile personale 
cu musulmanii sunt principalul factor 
pentru ca nemusulmanii să aibă o părere 
pozitivă despre musulmani. În Europa 
de Vest, controversele privind imigrația 
și integrarea culturilor musulmane au 
devenit subiecte cheie în campaniile 
politice, cu creșteri îngrijorătoare ale 
naționalismului și ale ideologiei rasiste. 
Însă adepții lui Hristos care au prieteni 
musulmani sunt mai bine informați și sunt 
mai puțin predispuși să se lase influențați 
de stereotipuri și retorică.

ZIUA A 4-A – 25 MARTIE

P
ho

to
 fr

om
 U

ns
pl

as
h 

by
 C

hr
is

tia
n 

Lu
e

Musulmanii reprezintă aproximativ 

6% din populația Europei 

occidentale. Rugați-vă pentru ca 

ei să dezvolte prietenii puternice 

în comunitățile lor și să fie o 

binecuvântare în țările lor de origine.

Rugați-vă pentru familiile de 

imigranți și pentru cele cu generații 

mixte de imigranți care se adaptează 

la schimbările culturale din Europa.

Rugați-vă pentru creștinii din Europa 

să ia atitudine împotriva rasismului 

și a urii și să fie o mărturie a iubirii 

lui Isus.

Motive de rugăciune:

GALATENI 5:14

Căci toată Legea se 
cuprinde într-o singură 
poruncă: „Să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine 
însuți.”

8



P
ho

to
 fr

om
 U

ns
pl

as
h 

by
 S

ae
ed

 K
ar

im
i

Când s-a răspândit vestea deciziei Curții 
Supreme de Justiție care a stabilit că 
nu este o crimă să predici creștinismul 
într-o biserică de casă din Iran, Laleh 
s-a bucurat împreună cu ceilalți membri 
ai comunității sale. Cu toate acestea, 
de când a devenit adeptă a lui Isus, 
după ce a urmărit programe creștine la 
emisiunile de televiziune prin satelit, a 
simțit întotdeauna nevoia de a-și păstra 
credința secretă și încă se simte stânjenită 
să vorbească despre aceasta cu străinii. 
Întâlnirea la biserica de casă dintr-un oraș 
din apropiere a fost singura ei legătură 
cu alți creștini, dintre care unii sunt 
încă în închisoare pentru că au predicat 
Evanghelia. Este vreo șansă ca lucrurile să 
se schimbe?

Iranul este o republică islamică, iar 
tentativele de convertire a musulmanilor 
au fost, până de curând, pedepsite 
cu moartea. La sfârșitul anului 2021, 

Iran
ZIUA A 5-A – 26 MARTIE

instanțele iraniene au declarat că nu este 
ilegal să predici creștinismul, deși legea 
nu este aplicată în mod consecvent.

Aceasta a fost o schimbare uriașă 
într-o națiune care este notorie pentru 
persecutarea minorităților religioase. 
Unii cred că eforturile autorităților 
de a promova o agendă islamică 
fundamentalistă a încurajat mai puțini 
iranieni să îmbrățișeze islamul, asociindu-l 
cu un sistem politic corupt. Studii realizate 
de organizații nereligioase recente au 
confirmat rapoartele pe care lucrătorii 
creștini le fac de ani de zile cu privire 
la creșterea Bisericii în Iran. Estimările 
sugerează că există peste o jumătate de 
milion de creștini în Iran, dar se bănuiește 
că sunt mult mai mulți, posibil de două ori 
mai mulți, având în vedere că majoritatea 
creștinilor încă se întâlnesc în secret, în 
biserici de casă și în adunări private.
 

Rugați-vă pentru creștinii din Iran să 

aibă resurse bune de ucenicie. Mulți 

lideri creștini au fost întemnițați sau 

au fugit din țară, iar materialele sunt 

greu de obținut.

Rugați-vă pentru ca Iranul să ofere 

libertate religioasă deplină tuturor 

cetățenilor săi.

Rugați-vă pentru ca mai mulți 

musulmani din Iran să Îl întâlnească 

pe Isus și să umble în slobozenia pe 

care El ne-a adus-o.

Motive de rugăciune:

…Dacă rămâneți în 
Cuvântul Meu, sunteți 
în adevăr ucenicii Mei; 
veți cunoaște adevărul, și 
adevărul vă va face slobozi.

IOAN 8:31-32
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Musa provine dintr-o familie musulmană, 
dar când familia sa a avut nevoie de îngrijiri 
medicale, a mers la un spital creștin. Când 
s-a născut fiul său, moașele creștine au 
avut grijă de soția lui. Spitalul a avut grijă 
chiar și de un văr care avea nevoie de 
medicamente și consiliere pentru HIV.

Musa se simțea norocos că avea un centru 
medical la îndemână. În Camerun există 
mai puțin de 5 asistente medicale la 
fiecare 10 000 de persoane și mai puțin 
de jumătate din numărul de medici. 
Centrele de îngrijire medicală oferite de 
organizațiile religioase oferă un serviciu 
necesar tuturor oamenilor din regiune. 

Camerun

Organizațiile confesionale furnizează 40% 
din serviciile de sănătate din Camerun. 

Musa recunoaște ca răspândirea corupției 
din societate face imposibilă obținerea de 
asistență medicală în unitățile de stat. El 
a fost impresionat de munca asistentelor 
medicale de la spitalul creștin și de 
credința lor, care le-a motivat să își ofere 
serviciile. Cu timpul, Musa a ajuns să îl 
cunoască pe capelanul de la spitalul creștin 
și a vizionat filmul „Isus”. În cele din urmă, 
el l-a primit pe Hristos în viața lui.

ZIUA A 6-A – 27 MARTIE  
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Rugați-vă pentru ca centrele aflate în 

zone izolate să fie în siguranță și să 

aibă resursele necesare pentru a oferi 

îngrijire comunităților din jurul lor.

Rugați-vă pentru ca locuitorii din 

Camerun să lucreze împreună pentru a 

îmbunătăți accesul la asistență medicală 

și la alte servicii necesare pentru ca 

națiunea lor să prospere.

Rugați-vă pentru ca musulmanii din 

Camerun să-L întâlnească pe Domnul 

Isus prin experiențele lor în centrele de 

sănătate creștine și prin interacțiunea cu 

lucrătorii creștini.

Motive de rugăciune:

Duhul Domnului este peste Mine, 
pentru că M-a uns să vestesc 
săracilor Evanghelia; M-a trimis să 
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, 
să propovăduiesc robilor de război 
slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; 
să dau drumul celor apăsați și să 
vestesc anul de îndurare al Domnului.

LUCA 4:18
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„Intrați, intrați!” le-a zis Sarah vecinilor 
invitându-i înăuntru! S-au împărțit 
dulciuri și s-au schimbat urări de 
“Eid binecuvântat”. Copiii și-au arătat 
noile jucării prietenilor lor, în timp ce 
adolescenții se pregăteau să meargă 
la sărbătorile din piața orașului, iar 
pregătirile cu prepararea mâncării 
continuau pentru petrecerea de stradă 
care urma să aibă loc mai târziu. Eid-ul 
în Surinam este o sărbătoare pentru toți 
locuitorii din această mică națiune care se 
mândrește cu o comunitate multietnică.

Cea mai mică națiune independentă 
din America de Sud are, de asemenea, 
cea mai mare proporție de musulmani 
din America. Musulmanii din Surinam 
sunt parte dintr-o națiune diversă, 
multiculturală, care vorbește 14 limbi.

Aproximativ jumătate din populația de 

Suriname
ZIUA A 7-A – 28 MARTIE

600 000 de locuitori sunt creștini. Restul 
sunt un amestec de religii populare, 
hinduism, fără religie și altele. Musulmanii 
reprezintă aproximativ 15% din populație, 
dar sunt o prezență semnificativă. Eid 
ul-Fitr este o sărbătoare publică națională 
aici, iar persoane din alte tradiții religioase 
se alătură celor care o sărbătoresc. 
Această toleranță prietenoasă apare însă 
în paralel cu conflicte și tensiuni între 
grupurile minoritare din națiune.

Mulți dintre musulmanii din Surinam 
sunt descendenți ai muncitorilor angajați 
cu contract din Asia de Sud și Indonezia 
care au sosit în secolul al-XIX-lea pentru 
a înlocui sclavii africani în coloniile 
britanice. Cultura musulmană din 
Surinam reflectă în cea mai mare parte 
cultura din aceste regiuni. Există însă și 
grupuri de musulmani din Afganistan și 
din unele părți ale Africii.
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Într-o populație diversă se pot crea 

diviziuni, iar Surinamul se confruntă 

cu conflicte între diferitele sale 

grupuri. Rugați-vă pentru pace între 

oamenii din Surinam.

Rugați-vă pentru ca musulmanii din 

Surinam să vină la credința în Isus.

Rugați-vă pentru creștinii din 

Surinam să fie o bună mărturie a 

harului lui Dumnezeu și a iubirii lui 

Isus.

Motive de rugăciune:

Și am văzut un alt înger, care 
zbura prin mijlocul cerului cu 
o Evanghelie veșnică, pentru 
ca s-o vestească locuitorilor 
pământului, oricărui neam, 
oricărei seminții, oricărei 
limbi și oricărui norod.

APOCALIPSA 14:6
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De ani de zile, continentul african a fost 
lider în ceea ce privește creșterea Bisericii. 
Până în 2060, se estimează că peste 4 
din 10 creștini din lume vor trăi în Africa 
Subsahariană.

Un studiu prezice că Burkina Faso va 
avea cea mai rapidă rată de creștere a 
creștinilor. În prezent, 62 % din populație 
este musulmană, dar numărul creștinilor 
a crescut constant, iar acum reprezintă 
aproximativ 22% din populație. Unii 
dintre aceștia sunt imigranți din locuri 
precum Siria sau Liban, dar mulți sunt foști 
musulmani care au ales să-L urmeze pe 
Hristos.

Conflictele dintre grupările politice au dus 
la violențe, cu încercări de a diviza națiunea 

Burkina Faso

în funcție de religie. Dar Burkina Faso are 
o istorie de toleranță față de diversitatea 
religioasă, iar căsătoriile interconfesionale 
sunt destul de frecvente.

Aziz și Esther sunt un astfel de cuplu. S-au 
cunoscut în facultate și, în ciuda unor 
îngrijorări din partea familiilor lor, sunt 
căsătoriți de 11 ani. Când s-au căsătorit, 
Aziz era musulman, iar Esther era creștină, 
dar când s-a născut primul lor copil, au 
purtat discuții serioase despre cum își 
vor învăța copiii lor în credință. Cu timpul, 
credincioșia lui Esther în a le spune copiilor 
ei povești din Biblie și a-i învăța despre Isus 
i-a atins și conștiința lui Aziz. Înainte de 
nașterea celui de-al treilea copil al lor, și el 
a decis să-L urmeze pe Hristos.

ZIUA A 8-A – 29 MARTIE  

Rugați-vă pentru ca Biserica din 

Burkina Faso să ofere o ucenicie bună, 

astfel încât, pe măsură ce crește, 

să devină puternică și matură și să 

poată fi o mărturie eficientă pentru 

musulmani.

Rugați-vă pentru ca musulmanii 

căsătoriți cu creștini să fie câștigați la 

credința în Hristos prin dragostea și 

exemplul soților lor creștini.

Rugați-vă pentru pace în Burkina Faso, 

pentru continuarea libertății religioase 

și pentru ca Biserica să continue să 

crească.

Motive de rugăciune:

Biserica se bucura de pace în toată 
Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea 
sufletește și umbla în frica Domnului; 
și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se 
înmulțea.

FAPTE 9:31
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Se estimează că în India trăiesc 
aproximativ 20 000 de afgani. Cei mai 
mulți dintre aceștia sunt refugiați, care 
locuiesc în Delhi și în împrejurimi. Mulți 
dintre ei așteaptă permisiunea de a se 
muta în alte țări, iar unora li s-a refuzat 
deja intrarea în alte părți ale lumii după ce 
au părăsit Afganistanul. Nu li se permite 
să muncească legal în India și este dificil 
să își înscrie copiii în școlile indiene.

Un grup de credincioși locali își unesc 
credința cu fapta, slujind aceste familii. 
Aceștia le oferă educație în matematică, 
engleză și cursuri de informatică, precum 
și cursuri de dezvoltare a abilităților 
pentru a-i ajuta să-și găsească un loc de 
muncă. De asemenea, ei le distribuie 
acestora alimente și truse de igienă 
medicală.

Afganii din India
ZIUA A 9-A – 30 MARTIE

Pe lângă acest ajutor practic, ei oferă 
și studii biblice în limbile afgane. Un 
lider relatează: „Am stabilit relații bune 
cu oamenii din această comunitate, ceea 
ce a dus la oportunitatea de a împărtăși 
Evanghelia cu ei. Vă rugăm să vă rugați 
ca din ce în ce mai multe familii de aici 
să experimenteze dragostea lui Isus prin 
întâlnirea cu credincioșii creștini prin 
programele noastre.”

Musulmanii și creștinii sunt amândouă 
minorități mici în India, deși India are una 
dintre cele mai mari populații musulmane 
din lume. Naționalismul hindus în creștere 
a dus la crearea unor conflicte, adeseori 
violente, față de ambele grupuri în ultimii 
ani și a amenințat pacea întregii națiuni.
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Rugați-vă pentru pace în India, 

pentru ca guvernul să încurajeze 

libertatea de credință și pentru 

ca diferitele grupuri religioase să 

trăiască în pace.

Rugați-vă pentru creștinii care Îl 

slujesc cu îndrăzneală pe Hristos 

și demonstrează dragostea Sa 

musulmanilor din India.

Rugați-vă pentru ca musulmanii 

indieni și refugiații musulmani din 

India să experimenteze dragostea lui 

Hristos și să ajungă la credința în El.

Motive de rugăciune:

Veniți binecuvântații Tatălui Meu 
de moșteniți Împărăția care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii. Căci 
am fost flămând, și Mi-ați dat de 
mâncat; Mi-a fost sete, si Mi-ați dat de 
băut; am fost străin, și M-ați primit,  

MATEI 25:34-35
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Anwar a dat drumul la aerul condiționat 
din mașină. Familia sa stătea de câteva 
ore în traficul blocat, încercând să 
iasă din Jakarta. Credea că plecaseră 
suficient de devreme pentru a scăpa de 
aglomerația din trafic, dar se părea că 
jumătate din oraș gândise la fel. Aceasta 
a fost prima dată în ultimii doi ani când 
Anwar a putut să-și ia soția și fiii pentru 
a-și vizita familia cu ocazia Eid al-Fitr din 
cauza restricțiilor impuse de pandemia 
de COVID-19. De obicei, călătoria dura 
aproximativ 4 ore, dar în acest an urma 
să dureze cu siguranță mai mult. Cu toate 
acestea, Anwar era hotărât să meargă, în 
ciuda bombănelilor copiilor care stăteau 
pe bancheta din spate. Anwar ratase 
înmormântarea bunicului său și multe 
alte evenimente importante din cauza 
epidemiei. În sfârșit, acum era și ceva de 
sărbătorit împreună.

Indonezia

Indonezia, cea mai mare națiune cu 
populație musulmană din lume, a avut una 
dintre cele mai mari rate de infectare cu 
COVID-19 din Asia. Pe perioada pandemiei 
călătoriile au fost interzise în țară pentru a 
limita răspândirea bolii. Turismul joacă un 
rol important în economia indoneziană, iar 
în prezent acesta se redresează pe măsură 
ce efectele pandemiei se atenuează.

Pelerinii indonezieni au fost, de asemenea, 
primii care au ajuns la Mecca, în Arabia 
Saudită, anul trecut, când acest oraș a 
lărgit accesul la locurile sfinte pentru Hajj. 
Pe măsură ce musulmanii indonezieni sunt 
din nou în mișcare, să ne rugăm ca ei să-L 
întâlnească pe Hristos în călătoriile lor.

ZIUA A 10-A – 31 MARTIE  

Rugați-vă pentru redresarea 

economică a Indoneziei și pentru ca 

musulmanii din Indonezia să facă 

eforturi pentru pace și prosperitate în 

insulele lor.

Musulmanii indonezieni provin din 

mai multe grupuri etnice diferite și 

vorbesc sute de limbi native unice. 

Rugați-vă pentru creștinii care pot 

ajunge la fiecare dintre aceste grupuri 

cu Evanghelia în propria lor limbă.

Rugați-vă pentru ca familii întregi să 

vină la credința în Isus în Indonezia.

Motive de rugăciune:

Domnul întărește pașii 
omului, când îi place calea 
lui; dacă se întâmplă să 
cadă, nu este doborât de 
tot, căci Domnul îl apucă de 
mână.

PSALMUL 37:23
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Hajj este pelerinajul anual pe care 
musulmanii îl fac în orașul sfânt Mecca 
din Arabia Saudită în ultima lună a 
calendarului islamic. Hajj este unul dintre 
cei cinci piloni ai islamului, astfel încât toți 
musulmanii fac eforturi mari pentru a 
face pelerinajul cel puțin o dată în viață.

De obicei, peste 2 milioane de persoane 
participă la Hajj în fiecare an. Cu toate 
acestea, în timpul pandemiei COVID-19, 
Arabia Saudită nu a permis accesul 
pelerinilor din alte națiuni și a limitat 
strict numărul vizitatorilor. În 2020, au 
fost permiși doar 1 000 de pelerini, iar în 
2021, 60 000. În 2022, Hajj a fost redeschis 
pentru vizitatorii străini, însă numărul 
acestora a fost limitat la doar 1 milion de 
pelerini.

Mulți musulmani economisesc ani de 
zile pentru a-și putea permite Hajj, așa 

Pelerinajul principal Hajj
ZIUA A 11-A – 1 APRILIE

că ultimii doi ani vor fi fost dezamăgitori 
pentru mulți dintre cei care sperau să 
meargă. În timpul Hajj, musulmanii 
participă la o serie de ritualuri pe 
parcursul mai multor zile. Acestea sunt 
efectuate în ascultare față de Dumnezeu, 
ca o datorie pentru toți musulmanii. 
Ritualurile comemorează evenimente 
din viața lui Mahomed și a altor profeți 
și onorează simboluri ale lui Dumnezeu. 
Pelerinii din toate părțile vieții sunt uniți 
în credința lor la Hajj și cred că această 
călătorie le permite să fie purificați și să 
se întoarcă acasă cu o inimă curățată de 
păcate.

Arabia Saudită investește masiv în 
facilități și organizare pentru a găzdui Hajj 
în siguranță și în mod eficient în fiecare 
an. Este, de asemenea, o sursă majoră 
de venit pentru regat, mulți locuitori din 
Mecca și din zonele învecinate bazându-se 
pe pelerini pentru a-și asigura traiul.

În 2023, Hajj începe pe 26 iunie. 

Rugați-vă pentru sănătatea și 

siguranța tuturor celor care 

participă.

În timpul Hajj, musulmanii caută 

să aibă o evlavie mai profundă față 

de Dumnezeu. Rugați-vă ca ei să 

găsească o viață nouă în Hristos.

Rugați-vă pentru ca musulmanii din 

Arabia Saudită, în special din Mecca, 

să aibă revelații supranaturale 

despre Isus.

Motive de rugăciune:

Căci, dacă este cineva 
în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au 
facut noi.

2 CORINTENI 5:17
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După ce încheie Hajj, pelerinajul la Mecca, 
musulmanii din întreaga lume sărbătoresc 
Eid al Adha. În 2023, acesta va începe 
pe 28 iunie. Aceasta este „sărbătoarea 
sacrificiului” și amintește de istoria lui 
Avraam și ascultarea lui la porunca lui 
Dumnezeu care i-a cerut să-și sacrifice fiul 
Isaac, ca să-i testeze credința.

Toți musulmanii iau parte la sărbătoare, 
deși persoanele care se întorc de la Hajj 
vor fi onorate în mod special ca noi „hajii”, 
- un titlu dat celor care s-au întors din 
pelerinaj. O oaie sau un alt animal este de 
obicei sacrificat și împărțit ca partea cea 
mai importantă a sărbătorii. În unele locuri 

Sărbătoarea Eid al-Adha

din Orientul Mijlociu, cei care s-au întors 
recent de la Mecca își vor pune pe pereții 
caselor lor urme de mâini din sângele 
animalului sacrificat, pentru a se proteja 
de rău.

Eid al Adha este o sărbătoare chiar 
mai importantă decât Eid al Fitr, care 
marchează sfârșitul Ramadanului. În unele 
țări, sărbătorile durează până la patru 
zile. Carnea de la ospăț este împărțită 
pentru a fi consumată cu familia, prietenii 
și cei nevoiași, iar musulmanii sărbătoresc 
împreună, purtând haine noi și făcând 
schimb de cadouri.
 

ZIUA A 12-A – 2 APRILIE

Rugați-vă pentru musulmanii care se 

întorc de la Hajj, în timp ce se gândesc 

la experiența lor, să fie deschiși atunci 

când îi cercetează Duhul Sfânt.

Rugați-vă pentru musulmanii care 

sărbătoresc Eid al-Adha să audă 

povestea lui Isus, Mielul lui Dumnezeu.

Rugați-vă pentru creștinii din țările 

musulmane care sărbătoresc Eid să 

aibă ocazia să sărbătorească împreună 

cu vecinii lor și să împărtășească 

dragostea lui Hristos.

Motive de rugăciune:

Căci este cu neputință ca sângele 
taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. 
De aceea, când intră în lume, El zice: 
„Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci 
Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici 
arderi de tot, nici jertfe pentru păcat...”

EVREI 10:5
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Mica națiune Gabon, situată pe coasta 
de vest a Africii, este un lider în domeniul 
conservării în Bazinul Congo. Bazinul 
Congo este cunoscut ca fiind „al doilea 
cea mai mare pereche de plămâni din 
lume” - o referire la importanța pădurii 
sale tropicale care, la fel ca și cea 
amazoniană, constituie o parte esențială a 
ecosistemului global.

88% din suprafața Gabonului este 
acoperită de pădure tropicală, care 
găzduiește animale, păsări și plante pe 
cale de dispariție. Gabonul își ia foarte 
în serios responsabilitatea pentru 
administrarea teritoriului său și a investit 
foarte mult în protejarea acestuia prin 
parcuri naționale, gestionarea durabilă 
a pădurilor și chiar prin sanctuare 

Gabon
ZIUA A 13-A – 3 APRILIE

marine. Pădurea tropicală din Gabon 
absoarbe miliarde de tone de dioxid de 
carbon și are o mare influență asupra 
precipitațiilor din regiune, ceea ce o face 
un element crucial în protejarea împotriva 
schimbărilor climatice.

Doar aproximativ 10% din populația 
Gabonului este musulmană, dar țara are 
președinți musulmani din 1973, când 
președintele s-a convertit la islam. Acesta 
a fost succedat de fiul său, de asemenea 
musulman. Mulți dintre musulmanii din 
Gabon sunt imigranți din alte părți ale 
Africii de Vest. Majoritatea populației este 
creștină, în majoritate catolică, urmare 
a influenței coloniștilor portughezi, 
existând și o comunitate evanghelică 
mică, dar în creștere.

Rugați-vă pentru eforturile Gabonului 

de a administra partea lor de pădure 

tropicală și de a păstra ecosistemul și 

toate creaturile care trăiesc în el.

Rugați-vă pentru musulmanii din 

Gabon, care au conexiuni în toată 

Africa de Vest, să Îl urmeze pe Isus 

și să-și împărtășească credința cu 

familiile lor.

Rugați-vă pentru creștinii din Gabon să 

lucreze alături de musulmani pentru 

binele națiunii lor și să fie o mărturie 

eficientă.

Motive de rugăciune:

El este chipul Dumnezeului celui 
nevăzut, Cel întâi născut din toată 
zidirea. Pentru că prin El au fost făcute 
toate lucrurile care sunt în ceruri și pe 
pământ, cele văzute și cele nevăzute: 
fie scaune de domnii, fie dregătorii, 
fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost 
făcute prin El și pentru El.

COLOSENI 1:15-17
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Nasser este un bun proprietar care are 
grijă de chiriașii săi din Amman, Iordania. 
În timpul epidemiei de Covid, când 
blocajele îi împiedicau pe oameni să 
meargă la magazinul alimentar, el îi întreba 
dacă au nevoie de ceva și se oferea să le 
cumpere pâine.

În calitate de musulman, Nasser consideră 
că grija față de ceilalți face parte din modul 
în care își trăiește credința. În acest sens, el 
este pe aceeași lungime de undă cu vecinul 
său creștin, Walid. Ei au descoperit un 
grup de refugiați care locuiau într-un cort 
lângă clădirea lor și care nu aveau hrană 
suficientă. Împreună, au cumpărat ulei, 
făină, sare, zahăr, ceai, legume și carne și 
le-au distribuit acestor familii. 

Iordania

Ospitalitatea este o parte esențială 
a culturii din Orientul Mijlociu. Există 
un proverb care spune că „Nu poți 
niciodată să ierți mai mult decât un arab”. 
Musulmanii dăruiesc săracilor pentru 
că ei cred că îi va ajuta în Ziua Judecății 
și îi va proteja de necazuri, dar și ca un 
act de închinare. În timp ce îndeplinirea 
Zakat - donarea unui procent din venitul 
propriu - este o datorie, Sadaqah este 
un act voluntar de caritate. Actele de 
Sadaqah sunt făcute pentru a-L mulțumi 
pe Dumnezeu, ca un act de generozitate, 
compasiune sau credință și pot include 
donații financiare sau alte acte de 
bunătate.

ZIUA A 14-A – 4 APRILIE

Iordania este una dintre cele mai primitoare 

națiuni pentru refugiați, cu peste 750 000 

de refugiați, majoritatea fugind din cauza 

conflictului din Siria. Rugați-vă pentru 

refugiații din Iordania în timp ce își refac 

întreaga viață.

Rugați-vă pentru cei care îi slujesc pe cei 

săraci din Iordania și din alte părți ale 

Orientului Mijlociu, fie că sunt creștini 

sau musulmani, pentru ca ei să aibă 

resursele de care au nevoie pentru a fi o 

binecuvântare pentru cei săraci.

Rugați-vă pentru musulmanii din Iordania 

să răspundă la mesajul lui Isus și la Vestea 

Bună pe care El o are pentru cei săraci.

Motive de rugăciune:

Cine are milă de sărac, 
împrumută pe Domnul, și El 
îi va rasplăti binefacerea.

PROVERBE 19:17
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Populația Republicii Guineea, situată pe 
coasta de vest a Africii, este musulmană 
în proporție de 85%. Înainte de a-și 
revendica independența în 1958, 
națiunea era cunoscută sub numele de 
Guineea Franceză, deși francezii care au 
colonizat țara au avut o influență redusă 
în răspândirea islamului aici. Capitala, 
Conakry, se mândrește cu cea mai mare 
moschee din Africa de Vest, Marea 
Moschee, care poate găzdui 10 000 de 
credincioși!

În februarie 2021, în sud-estul Guineei a 
avut loc o epidemie de virus Ebola. Ebola 
este un virus care se răspândește de la 
animalele sălbatice la oameni și apoi se 
răspândește printre oameni, provocând 
o afecțiune gravă care poate duce la 
moarte. Ebola are o rată de mortalitate 
foarte mare – de până la 90% în unele 

Guineea
ZIUA A 15-A – 5 APRILIE

focare. În 2013, un focar care a început 
în aceeași zonă din Guineea a durat trei 
ani și s-a răspândit în toată Africa de 
Vest, ucigând peste 11 000 de persoane. 
Așadar, atunci când a început focarul din 
2021 în Guineea, autoritățile sanitare 
au reacționat foarte rapid, folosind ceea 
ce învățaseră din focarul anterior din 
această regiune. Ca urmare a acțiunii 
rapide și a cooperării dintre lucrătorii din 
domeniul sănătății, au reușit să limiteze 
focarul, înregistrându-se doar 16 cazuri 
care s-au soldat cu 12 decese în decurs de 
patru luni.

Aproximativ 8% din populația Guineei 
este creștină, iar națiunea are libertate 
de religie. Atât musulmanii, cât și creștinii 
încorporează, de asemenea, ritualuri 
tradiționale, indigene, în practicile lor 
religioase.

Ebola nu este singura problemă de 

sănătate din Guineea. Rugați-vă pentru 

dezvoltarea asistenței medicale în 

această națiune și pentru activitatea 

în curs de desfășurare în domeniul 

prevenirii și tratării bolilor.

Rugați-vă pentru creștinii din Guineea 

să fie bine instruiți, maturi și eficienți în 

împărtășirea dragostei lui Hristos.

Rugați-vă pentru musulmanii din 

Guineea să se întoarcă către Domnul 

Isus și să-L urmeze. 

Motive de rugăciune:

Binecuvântează, suflete, pe Domnul 
și nu uita niciuna din binefacerile 
Lui! El îți iartă toate fărădelegile 
tale, El îți vindecă toate bolile tale; El 
îți izbăvește viața din groapă, El te 
încununează cu bunătate și îndurare.

PSALMUL 103:2-4
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Timp de decenii, China a dus un război 
împotriva malariei. Se știe că malaria există 
în China de mii de ani. Cu toate acestea, 
în iunie anul trecut, Organizația Mondială 
a Sănătății a declarat China ca fiind o țară 
în care malaria a fost eradicată. Cu un 
efort conjugat guvernul și populația Chinei 
s-au axat pe utilizarea de plase de țânțari 
tratate cu insecticide, distribuirea pe scară 
largă a medicamentelor anti-malarie și 
pe dezvoltarea de medicamente pentru 
tratarea și stoparea răspândirii bolii. Până 
în iunie 2021, națiunea nu mai înregistrase 
nicio infecție locală timp de cinci ani.

Malaria a fost o problemă gravă de 
sănătate în China timp de câteva decenii 
și a fost mai răspândită în provinciile 
chinezești de-a lungul graniței cu 
Myanmar, în provincia Yunnan - ultimul loc 
din China în care a fost raportată această 
boală.

China
Provincia Yunnan înregistrează una dintre 
cele mai diverse populații din întreaga 
Chină, cu 26 de minorități etnice diferite. 
Printre acestea se numără comunități 
musulmane precum musulmanii Hui - 
un grup musulman care, din punct de 
vedere etnic, sunt chinezi Han.  Unii 
dintre musulmanii Hui sunt descendenți 
ai primilor chinezi convertiți la islam, care 
au fost influențați de comercianții arabi 
musulmani în secolele al VII-lea și al VIII-
lea.

Alți musulmani din această regiune sunt 
din Myanmar. Musulmanii Rohingya au 
fugit din cauza violențelor religioase 
împotriva comunității lor din Myanmar. 
Numai în Ruili, de exemplu, s-au stabilit 
aproximativ 50 000 de musulmani din 
Myanmar, învățând limba chineză și chiar 
căsătorindu-se cu parteneri de viață 
chinezi din localitate.
  

ZIUA A 16-A – 6 APRILIE

Mulțumiți pentru progresele 

înregistrate în înfrângerea malariei în 

China. Rugați-vă pentru eforturile care 

se fac pentru a îmbunătăți asistența 

medicală în rândul comunităților 

musulmane din China.

Rugați-vă pentru comunitatea 

musulmană Hui din China, care este 

îngrijorată de persecuția religioasă. 

Rugați-vă pentru formarea de conexiuni 

cu vecinii lor creștini, deoarece creștinii 

sunt, de asemenea, o minoritate 

prezentă în provincia Yunnan.

Rugați-vă pentru musulmanii din 

Myanmar care se refugiază în China, 

pentru ca și ei să aibă ocazia de a găsi 

adăpost în Hristos.

 

Motive de rugăciune:

Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, 
cuvântul Domnului este încercat: El 
este un scut pentru toţi cei ce aleargă 
la El.

PSALMUL 18:30
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Muna este cea mai mică dintr-o familie cu 
7 copii. 

După ce tatăl ei a murit într-un accident, 
au pierdut totul și au fost nevoiți să 
locuiască într-o colibă mică, într-o tabără 
de refugiați din nordul Siriei. Muna a 
locuit în tabără împreună cu mama ei, 
Yasmina, și cu ceilalți 6 frați cu vârsta 
sub 10 ani. Când Muna s-a îmbolnăvit, 
Yasmina a dus-o la mai mulți medici. Unul 
dintre medici i-a administrat din greșeală 
Munei un medicament greșit, care a avut 
ca efect faptul că Muna a orbit.

Medicii i-au spus Yasminei: „Ne pare 
rău, nu putem face nimic pentru a anula 
efectul medicamentului, Muna va rămâne 
oarbă toată viața”. Yasmina a fost foarte 
descurajată și s-a simțit neajutorată și 
furioasă.

Siria
ZIUA A 17-A – 7 APRILIE

Un grup de creștini slujea printre refugiații 
din tabără. Yasmina le-a spus povestea 
tragică a lui Muna, iar ei au ascultat cu 
compasiune și s-au oferit să se roage 
pentru Muna. Yasmina a fost de acord 
și grupul s-a rugat pentru Muna. Dintr-o 
dată, ea a putut să-și miște din nou ochii 
și vederea i-a revenit complet! Pentru 
prima dată de când primise tratamentul 
greșit, Muna a putut să plângă și lacrimile 
îi curgeau pe față. Yasmina și toți cei care 
au asistat cu ochii lor la acest lucru au 
fost uimiți de acest miracol de vindecare. 
Împreună au fost copleșiți de bucurie și 
au sărbătorit intervenția plină de har a lui 
Dumnezeu. 

Yasmina l-a lăudat pe Dumnezeu: „Medicii 
ne-au spus că nu se mai poate face nimic 
pentru fiica mea, dar Isus a vindecat-o 
complet. Glorie lui Dumnezeu!”

Rugați-vă pentru ca refugiații din taberele 

siriene să aibă acces la asistență medicală 

și educație de calitate.

Rugați-vă pentru creștinii care 

slujesc în tabere să fie îndrăzneți și 

să-și împărtășească credința lor cu 

musulmanii, să se roage pentru cei 

bolnavi și să vadă că mulți vin la credința 

în Hristos.

Rugați-vă pentru pace în Siria, pentru 

ca națiunea să fie reconstruită, astfel 

încât familii ca cea a lui Muna să poată 

prospera.

 

Motive de rugăciune:

El a purtat păcatele noastre în 
trupul Său, pe lemn, pentru că 
noi, fiind morţi faţă de păcate, 
să trăim pentru neprihănire; 
prin rănile Lui aţi fost 
vindecaţi. 

1 PETRU 2:24
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Soțul lui Ada a fost ucis în războiul dintre 
Arabia Saudită și Yemen și a murit în 
brațele ei. Când a murit, Ada și copiii ei 
și-au pierdut orice sursă de venit și au 
fost nevoiți să își părăsească locuința. 
În această societate, o femeie nu poate 
trăi fără protecție masculină, dar tatăl lui 
Ada nu și-a putut permite să o primească 
înapoi. Cu inima frântă, el i-a spus Adei că, 
în cultura yemenită, singura modalitate de 
a o proteja de viol și de alte abuzuri era să 
o bage în închisoare.

În acea noapte, Ada și-a luat cei trei copii 
mici, cu vârste cuprinse între 6 luni și 4 ani, 
și a fugit în alt oraș. Acolo a trăit pe străzi 
și a adunat gunoaie. O doamnă creștină 
yemenită pe nume Farah a întâlnit-o pe 
Ada și i-a văzut mizeria. Ea a luat-o pe 

Yemen

Ada și pe copiii ei acasă la familia ei și 
și-a împărțit casa, mâncarea, hainele, 
ocupându-se cu dragoste și grijă de Ada. 
Nu a durat mult până când Ada a devenit și 
ea credincioasă în Hristos. Ea a spus: „L-am 
descoperit pe Hristos, care mă mângâie 
și mi-a dat speranță. El mi-a oferit o nouă 
familie, un nou viitor și o nouă speranță.”

Nu există niciun ajutor din partea 
statului, dar în biserica yemenită fiecare 
are grijă unul de altul și se îngrijesc și 
de vecinii lor cu puținul pe care îl au. 
Ada a învățat să citească și să scrie. A 
devenit o evanghelistă talentată și o bună 
ascultătoare. Astăzi, ea este liderul unui 
grup de femei care sprijină alte femei 
traumatizate.

ZIUA A 18-A – 8 APRILIE

Rugați-vă pentru nevoile fizice și 

spirituale ale văduvelor și orfanilor 

traumatizați din Yemen. Ei suferă 

din cauza războiului, a foametei, a 

pierderilor, a depresiei și a bolii.

Rugați-vă pentru creștinii yemeniți care 

Îl urmează cu îndrăzneală pe Hristos și 

îi ajută pe alții.

Rugați-vă pentru pace în Yemen 

și pentru ușurarea numeroaselor 

suferințe care apasă pe mulți din 

această națiune.

Motive de rugăciune:

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. 
Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi 
nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, 
pentru că lucrurile dintâi au trecut.

APOCALIPSA 21:4
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Jamila a devenit cea mai nouă membră a 
unei mici biserici din Addis Abeba, Etiopia. 
Ea locuiește într-o zonă săracă a orașului 
împreună cu soțul ei musulman și cei 
doi copii mici. Locuința lor este formată 
dintr-o singură cameră, fără electricitate 
sau apă. Soțul lui Jamila este șomer și 
este adesea beat și leneș. Familia se 
luptă continuu pentru a supraviețui. De 
când Jamila a devenit o ucenică a lui Isus, 
lucrurile au devenit și mai grele. Familia 
ei, care o susținea financiar din când în 
când, a întrerupt orice contact din cauza 
credinței ei.

Jamila face tot posibilul să câștige puțini 
bani spălând rufe. Recent, a fost invitată 
de un vecin la o adunare creștină. 
Refuzase invitația de mai multe ori, dar 
acum vecina ei i-a spus Jamilei povestea 
despre cum L-a descoperit pe Isus și 
speranța pe care El a adus-o, în ciuda 

Etiopia
ZIUA A 19-A – 9 APRILIE

circumstanțelor dificile în care ea se afla. 
Așa că Jamila a fost de acord să meargă cu 
ea la întâlnire. Ea a continuat să meargă 
și, după câteva săptămâni, și-a dat seama 
că și ea dorea să-L urmeze pe Isus.

Jamila spune: „Vreau să fiu o soție bună 
pentru soțul meu și o mamă bună 
pentru copiii mei - un exemplu. Isus 
m-a schimbat pentru totdeauna. Vreau 
ca soțul meu să realizeze acest lucru și 
mă rog în continuare pentru ca și el să Îl 
urmeze pe Isus.”

Jamila este Oromo, popor originar din 
Etiopia și care formează cel mai mare 
grup etnic din această țară. Aproximativ 
30 de milioane de oromo trăiesc în 
Etiopia și, în timp ce unii practică religia 
tradițională, aproximativ jumătate 
sunt musulmani sunniți însă există și o 
populație creștină în creștere.

Rugați-vă pentru ca mai mulți etnicii 

Oromo ca Jamila să devină ucenici ai 

lui Isus.

Rugați-vă pentru ca Biserica din Etiopia 

să fie un exemplu iubitor al mesajului 

lui Hristos.

Rugați-vă pentru ca familiile 

musulmane din Etiopia să aibă 

oportunități de muncă, educație, 

asistență medicală și pace.

Motive de rugăciune:

Tot aşa să lumineze şi lumina 
voastră înaintea oamenilor, 
că ei să vadă faptele voastre 
bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru care este în ceruri.

MATEI 5:!6
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Un episcop evanghelic și echipa sa 
au fost aleși de curând la conducerea 
unui cult din Burkina Faso. Aceștia au 
vizitat autoritățile locale și liderii altor 
confesiuni din zonă pentru a se prezenta 
și a stabili relații bune. De asemenea, au 
considerat că este important să viziteze 
și comunitatea musulmană, ca parte a 
dialogului interconfesional care are loc în 
comunitatea lor.

Episcopul a ales o zi de vineri pentru 
a vizita moscheea, când erau prezenți 
mulți credincioși musulmani. La finalul 
rugăciunilor, au fost primiți în interiorul 
moscheii. Clericul islamic le-a urat bun 
venit și i-a întrebat care este motivul vizitei 
lor.

„Am venit să prezentăm noua noastră 
echipă și să ne exprimăm dorința de a 

Burkina Faso II

avea o bună cooperare cu comunitatea 
musulmană”, a răspuns episcopul. Burkina 
Faso este tulburată de grupări teroriste 
care răspândesc frica, iar extremiștii 
încearcă să dezbine populația. Însă 
majoritatea populației dorește pacea și 
este recunoscătoare pentru liderii care fac 
apel la unitate socială. 

Episcopul a ținut un discurs de încurajare 
în fața musulmanilor adunați: „Avem atât 
de multe lucruri în comun, toți trăim în țara 
care este patria noastră comună, Burkina 
Faso”. El i-a dăruit imamului o Biblie, care 
a fost primită cu respect: „Acesta este 
cel mai bun cadou pe care l-am primit 
în această zi, deoarece este Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar este și o carte sfântă. 
Această Biblie valorează mai mult decât 
banii”, a spus imamul.

ZIUA A 20-A – 10 APRILIE

Rugați-vă pentru cei care lucrează 

pentru pace și unitate în Burkina Faso.

Rugați-vă pentru ca creștinii să aibă 

oportunități de a oferi Cuvântul lui 

Dumnezeu prietenilor lor musulmani.

Rugați-vă pentru musulmanii care 

citesc Cuvântul lui Dumnezeu să îl 

descopere pe Domnul Isus.

Motive de rugăciune:

La început era Cuvântul, 
şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul 
era Dumnezeu… În El 
era viaţa, şi viaţa era 
lumina oamenilor. Lumina 
luminează în întuneric, şi 
întunericul n-a biruit-o.

IOAN 1 :1-4
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Educația și dezvoltarea comunitară 
schimbă societățile din zonele înalte 
din nordul Pakistanului. Demnitatea și 
visele răsar ca soarele dimineții peste 
vârfurile munților și străpung întunericul 
văilor izolate, pe măsură ce multe femei 
și fete primesc o educație și oportunități 
care nu le erau disponibile anterior, prin 
eforturile slujitorilor pentru Împărăția lui 
Dumnezeu. Din sate ascunse vin aceste 
mărturii: 

 „Este un miracol că ați venit atât de 
departe pentru a fi cu noi și pentru a ne 
ajuta să ne îmbunătățim viețile. Acum 
facem parte din societate, nu mai suntem 
niște outsideri.”

„Ca tată, sunt atât de mulțumit. Fiica mea 
este foarte respectată și va fi un mare 
contribuitor la societate. Obișnuiam să 

Pakistan
ZIUA A 21-A – 11 APRILIE

credem că este un păcat să ne educăm 
fiicele, dar am învățat că nu este așa; este 
un privilegiu și o binecuvântare.”

„Nici măcar nu eram capabilă să îmi scriu 
numele. Acum pot să-mi scriu numele și 
să număr până la 100! Nu știam cum să 
citesc doza corectă de medicamente pe 
care să le dau copiilor mei. Acum pot citi și 
știu mai multe despre sănătate și igienă. 
Și (a spus cu un zâmbet jucăuș) pot să 
scriu și numele soțului meu!”

„Mi s-a spus că sunt liderul religios și că 
trebuie să mă țin de treaba mea. Oamenii 
mei erau împotriva venirii străinilor și 
educației pentru fetele noastre. Eram 
singur când v-am primit în comunitatea 
noastră. Acum și ei vă mulțumesc. Ei văd 
roadele.”

Rugați-vă pentru o mai mare deschidere 

spirituală în aceste comunități și pentru 

protecție și îndrăzneală pentru slujitorii 

care împărtășesc Evanghelia.

Rugați-vă Pentru finalizarea unei traduceri 

a Bibliei în limba locală și punerea ei 

la dispoziția celor care sunt de curând 

capabili să o citească.  

Cereți-i lui Dumnezeu să ridice lideri 

neprihăniți în Pakistan pentru a încuraja 

dezvoltarea în cele mai izolate regiuni ale 

sale.

Motive de rugăciune:

Să asculte însă şi înţeleptul, 
şi îşi va mări ştiinţa, şi 
cel priceput, şi va căpăta 
iscusinţă. 

PROVERBE 1:5

25



Cel mai mare număr de cereri pentru 
azil în Elveția provine de la afgani. Unul 
dintre aplicanții pentru azil este Fahim, un 
bărbat de 50 de ani care a venit în Elveția 
în urmă cu câțiva ani. Vara trecută a avut 
un accident cu bicicleta și i-a fost afectat 
umărul drept. A mers la un medic, care i-a 
recomandat să aplice un unguent pe zona 
dureroasă.

Fahim nu a mai putut să se ocupe de 
grădina sa dragă. Cealaltă pasiune a sa, 
aceea de a coase pături pentru copiii 
refugiați, i-a devenit, de asemenea, 
imposibilă din cauza durerilor puternice. 
După trei luni, Fahim a fost trimis la un 
specialist, care a constatat că umărul 
său fusese rupt și că acum crescuse în 
mod incorect. Acest medic i-a prescris 
fizioterapie, dar îl aștepta un drum lung 
până la recuperare.  

Elveția

O prietenă credincioasă de origine 
elvețiană, s-a simțit îndemnată să se roage 
pentru Fahim pentru ca umărul său să 
se vindece. Ea l-a întrebat: „Fahim, știi că 
eu mă rog lui Isus - mă pot ruga și pentru 
tine?” Fahim a acceptat, și prietena sa s-a 
rugat în numele lui Isus pentru vindecarea 
umărului său. 

După câteva zile, Fahim a venit în vizită 
foarte fericit. „Soră”, a spus el, „doi doctori 
mi-au recomandat tratamente, care nu au 
ajutat. Dar tu te-ai rugat o singură dată și 
durerea a plecat!”. Prietena sa i-a răspuns, 
bucuroasă: „Nu am fost eu, Fahim! Slăvit să 
fie Isus, care a răspuns rugăciunii noastre!”

ZIUA A 22-A – 12 APRILIE

Rugați-vă ca musulmani ca Fahim 

să-L cunoască pe Isus ca Vindecător și 

Răscumpărător al lor.

Rugați-vă pentru credincioșii elvețieni, 

ca ei să îi ajute pe refugiații afgani să 

se integreze și să găsească vindecare 

în urma traumelor pe care le-au trăit. 

Mulți dintre ei încă așteaptă decizii 

privind imigrația.

Rugați-vă ca biserica elvețiană să se 

roage cu îndrăzneală și să continue 

slujirea plină de iubire pe care o fac 

printre refugiații musulmani.

Motive de rugăciune:

Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre. Pedeapsa care ne dă pacea 
a căzut peste El, şi prin rănile Lui 
suntem tămăduiţi.

ISAIA 53:5
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De când talibanii au preluat controlul 
asupra Kabulului în august 2021, 
tensiunile dintre diferitele grupuri etnice 
din Afganistan au crescut. În Afganistan 
există în jur de 12 grupuri etnice, fiecare 
cu propria limbă, tradiții, valori și 
orientare în cadrul islamului. Talibanii, 
care sunt majoritari paștuni, domină toate 
celelalte etnii.
 
Diar și Aziz lucrează amândoi în același 
birou. Diar este paștun, un grup care 
prețuiește familia și tradițiile tribale și se 
conformează așteptărilor și presiunilor 
comunității lor. La fel ca majoritatea 
paștunilor, el nu ia decizii în mod 
independent, ci le ia în funcție de ideile și 
idealurile tribului său. 

Aziz este tadjik, iar oamenii din țara sa 
natală din munți și-au apărat libertatea în 
timpul primei guvernări talibane și acum 
se află în rezistență, din nou. De-a lungul 
anilor, de ambele părți, mulți luptători 

Afganistan
ZIUA A 23-A – 13 APRILIE

și-au pierdut viața. Încă din copilărie, 
Aziz s-a obișnuit să trebuiască să lupte 
pentru libertatea sa și pentru drepturile 
poporului său. A pierdut atât de multe 
rude și prieteni, încât a încetat să mai 
plângă pierderea lor.

La birou, diferențele dintre ei au distrus 
treptat relația dintre Diar și Aziz. Glumele 
erau prost înțelese și simplele întrebări 
erau interpretate greșit ca fiind atacuri 
personale. Culturile lor i-au învățat că 
răzbunarea este un mijloc de a-și proteja 
onoarea, de a obține acceptare, și chiar 
de a obține dreptatea. Atât Diar, cât și Aziz 
în loc să se gândească să facă pace, se 
gândeau la răzbunare.

Dar apoi au auzit de învățătura lui Isus 
Hristos și de opțiunea iertării. Amândoi 
au decis să se ierte unul pe celălalt și să 
lucreze pentru pace în națiunea lor. 

Rugați-vă pentru grupurile etnice din 

Afganistan, ca să urmărească pacea și 

unitatea pentru națiunea lor. 

Rugați-vă ca mai mulți musulmani 

din Afganistan să-L găsească pe Isus, 

Prințul Păcii.

Rugați-vă pentru libertate pentru 

diferitele triburi și grupuri de oameni 

sub autoritatea lui Isus Hristos și a 

harului Său.

Motive de rugăciune:

Deci, dacă Fiul vă 
eliberează, veți fi cu 
adevărat liberi.

IOAN 8:36
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„Am distribuit primele noastre postări pe 
rețelele de socializare partenerilor noștri 
din Azerbaidjan. Acest lucru i-a inspirat să 
facă videoclipuri similare în care proclamă 
cu îndrăzneală că Îl urmează pe Isus”, a 
scris Frank, un membru al personalului din 
Caucaz, la începutul anului 2021.

Regiunea Caucazului se află între Marea 
Neagră și Marea Caspică; și include părți 
din Armenia, Azerbaijan, Georgia și sudul 
Rusiei. Este o regiune foarte diversă din 
punct de vedere etnic, politic și geografic. 
Partea sudică a regiunii este aproape în 
întregime musulmană. 

Lui Frank nu i s-a permis să călătorească 
în Caucaz pentru o perioadă, așa că acest 
evanghelist talentat a misionat în partea 
de vest a țării sale natale. Rețelele sociale 
i-au oferit posibilitatea de a organiza 
întâlniri online cu musulmanii. În același 
timp el a produs videoclipuri și alte 
materiale media în limba azeră.

Regiunea Caucaz
În nouă luni, câteva sute de mii de 
persoane i-au vizualizat postările. „Sute 
de persoane au primit un Nou Testament 
în limba azeră și câteva zeci de persoane 
au fost îndrumate să participe la cursuri 
de aprofundare. Frank împreună cu colegii 
săi distribuie personal texte din Biblie și se 
roagă pentru oameni, în ciuda faptului că 
siguranța lor este în pericol,” a spus Frank.

„Un frate din Azerbaidjan mi-a spus că la 
grupul lor de casă vin oameni noi în fiecare 
săptămână. Un altul mi-a spus că primește 
în mod regulat apeluri telefonice în care i 
se cer Noi Testamente pentru prieteni și că 
nu poate ține pasul cu toți cei interesați.”  

„Pe lângă aceasta, au venit cereri de la 
oameni din republica Nakhichevan - o 
regiune care a rămas aproape complet 
neatinsă de Evanghelie din 1989”, a 
adăugat Frank. 

ZIUA A 24-A – 14 APRILIE

Aceasta este o regiune greu de atins 

cu Evanghelia din mai multe motive. 

Rugați-vă pentru mai multe ocazii de a 

împărtăși dragostea lui Dumnezeu cu 

musulmanii din regiunea Caucazului. 

Rugați-vă pentru creștinii din această 

regiune, ca să fie ucenici adevărați, 

să crească în credință și să planteze 

mai multe biserici în rândul diferitelor 

popoare. 

Rugați-vă pentru musulmanii din 

Caucaz, ca să aibă acces la mass-media 

creștină.

Motive de rugăciune:

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele 
celui ce aduce veşti bune, care vesteşte 
pacea, picioarele celui ce aduce veşti 
bune, care vesteşte mântuirea...

ISAIA 52:7
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„Eu am un singur salvator”, mi-a spus 
odată micuța mea vecină, Shayla. 
„Salvatorul meu este Allah”, a adăugat 
ea cu mândrie. M-am gândit o clipă și 
apoi i-am răspuns: „Și eu am un singur 
Mântuitor și acela este Isus”. Întrebătoare, 
Shayla și-a ridicat privirea: „Cine este 
Isus?”. Și așa a urmat o lungă conversație 
despre cine este Isus.

Mulți copii au migrat din națiunile cu 
majoritate musulmană pentru a trăi în 
Austria. Mulți dintre ei au avut experiențe 
traumatizante în țările lor de origine 
și în timpul călătoriei lor. Adesea nu se 
integrează în sistemul școlar și au avut 
puține oportunități educaționale. Dar 
le place când cineva își face timp să îi 
cunoască și să se joace cu ei. În acest 

Austria
ZIUA A 25-A – 15 APRILIE

proces, ei pun întotdeauna întrebări 
despre ceea ce cred creștinii și le place să 
vorbească despre Dumnezeu.

Shayla și mulți alți copii musulmani se 
gândesc la Dumnezeu și la credința lor 
musulmană. „Rugăciunea este atât de 
obositoare”, spune o fată. „Mereu trebuie 
să te speli, să te schimbi și să spui ceea ce 
trebuie și nici măcar nu știu ce să spun. 
Tu cum te rogi?”, a întrebat-o pe o colegă 
care îl urmează pe Iisus. Este incredibil 
să vezi foamea cu care copiii ascultă 
poveștile despre Isus și cum vor să afle 
mai multe despre cine este Isus și cum îi 
iubește El. 

Rugați-vă pentru copiii refugiați 

din Austria să se recupereze după 

traumele suferite și să găsească pace și 

siguranță în noua lor casă.

Rugați-vă pentru ca ei să aibă resursele 

de care au nevoie pentru a învăța limbi, 

culturi și idei noi, iar cei care lucrează 

cu ei să aibă răbdare și compasiune. 

Rugați-vă pentru ca familiile de 

refugiați să Îl găsească pe Isus ca 

Mântuitor al lor.

Motive de rugăciune:

Însă tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în 
Numele Lui, le-a dat dreptul să 
devină copii ai lui Dumnezeu.

IOAN 1:12
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Aproximativ 1,5 milioane de malaezieni 
pattani trăiesc în apropierea graniței dintre 
Thailanda și Malaezia, și doar mai puțin de 
0,01% dintre ei au auzit despre Isus. Fiind o 
religie minoritară în Malaezia, musulmanii 
de acolo sunt foarte pioși, mai mult decât 
cei din țările cu majoritate musulmană 
din Asia de Sud-Est. Această identitate 
comunitară face ca musulmanilor de 
origine pattani să le fie greu să exploreze 
alte credințe. 

Susu a aflat despre Isus când a lucrat ca 
translator pentru un grup creștin. Ea a 
găsit o pace uimitoare atunci când se ruga 
în numele lui Isus, iar dragostea Lui i-a 
refăcut viața și relațiile. De exemplu, în 

Malaezia

cultura ei este destul de obișnuit să cauți 
să te răzbuni pe cei care te-au rănit. Dar 
când colegii lui Susu au vorbit urât despre 
ea, ea a ales cu pace și bucurie în inimă să 
îi ierte. 

Susu a fost reticentă în a împărtăși 
credința ei în Isus cu soțul ei, deși el îi este 
cea mai apropiată persoană. Ei au doi fii 
și ea obișnuiește să se roage împreună 
cu ei și să îi aducă la întâlnirea secretă a 
credincioșilor. Pe măsură ce învață mai 
mult din Cuvântul lui Dumnezeu și este 
încurajată de alți credincioși, ea se roagă să 
clădească o familie care să Îl aibă pe Isus 
în centru.

ZIUA A 26-A – 16 APRILIE

Mulțumiți-I lui Dumnezeu pentru 

modul în care Evanghelia schimbă vieți, 

familii și comunități și rugați-vă pentru 

ca mai mulți musulmani pattani să o 

audă. 

Rugați-vă pentru credincioșii care 

se întâlnesc în secret în Malaezia, ca 

să aibă înțelepciunea și curajul de a 

împărtăși învățătura lui Isus cu alți 

oameni.

Rugați-vă pentru o bună ucenicizare 

a creștinilor malaezieni, astfel încât 

aceștia să poată fi o mărturie eficientă 

pentru familiile și comunitățile lor. 

Motive de rugăciune:

Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca 
Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți 
oricui vă cere socoteală de nădejdea care 
este în voi, dar cu blândețe și teamă,

1 PETRU 3:15
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„Laylat al Qadr” sau „Noaptea Gloriei” 
celebrează momentul revelației către 
profetul islamic Mahomed a primelor 
versete din Coran. Este un eveniment 
foarte semnificativ și este un moment 
în care chiar și cel mai puțin devotat 
musulman va face un efort suplimentar în 
materie spirituală. Rugăciunile și faptele 
bune făcute în această noapte sunt 
considerate mai valoroase decât toate 
rugăciunile și faptele bune făcute într-o 
mie de luni. 

Această noapte este cunoscută și sub 
numele de „Noaptea destinului”, când 
mulți cred că le este stabilită soarta 
pentru anul următor. Prin urmare, este 
deosebit de important pentru musulmani 
să se roage pentru a primi iertare și 

Noaptea Gloriei
ZIUA A 27-A – 17 APRILIE 

binecuvântări în această noapte. Mulți se 
vor ruga pe tot parcursul nopții - unii chiar 
rămân în moschee pentru toate perioada 
ultimelor zece zile de Ramadan pentru a 
nu rata acest moment.  

Musulmanii care respectă Ramadanul 
își vor intensifica rugăciunile și citirea 
Coranului în ultimele zece zile pentru a 
câștiga o doză suplimentară de favoare 
divină. Este, de asemenea, un moment 
pentru a căuta iertarea celorlalți, pentru 
a-i ierta pe ceilalți și pentru a repara 
relațiile. 

În timpul Laylat al Qadr, musulmanii îl 

caută pe Dumnezeu cu o concentrare 

reală. Rugați-vă ca Dumnezeu să li se 

reveleze în mod miraculos în vise și 

viziuni.

Mulți musulmani caută iertarea 

păcatelor lor în această noapte. Rugați-

vă ca ei să aibă o revelație a lui Isus, 

Mielul lui Dumnezeu care ia păcatele 

lumii. 

Rugați-vă pentru ca această Noapte a 

Destinului să aducă oportunități pentru 

lucrătorii creștini din lumea musulmană 

de a împărtăși Evanghelia.

Motive de rugăciune:

A doua zi, Ioan a văzut pe 
Isus venind la el și a zis: 
„Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii”!

IOAN 1:29
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Cu lacrimi de bucurie în ochi, Mousa îl 
îmbrățișează pe tânărul refugiat care i-a 
devenit ca un fiu, în timp ce acesta iese 
cu veșmintele ude din bazinul de botez. 
În jurul lor, un cerc de tineri se ridică în 
picioare, se îmbrățișează și aplaudă în 
semn de sărbătoare. 

Mousa se își amintește de propria sa 
poveste. A crescut într-o familie arabă 
musulmană din Orientul Mijlociu. Mousa 
a crezut întotdeauna într-un singur 
Dumnezeu, dar nu a crezut că acest 
Dumnezeu ar fi interesat să îl cunoască 
personal. După ce s-a mutat în Asia pentru 
muncă și, dupe ce, în cele din urmă, 
s-a stabilit în Europa, a întâlnit creștini 
prietenoși care l-au ajutat să se acomodeze 
în noul său oraș și, de asemenea, l-au 
invitat să se alăture unui grup Al Massira. 

Al Massira

Al Massira este un curs de 13 sesiuni 
bazate pe filmulețe video, disponibil în 35 
de limbi, folosit acum în întreaga lume. 
Cursul redă poveștile profeților biblici, 
de la Adam și Noe, până la Isus Mesia și 
mesajul său de mântuire. Lui Mousa abia 
îi venea să creadă ce discuții fascinante 
aveau loc în fiecare săptămână. După ce a 
vizionat povestea profetului David, Mousa 
a decis să-și predea viața lui Isus și a fost 
botezat alături de alte zece persoane 
de origine arabă și persană. Acesta a 
fost începutul unei povești incredibile 
de restaurare și răscumpărare, inclusiv 
o vindecare miraculoasă din depresie. 
Mousa a fost, de asemenea, îndrumat spre 
un rol de conducere, iar acum slujește 
ca pastor de misiune și îi antrenează pe 
alții să ducă Evanghelia la toate națiunile. 
El continuă să crească în adorația și 
închinarea sa față de Isus. 

ZIUA A 28-A – 18 APRILIE

Rugați-vă pentru noii credincioși 

refugiați să crească în credință și să 

înțeleagă identitatea lor ca fii și fiice ale 

lui Dumnezeu.

Rugați-vă pentru creștinii să folosească 

cu încredere resursele Al Massira în 

evanghelizarea vecinilor lor.

Rugați-vă pentru credincioșii precum 

Mousa, ca aceștia să ajungă în poziții 

de conducere și să își găsească locul în 

scopul lărgirii împărăției globale a lui 

Dumnezeu.

Motive de rugăciune:

Dumnezeul nădejdii să vă 
umple de toată bucuria și 
pacea pe care o dă credința, 
pentru ca, prin puterea 
Duhului Sfânt, să fiți tari 
în nădejde.

ROMANI 15:13
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În teorie, islamul oferă femeilor mai multe 
drepturi decât o fac unii din cei care îl 
practică.  Coranul spune clar că bărbații și 
femeile sunt egali în ochii lui Dumnezeu 
și stabilește instrucțiuni cu privire la cum 
trebuie să fie oferită protecție femeilor. 

În realitate, multe culturi în care islamul este 
dominant au practici culturale tradiționale 
care nu reflectă aceste învățături din 
Coran. Femeile musulmane, la fel ca toate 
femeile, se confruntă cu inegalități în ceea 
ce privește educația, munca, asistența 
medicală și rolurile în familie.   

Dar femeile musulmane din întreaga lume 
schimbă lumea din jurul lor. Recunoscându-
și valoarea și abilitățile proprii și 
organizându-se pentru a lucra împreună, 
femeile din națiunile musulmane se ridică la 
rangul de influenceri, lideri și inovatoari în 
întreaga lume. 

Pakistanul, o națiune islamică care nu este 
străină de lideri politici de sex feminin, a 

Femeile în Islam
ZIUA A 27-A – 17 APRILIE 

numit anul trecut cinci femei în poziții cheie 
din cabinet.

Arabia Saudită, care este deosebit de lentă 
la schimbări în această privință, a făcut 
mici pași spre egalitatea pentru femei, 
permițând recent prezența femeilor în 
spații publice, cum ar fi cafenelele și arenele 
sportive, alături de bărbați. De asemenea, 
femeile au dobândit dreptul de a locui și de 
a călători singure, fără a cere permisiunea 
unui tutore de sex masculin. Numărul 
femeilor care lucrează în afara casei în 
Arabia Saudită s-a dublat în ultimii cinci ani.

Femeile musulmane sunt tot mai 
reprezentate în domeniul artelor,un rol 
notabil avându-l prima femeie supereroină 
musulmană în populara serie de filme 
Marvel. 

Mai mult, în domeniul sporturilor, unele 
femei musulmane creează modalități de 
a concura la nivel înalt chiar și în timp ce 
poartă hijab-ul.

Rugați-vă pentru ca femeile musulmane 

să continue să aibă posibilitatea de a 

prospera și de a fi în siguranță și fericite.

Rugați-vă pentru ca femeile musulmane 

aflate în poziții de influență să fie 

puternice, sigure și să aibă succes în 

abordarea inegalității și a nedreptății.

Rugați-vă pentru ca femeile musulmane 

să fie binecuvântate și să aibă ocazia de a 

auzi mesajul lui Isus și de a-L urma. 

Motive de rugăciune:

Ferice de aceea care a crezut; 
pentru că lucrurile care 
i-au fost spuse din partea 
Domnului se vor împlini.

LUCA 1:45
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Numele meu este Fatima. M-am născut 
în Maroc, dar originile mele sunt berbere. 
Părinții mei m-au crescut, împreună cu cei 11 
frați ai mei, ca musulmani. Sărbătoream în 
fiecare an Ramadanul și ne rugam în fiecare 
zi împreună cu tatăl meu.

Părinții mei se certau frecvent, devenind în 
fiecare an mai violenți. M-am rugat ani de 
zile pentru pace în casa noastră, fără niciun 
răspuns și, în cele din urmă, i-am dat un 
ultimatum lui Allah. „Mă voi ruga de trei ori și 
dacă nu te vei arăta în fața mea, nu voi mai 
crede în tine”. Nu s-a întâmplat nimic... dar în 
acea noapte am avut un vis. Urcam un munte 
și primeam încurajări să continui. În vârful 
muntelui, am întâlnit un bărbat îmbrăcat în 
alb, radiind de bunătate. Era înconjurat de 
oameni fericiți, plini de pace. Mi-ar fi plăcut 
să rămân acolo pentru totdeauna.

Mărturie

Am povestit familiei mele despre visul meu, 
dar ei l-au respins. Așa că l-am păstrat în 
inima mea și am sperat să aflu cine era 
bărbatul din visul meu.

Viața mea era plictisitoare și fără scop. 
Dar apoi a venit să locuiască în clădirea 
unde locuiam și noi un cuplu, care mi-a 
vorbit despre dragostea lui Dumnezeu în 
Isus Hristos. M-au invitat la o întâlnire de 
evanghelizare, unde am simțit prezența lui 
Dumnezeu. Am început să citesc Biblia în 
secret pentru a afla cine era Isus. Și apoi mi-
am dat seama că Isus era omul din visul meu! 
Am strigat către Dumnezeu să mă elibereze 
de suferința mea și să primesc pacea Lui.

În noua mea viață, am bucurie și pace și mă 
rog ca și familia mea să ajungă să-L cunoască 
pe Isus.   

ZIUA A 30-A – 20 APRILIE

Continuați să vă rugați pe tot parcursul 

anului pentru ca musulmanii să aibă 

vise și viziuni cu Isus. 

Rugați-vă pentru musulmanii devotați, 

ca să întâlnească creștini care să le 

împărtășească Evanghelia. 

Rugați-vă pentru credincioșii de origine 

musulmană să fie martori dedicați 

pentru familiile lor. 

Motive de rugăciune:

Căci, dacă este cineva în 
Hristos, este o făptură nouă. 
Cele vechi s-au dus, iată că 
toate lucrurile s-au făcut noi.

2 CORINTENI 5:17
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Cum putem continua să ne rugăm?
ÎNCHEIERE

Rugați-vă pentru oportunități de a arăta 
dragostea lui Isus musulmanilor din jurul 
vostru. 

Rugați-vă pentru cei pe care îi cunoașteți 
care Îl slujesc pe Hristos printre musulmani 
și fiți plini de ospitalitate și generozitate față 
de ei. 

Când vă adunați cu alți credincioși, amintiți-
vă să vă rugați pentru musulmani pe tot 
parcursul anului și încurajați-i să participe și 
ei la proiectul 30 de zile.

De asemenea, puteți face donații pentru 
a ajuta proiectul 30 de zile să continue să 
producă ghiduri de rugăciune în întreaga 
lume pe pagina: www.pray30days.org/
donate 

Faceți în toată vremea, prin 
Duhul, tot felul de rugăciuni și 

cereri. Vegheați la aceasta cu 
toată stăruința și rugăciune 

pentru toți sfinții...
,
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Am fi încântați să aflăm cum te-au influențat cele 30 de zile de rugăciune!  Povestește-ne 

despre asta, scriindu-ne la adresa de email: 

contact@stiricrestine.ro

Donează organizației 30 Days International pentru a ajuta în continuare la producerea 

ghidului de rugăciune! 

https://www.pray30days.org/donate

Mai multe informații și feedback:

Găsiți mai multe ghiduri de rugăciune în limba română,
 care să vă inspire și să vă informeze la 

www.stiricrestine.ro

Echipa de redacție în limba română
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