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Scopul acestui videoclip este să vă încurajeze și să vă prezinte câteva date despre 
rugăciunile și postul pentru Regatul Arabiei Saudite, care sunt planificate în perioada 29 
martie – 6 aprilie 2018. 
Scopul principal al acestei săptămâni este să ne rugăm ca Domnul Isus Hristos să 
lucreze în Arabia Saudită astfel încât această țară să ajungă să-L cunoască și să creadă 
în El. Să ne rugăm pentru cetățenii acestei națiuni, pentru străini, imigranți și pentru 
Guvern. Să ne rugăm pentru pocăință și recunoașterea nevoii de Mântuitor și 
Domn în viața lor. Să ne rugăm ca, având o credință adevărată în Dumnezeul 
Adevărat și viu, ei să aibă viața veșnică. 
De asemenea, să ne rugăm pentru credincioșii care provin din Arabia Saudită, 
indiferent dacă se află în țară sau în străinătate, ca ei să continue Îl caute pe 
Dumnezeu, să se bucure de El și să se integreze în trupul lui Hristos oriunde s-ar afla, 
astfel încât să crească în El și să-L cunoască mai bine. Să ne rugăm pentru credincioșii 
noi cât și pentru ceilalți ca să aibă pace, să fie smeriți și să se îngrijească sinceri de alți 
credincioși din propria națiune și alte națiuni. 
Să ne rugăm ca mai mulți oameni să producă materiale biblice care să-i ajute pe 
credincioșii locali să se maturizeze și să facă ucenici. Să ne rugăm ca aceste materiale 
să fie clare și să aibă o doctrină sănătoasă. Să ne rugăm pentru grupurile care produc 
deja astfel de materiale să fie vigilente cu privire la conținutul acestora. 
De asemenea, să ne rugăm pentru lucrătorii creștini din țară sau din străinătate, 
care lucrează printre cetățenii saudiți, ca să fie uniți, arătând modul în care credința în 
Cristos unește oameni din orice trib, limbă și națiune. Prin această unitate, naționalismul 
nu înseamnă nimic, iar Hristos înseamnă totul. Fie ca lucrătorii creștini să-și uite 
identitatea pământească și să-și urmeze identitatea în Hristos, fiind uniți în rugăciune, 
închinare și mărturie. Fie ca acest efort să arate oamenilor locali cum să aibă identitate în 
Hristos și să se unească ca frați și surori în credință, renunțând la mândria identității lor 
tribale, la identitatea națională sau identitatea politică și culturală. 
 



Pe creștinii de peste hotare aș dori să-i încurajez să se roage pentru Arabia 
Saudită și țările învecinate, ca granițele acestora să se deschidă pentru 
Evanghelie. Să ne rugăm pentru conducătorii țării ca inima acestora să se înmoaie față 
de creștinism și să fie deschise față de cei care mărturisesc adevărul. Să ne rugăm 
pentru locuitorii țării, care au inima zdrobită și pentru cei marginațizați. Rugați-vă pentru 
cei închiși, care nu au prea multe oportunități de a stabili relații cu alți oameni. 
Vă încurajez să vă rugați pentru aceste lucruri și să adăugați și alte cereri pentru care 
doriți să vă rugați. Știu că unii dintre voi se roagă și postesc în timpul Ramadanului, luna 
în care musulmanii postesc. Cu toate acestea, eu și alții alegem să nu postim în acel 
timp ca împotrivire față de zeul lor fals. Și prin faptul că nu participăm la postul 
Ramadanului alegem să postim în vremea când ne amintim de moartea și învierea 
Domnulului Isus Hristos – Paștile noastre! 
Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amintiți-vă că vă puteți ruga și puteți posti oricând. 
Nu trebuie să facest acest lucru doar acum. 
Câteva informații despre canalul nostru. Cea mai mare parte a activităților acestul canal 
se concentrează asupra furnizării gratuite de resurse biblice pentru țările arabe, însă vom 
încerca în curând să realizăm câteva videoclipuri în engleză pentru prezentarea acestui 
canal, cu o scurtă descriere în engleză a fiecărui material. 
Deci, dacă doriți să vă abonați la acest canal, vă încurajăm să o faceți! Actualizările vor 
fi, în general, în limba arabă, dar veți găsi și un videoclip în limba engleză de prezentare 
a acestui canal. 
Salutări călduroase, 
Matthew J Stratton 
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