
Rugati-va pentru poporul Harasi   
 
Tribul Harasi este un trib izolat, de beduini 
trăind în deșertul central al Omanului. Sunt  
se crede că sunt probabil 5000 de harasi în care  
locuiesc Oman astăzi. Ei trăiesc într-un deșert  
mare de pietriș La câmpie care este extrem de  
uscată și fierbinte în timpul Lunilor de vară.  
Această zonă inospitalieră a fost Nelocuită   
până când Harasi Au venit în secolul al XIX-lea.  
Unii Harasi au stabilite în mici orașe deșertice,  
în special în orașul central Haima (Hayma). 
 
 
Tribul Harasis vorbește propria lor limbă  
Harsusi, o limbă semitică pe cale de dispariție  
care nu este înțeles de vorbitorii de arabă. Ei sunt cel mai izolat trib din Oman și se mândresc cu 
independența lor. Tehnologia modernă a avut un impact semnificativ asupra vieții Harasis. Majoritatea 
familiilor folosesc acum camioane și SUV-uri pentru a trece prin deșert. Unii bărbați dețin acum locuri de 
muncă calificate în zonele urbane și vorbesc arabă. Acești bărbați vor lucra în orașe până în sezonul 
sărbătorilor și apoi se vor întoarce la casele lor centrale din deșert. Educația este limitată, deși există un 
internat pentru băieți și o școală de zi pentru fete în orașul central din deșert Haima. 
 

Tribul Harasis urmează tradiția majorității triburilor 
de beduini și aderă la religia islamului.  Se știu puține 
despre practicile sau credințele lor religioase zilnice. 
Este obișnuit ca triburile de beduini să urmeze islamul 
sunnit, deși sufismul și credințele animiste sunt, de 
asemenea, proeminente printre beduini. Nu există 
credincioși Harasis cunoscuți în Domnul Isus Hristos. 
(Proiectul Joshua) 

       

•  Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită lucrători la Harasis în Oman 
•  Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită asistente medicale credincioase, 
       doctori, moașe pentru a spitalul Haima care să vestească clar  
       Evanghelia la Harasis.Ask God to mobilize prayer and intercession for 
       the Harasi. 
• Rugați-vă ca cei care au auzit Evanghelia să se pocăiască și să creadă. 
• Rugați-vă ca Domnul Isus să fie adorat și glorificat în rândul  Harasi 

 
Fie ca triburile deșertului să se plece în fața lui, iar dușmanii lui să lingă praful! ... Fie ca toți regii să cadă 
în fața lui, toate națiunile să-l slujească! (Psalmul 72:9, 11) 

 

 

 


