
Inundă această țară
Ghid de rugăciune pentru Yemen



INTRODUCERE

În 26 martie se împlinesc șase ani de când în Yemen a început războiul civil, un război
care a afundat națiunea de 30 de milioane de oameni, care deja era sărăcită în cea mai
rea criză umanitară. Totuși, Yemenul are de îndurat mult mai mult decât pierderile
cauzate de război.

Timp de secole, oamenii din Yemen au suferit din cauza unui război spiritual cumplit și a
prigoanei din partea împărăției întunericului. În ciuda eforturilor jertfitoare și neostenite
ale bisericilor și credincioșilor, se estimează că mai puțin de 0.0001% din populație s-ar
putea să fie urmași ai lui Hristos. Persecuția și prigonirea bisericii din Yemen – a oricăror
martori ai lui Hristos – este extremă.

Ca urmare, biserica din Yemen cere tuturor credincioșilor din lume să se roage în
această vreme.

Doar puterea lui Dumnezeu poate străpunge întunericul și inunda pământul lor
arid și sterp, cu apa vie a lui Hristos. Poporul lui Dumnezeu trebuie să postească și să
se roage cu credință! În timp ce mulți credincioși din întreaga lume se adună în această
săptămână ca să se roage pentru Yemen, credem că Dumnezeu va lua aminte și va
răspunde potrivit cu bunătatea și puterea Lui.
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CUM SĂ FOLOSEȘTI ACEST
GHID DE RUGĂCIUNE

Acest ghid de rugăciune este conceput pentru a fi folosit atât de persoane
individuale cât și de grupuri. În timpul acestei săptămâni, folosește acest ghid
de rugăciune ca material ajutător pentru rugăciune și post specifice pentru
oamenii și națiunea Yemenului.

Fiecare zi include un verset din Scriptură pentru a-ți îndruma duhul, informații
relevante și actuale despre Yemen și cereri specifice de rugăciune. Te rugăm să
iei în considerare și includerea postului în timpul zilnic de rugăciune. De
asemenea, invită-i și pe alții să ți se alăture în rugăciune comună, după cum te
călăuzește Duhul Sfânt.

Fie ca Domnul Isus Hristos să fie glorificat și ca oamenii din Yemen să fie
binecuvântați în urma mĳlocirii noastre în rugăciune!
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Ziua 1 Orice seminție

Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni
din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.” (Apocalipsa 5:9)

Da, Doamne, Dumnezeule! Această viziune ne
înflăcărează rugăciunile și cererile în fața Ta cu privire la
triburile, oamenii și limbile din Yemen. Tu ești vrednic,
Doamne Isuse, să primești închinarea din partea tuturor
oamenilor din Yemen, din fiecare trib și limbă. Sângele
Tău este mai mult decât suficient pentru a-i răscumpăra
din întunericul și asuprirea în care trăiesc. Duhule Sfinte,
lucrează cu putere și suflă printre piscurile stâncoase,
prin deșerturile pline de nisip, prin munții și câmpiile verzi
din Yemen, aducând salvarea Dumnezeului nostru
acestor triburi, prin Evanghelia glorioasă a lui Hristos. Te
rugăm să faci mai mult decât putem noi gândi și cere în
rugăciunile noastre. Ne rugăm în Numele Domnului Isus. Amin.
UN QABILI (membru al unui trib) DIN YEMEN
Isuse – Tu ai răscumpărat oameni pentru Dumnezeu din orice seminţie/trib.

Ce înseamnă să trăiești într-un trib din Yemen? Imaginează-ți că viața, identitatea,
religia, locul de muncă, orientarea politică, viitorul, esența întregii tale identități este
determinată de oameni și circumstanțe, care au existat cu mult timp înainte ca tu să te fi
născut. Pentru un qabili (membru al unui trib din Yemen), aceasta este viața. Ești
născut într-un bayt (familie), cu părinți dați de Dumnezeu, împreună cu fiii și fiicele lor.
În timp ce crești și devii bărbat, se așteaptă de la tine să te comporți, să trăiești și să
lucrezi într-un mod care este compatibil cu valorile tribale moștenite, care sunt
împărtășite de către toate rudele tale de sânge care trăiesc în apropiere (habl). Toate
grupurile acestor familii extinse sprĳină qarya (satul), unde trăiți împreună, iar apoi
satele din jur se adună împreună pentru a se sprĳini unul pe altul în uzla (teritoriul) unde
trăiți cu toții. Qabila (tribul) tău este un grup mai mare format din numeroase grupuri de
sate, care pot consta în mii de oameni, toți împărtășind aceeași identitate culturală.
Imaginează-ți siguranța și puterea de care ai parte atât tu cât și familia ta datorită
acestei identități de trib și cultură. Știi cine ești. Știi cine este familia ta și ce se așteaptă
de la tine. Știi unde aparții. Acest cerc de sprĳin reciproc, care este într-o continuă
extindere, oferă confort și stabilitate, în special în ultimii ani, când războiul din Yemen a
devastat instituțiile statale și infrastructura.
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khawlan

bakil

sayar
mahra

humum

wahidi
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awadh

fadhli
yafi

subayhi

Îți vei pune timp deoparte pentru a alege cel puțin unul dintre aceste triburi și să te rogi
pentru ei, ca să Îl cunoască pe Domnul Isus, să învețe căile Lui și să se bucure de
libertatea pe care o aduce El? Roagă-te ca triburile să aibă relații pașnice cu celelalte
triburi în vremurile acestea dificile din Yemen.

zaraniq

rani
matar

hashid

sanhan khawlan
al-tiyal
murad

abida

În calitate de membru al unui trib, nu ești izolat față de transformările din economie și de
migrația oamenilor de la sat la oraș. Știi că structura socială tradițională a tribului a început
să slăbească în anumite părți ale Yemenului, în special în sud, unde oamenii din triburi
care trăiesc în orașe, se adaptează la structurile sociale urbane. Totuși, chiar și în oraș, tu
și cu familia ta continuați să vă mândriți cu moștenirea tribală. Dacă provii din regiunea
muntoasă rurală de nord a Yemenului, familia ta încă se bazează mult pe structurile sociale
tribale. Continui să respecți legile și tradițiile tribului precum și autoritatea aqil-ului
(bătrânului) satului vostru și a shaykh-ului (liderul tribului vostru). Ai aceeași loialitate tribală
și același sentiment de înfrățire, înrădăcinate în secole de tradiție și mândrie. Este frumos.
Este complex. Acesta ești tu.

Iată o listă cu câteva qabile (triburi) mai mari din Yemen:
khawlan, zaraniq, subayhi, hashid, sanhan, rani matar, bakil, khawlan al-tiyal, murad, yafi,
fadhli, awadh, abida, sayar, awlaqi, wahidi, humum, mahra (sau mehri)
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Roagă-te:
• pentru credincioșii din Yemen, ca aceștia să accepte

noua lor identitate în Hristos și să știe că dacă
cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Cele
vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
(2 Corinteni 5:17)

• ca oamenii care Îl acceptă pe Hristos ca Domn și
Mântuitor să fie protejați de izolare, ostracism și
chiar moarte din partea autorităților tribale.

• pentru credincioșii din Yemen, ca aceștia să fie
îndrăzneți în mărturia lor pentru Hristos.

• ca familii întregi să vină la credința în Isus Hristos
pentru a-și putea oferi sprĳin reciproc unii altora.

• ca oamenii cu autoritate în triburile din Yemen să
vină la credința în Domnul Isus Hristos.

• ca oamenii cu autoritate în triburile din Yemen să-i
privească cu bunăvoință pe oamenii din triburile lor
care vin la credința în Isus Hristos și să nu permită
prigonirea credincioșilor din Yemen, care se află sub
autoritatea lor.

• ca oamenii care vin la credință să găsească o
cetățenie, o familie și o identitate adevărate în trupul
lui Hristos.

• ca orașe și sate întregi să ajungă să-L cunoască pe
Isus, Matei 11:20-24.

• ca în toate triburile mari să existe martori ai lui Isus
Hristos, martori care să aducă fiecare trib în
Împărăția Lui.
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Tribul razihi

Tribul khawlan

Tribul mehri

Tribul soqotri

Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca
înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” (Romani 14:11)

Yemenul a fost locuit de mii de ani de către oameni unici și frumoși, la fel de distincți ca
peisajul și cultura de care se bucură. O mulțime de triburi,
cu culturi distincte sunt separate de alte triburi prin
localizarea lor geografică, secta islamică de care aparțin,
limba și dialectul lor, tradițiile și istoria lor.

Multe dialecte ale limbii arabe sunt vorbite în diferite părți
ale Yemenului, dar între triburile din Yemen, sunt câteva
triburi care vorbesc o limbă diferită de limba arabă și care
nu este înțeleasă de vorbitorii de arabă. În munții Sarawat
din nord-vestul Yemenului, aproximativ 400.000 de oameni
ai tribului khawlan vorbesc limba khawlaniya, o limbă
semitică, folosită încă dinainte de introducerea limbii arabe
în regiune. În îndepărtatul colț nord-vestic al Yemenului,
aproximativ 67.000 de oameni din tribul razihi trăiesc în
vecinătatea muntelui Razih și vorbesc limba razihi, care
este probabil una dintre ultimele două limbi arabe antice din sud, care se mai vorbesc. În
regiunile izolate din Yemenul de răsărit, oamenii tribului mehri (sau mahra), vorbesc limba
mehri, o limbă semitică din sud. Tribul mehri este alcătuit din circa 50.000 de oameni, care
locuiesc în Yemenul de răsărit, și alți 50.000, care locuiesc în țara vecină Oman. Pe insula
exotică Socotra din Marea Arabiei crește faimosul copac numit Dragon; tot aici este folosită
limba soqotri, o limbă semitică din sud, care este pe cale de dispariție, fiind vorbită de mai
puțin de 50.000 de oameni.

Te rugăm să alegi unul dintre triburile de mai jos și apoi roagă-te pentru acesta. Probabil
aceste triburi nu au Biblia tradusă în limba lor. Probabil că este mărturia creștină în mĳlocul
lor este foarte limitată. Cere-I Domnului să trimită lucrători. Roagă-te ca ei să aducă o
închinare unică lui Dumnezeu, din partea oamenilor și a limbii lor. Roagă-te ca biserica
Domnului să crească în tribul lor.
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Roagă-te:

• ca tribul khawlan să primească, să înțeleagă
Cuvântul lui Dumnezeu și să creadă în Isus Hristos,
ca Domn și Mântuitor.

• ca tribul razihi să primească, să înțeleagă Cuvântul
lui Dumnezeu și să creadă în Isus Hristos, ca Domn
și Mântuitor.

• ca tribul mehri să primească, să înțeleagă Cuvântul
lui Dumnezeu și să creadă în Isus Hristos, ca Domn
și Mântuitor.

• ca vorbitorii limbii soqotri din Insula Socotra să
primească, să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu și
să creadă în Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor.



ZIUA 3 Holeră, Covid-19,
o națiune disperată

Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!
(Psalmul 22:19)

Epidemia continuă de holeră din Yemen, care a început
în 2016, este considerată ca fiind cea mai rea epidemie
de holeră din istoria recentă. Potrivit Organizației
Mondiale a Sănătății, începând din 2018 au fost
raportate peste un milion de cazuri de holeră. În total,
epidemia a afectat 22 din cele 23 de județe din Yemen,
iar județele care au raportat cel mai mare număr de
cazuri suspecte de holeră, până în 2020, sunt: Al
Hudaydah, Sana’a, Taziz, Ibib, Al Bayda, Amanat Al
Asimah, Hajjha și Dhamar. Mai mult, populația cea mai
afectată de holeră sunt copiii sub cinci ani.

Pentru o țară devastată de război, pandemia Covid-19 a
făcut ca eforturile de a controla răspândirea holerei să
fie mult mai dificile. De fapt, este posibil ca multe cazuri de holeră să nu fie
detectate și tratate pentru că mulți bolnavi nu caută tratament medical în spitale de
teamă să fie expuși acolo la Covid-19. Acest fapt a creat multe îngrĳorări, deoarece
situația din Yemen devine tot mai rea, fiindcă atât holera, cât și Covid-19 ating cote
alarmante. Datorită pandemiei de Covid-19, eforturile depuse pentru a ține sub
control epidemia de holeră din această țară distrusă de război, care erau deja la
limită, au trebuit intensificate și mai mult.

Sistemul de sănătate al Yemenului este extrem de solicitat, în special datorită
războiului civil continuu, care a distrus multe clinici medicale. Mulți lucrători din
sănătate nu au fost plătiți de mulți ani lucru ce a făcut ca o mare parte din aceștia
să părăsească sistemul. Mai mult, răspunsul ineficient al guvernului la criza din
domeniul sănătății și folosirea necorespunzătoare a fondurilor au limitat ajutorul
internațional și a cauzat mai multă tensiune în sistem. Acelora care au rămas li se
cere acum să trateze pacienți, inclusiv pacienți Covid-19, fără echipament personal
de protecție.

Poporul Yemenului are o nevoie disperată de a se pune capăt războiului, deoarece
acesta a distrus multe clinici medicale și astfel comunitățile sunt și mai vulnerabile
la holeră și Covid-19.
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Roagă-te:

• împotriva relelor războiului, care au cauzat o
foamete larg răspândită și cel mai grav focar de
holeră din lume să fie în Yemen. Roagă-te ca
bolnavii să primească tratament. Roagă-te
pentru lucrătorii din domeniul medical să
continue să slujească, să fie plătiți și să fie
protejați. Roagă-te pentru copii.

• ca Dumnezeu să protejeze populația Yemenului
și să fie mângâierea și pacea lor în mĳlocul
suferinței și a prăbușirii majorității infrastructurii
lor.

• ca boala să nu se răspândească și
medicamentele, hrana și apa curată să devină
disponibile pentru oamenii din Yemen.

• pentru bolnavii de holeră și/sau de Covid-19 să
se facă bine și aceia care nu caută tratament
medical pentru holeră din cauza fricii de Covid-
19 să își învingă teama și să primească
tratamentul de care au nevoie.

• pentru încetarea corupției și a lăcomiei, astfel
încât ajutoarele medicale și alimentare să ajungă
la persoanele care au nevoie de ele.
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https://youtu.be/3i4QT39TfKU?t=10

Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru
seceriş. (Ioan 4:35)

Salam Aleikum. Salutări. Numele meu este Mohammed*. Pot să îți spun ce lucrează
Domnul în țara mea, în Yemen? Domnul are un seceriș în
Yemen. El Se proslăvește, chemându-i pe oamenii din
Yemen la credința în Domnul Isus Hristos. După secole în
care au fost puțini credincioși yemeniți, biserica Lui din
Yemen crește! Prin harul lui Dumnezeu, sute de yemeniți,
dintr-un context musulman, vin la credința în Hristos în
fiecare an. Ei vin la chemarea Duhului Sfânt prin televizor,
radio și internet. Ei vin în timp ce Domnul îi conduce pentru
a-L întâlni prin Cuvântul Său. Ei vin în timp ce misionarii
proclamă Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se întorc când aud
mărturiile rudelor lor și ale vecinilor credincioși. Ei se
întorc, în timp ce Domnul le dă visuri și viziuni care îi duc la
credința în Isus.

Fratele Abdulla* este un exemplu de om care a fost chemat de Domnul. Un lider al
bisericii ne spune: „Fratele Abdulla Îl căuta pe Dumnezeul adevărat. El a căutat mult și
călătoria lui l-a dus la un loc al deciziei, unde L-a găsit pe Isus Hristos. El și-a pus credința
în Hristos și și-a predat Lui viața, acceptându-L pe Domnul Isus – a Lui fie gloria – ca
Mântuitor al vieții sale. Marți l-am botezat.“

În timp ce multe persoane din Yemen cred în Domnul Isus Hristos, vedem și familii întregi
și familii lărgite care vin la credință. Un lider dintr-o biserică descrie astfel povestea lui
Sultan* și a familiei lui: „Sultan are 51 de ani și și-a dat viața lui Hristos. El are doi fii,
Ahmed* și Saif*, amândoi căsătoriți, și ei și-au dat de asemenea viața lui Hristos și i-am
botezat pe toți. La o săptămână după botez, ne-au informat că soția lui Ahmed și soția lui
Saif tocmai L-au acceptat și ele pe Hristos ca Domn și Mântuitor.“

Marea lucrare de seceriș al Domnului din Yemen include vise și viziuni precum care îi
conduc oamenii la El.

Ascultă mărturia lui Nabeel și laudă-L pe Dumnezeu pentru
puterea Lui miraculoasă de mântuire (în limba engleză):
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Secerișul Domnului în Yemen vine în urma multor ani de mărturisire făcută cu
credincioșie, atât de către credincioșii yemeniți, cât și de către parteneri internaționali,
câțiva dintre ei plătind cu viețile lor pentru că au vorbit despre Hristos în țară.
Dumnezeu a binecuvântat aceste jertfe cu creșterea Bisericii Lui azi. Jertfele
continuă și astăzi. Yemen este una dintre cele mai sărace țări din lume, răvășite de
război și de boală. Credincioșii se luptă ca să supraviețuiască. Adesea ajutoarele
internaționale care ajung în țară sunt distribuite prin intermediul agențiilor de ajutorare
islamice care discriminează pe cei care nu sunt văzuți ca musulmani devotați. În
Yemen evanghelizarea este ilegală. Renunțarea la islam
este o crimă capitală. Părăsirea islamului pentru a-L urma
pe Hristos adesea are ca rezultat excluderea din familie și
comunitate – și moartea. În ciuda acestor pericole și
provocări, s-au înființat bisericile locale formate din
credincioși yemeniți și acestea cresc. Comunitățile locale de
credincioși își asumă riscuri mari pentru a se întâlni. Dar ei
Îl onorează pe Domnul în timp ce se ajută unul pe altul prin
dărnicie jertfitoare, slujind și rugându-se împreună.
Credincioșii yemeniți continuă să lucreze în comunitățile lor
ca să vadă „strălucind lumina cunoștinței slavei lui
Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos“ (2 Corinteni 4:6).

Dumnezeu Se glorifică prin jertfele pe care poporul Său le-a
adus de-a lungul anilor și prin jertfele care continuă să fie

Laudă-L pe Dumnezeu:

• pentru gloria pe care Și-o aduce
prin secerișul noilor credincioși din
Yemen.

• pentru credincioșii yemeniți, care
formează biserici în case, devin
comunități ai urmașilor Lui și
luminează în întuneric.

• pentru sprĳinul spiritual și fizic pe
care Dumnezeu îl acordă
credincioșilor yemeniți.

• pentru rugăciunile înălțate pentru
gloria lui Dumnezeu în Biserica Sa
din Yemen.

Roagă-te:

• pentru înmulțirea secerișului pe
care El îl aduce — o creștere de
30, 60 și 100 de ori a numărului
noilor credincioși.

• pentru noii credincioși, care trăiesc
izolați, să ia legătura cu alți
credincioși yemeniți.

• pentru credincioșii yemeniți: să
rămână neclintiți în credința lor și
să crească în harul și cunoașterea
Domnului nostru Isus Hristos.
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Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă
purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o,
cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare;
îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi
unirea Duhului prin legătura păcii. (Efeseni 4:1-3)

Ce se întâmplă în Biserica din Yemen? Aceasta crește și Îl
lăudăm pe Dumnezeu. Numele meu este Abdu*. Sunt un
urmaș din Yemen al lui Isus Hristos și vreau să vă spun câteva lucruri pe care le văd în jurul
meu și între frații mei de aici. Îmi iubesc frații și Îl laud pe Dumnezeu pentru că sunt unul
dintre mulții yemeniți care cunosc și iubesc Numele lui Isus. Te rog, roagă-te pentru noi.

De asemenea, te rog să nu idealizezi biserica din Yemen. Înțeleg că uneori rapoartele și
relatările referitoare la bisericile persecutate îi pot duce pe unii la concluzia că aceste biserici
sunt superioare sau au o credință mai mare sau sunt mai mature decât celelalte. Există
printre noi unii care sunt prigoniți, aruncați în închisoare sau torturați și, totuși, nu se leapădă
de Mântuitorul nostru? Slavă Domnului, da. Ne bucurăm de aceia care ne arată puterea și
speranța lui Isus, dar de asemenea plângem deoarece aceste adevăruri și relatări provoacă și
frică și pentru că aceste lucruri se întâmplă fraților noștri. Niciunul dintre noi nu vrea să sufere.
Niciunul dintre noi nu vrea să trădeze.

Uneori circumstanțele noastre par copleșitoare. Am auzit că unii dintre noi refuză să se
întâlnească cu alți frați din țara noastră ca nu cumva credința lor să ajungă să fie cunoscută și
ei să fie omorâți de familia lor. Înțelegem acest lucru.

Ispitele și păcatele din interiorul bisericii sunt la fel de periculoase și dăunătoare precum
circumstanțele și oamenii care sunt împotriva noastră. Ce păcate? Dezbinări, frică, lăcomie,
imoralitate, lene și ambiție egoistă, doar ca să numesc câteva. Ne confruntăm cu aceleași
păcate pe care le-am făcut înainte de a-L cunoaște pe Isus. Mulți dintre noi nici nu știu ce este
păcat și ce este sfânt pentru că încă nu am fost învățați. Încă gândim așa cum familia noastră
ne spune și se așteaptă să gândim. Trebuie să cunoaștem gândurile adevărate ale lui
Dumnezeu, căile lui Isus și Împărăția Lui. Avem nevoie de lideri care să ajungă să cunoască
aceste adevăruri ca să ne învețe și pe noi. Iar liderii pe care îi avem au nevoie de răbdare și
înțelegere pentru a ne ajuta.

Suntem mulțumitori Domnului pentru liderii noștri și pentru aceia mulți care se sacrifică pentru
a sluji și pentru a ne ajuta să trăim și să iubim așa cum trebuie să facă o biserică. Dezbinările,
încercările și păcatele s-au înmulțit în zilele acestea. Totuși, confruntându-ne cu acestea am
primit har și înțelepciune, care ne-au ajutat să ne păstrăm credința și dragostea noastră unii
pentru alții.

Avem parte și de bucurii și sărbători. Fratele meu a putut să se căsătorească cu o urmașă a
lui Isus și își va întemeia familia în Numele lui Isus. Ei se uită la liderii noștri și la soțiile lor
pentru a-i învăța ce înseamnă acest lucru și la biserica noastră pentru a-i încuraja pe ei și, cu
ajutorul lui Dumnezeu, și pe copiii lor, într-o zi.

Așadar, dacă te rogi pentru noi, îți mulțumim. Suntem o biserică cu multe nevoi. Slavă lui
Dumnezeu pentru biserica din Yemen și pentru bisericile yemenite din afara țării.

* Abdu nu este o persoană reală, dar relatarea lui se bazează pe povești adevărate.
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Roagă-te:

• pentru ca bisericile yemenite să umble și să trăiască vrednice de chemarea pe care au
primit-o în Evanghelie.

• pentru unitate între lideri și în trupul lui Hristos din Yemen.

• împotriva dezbinărilor, certurilor, neînțelegerilor și amărăciunii.

• pentru unitate în cadrul bisericii, atât în adunările locale ale credincioșilor, cât și în
cadrul comunităților regionale.

• pentru aceia cărora Hristos le-a dat darul conducerii, să se ridice și să umble în
autoritatea și chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o, ca evangheliști, proroci, proroci,
învățători sau pastori.

• ca membrii bisericilor să înceapă să-și cunoască darurile spirituale date de Duhul
Sfânt, scopurile și oportunitățile pentru slujire.

• pentru protecția, încurajarea și formarea liderilor, a bătrânilor și a credincioșilor din
bisericile yemenite. Roagă-te pentru cei persecutați ca Domnul să le dea putere să fie
biruitori.

• ca biserica yemenită să fie flămândă și însetată după neprihănire și după mai multă
roadă și lucrare a Duhului Sfânt. Roagă-te ca ei să se iubească tot mai mult unii pe
alții.

• ca biserica să se concentreze asupra nădejdii pe care o are în Isus, ca să poată răbda
până la sfârșit.

• ca Domnul să adauge zi de zi la numărul acelora care sunt mântuiți, în timp ce biserica
trăiește într-un chip vrednic de chemarea pe care a primit-o.

• pentru credincioșii izolați: pentru cei izolați din cauza fricii, să fie eliberați de frică;
pentru credincioșii izolați din cauza distanței, să găsească creștini cu care să aibă
părtășie.

• pentru protecția tuturor copiilor lui Dumnezeu din Yemen de orice prigoană concepută
împotriva lor de către Satana, prin autoritatea familiilor, a autorităților religioase sau
guvernamentale.

• pentru protecția față de orice asuprire spirituală concepută împotriva copiilor copiilor lui
Dumnezeu de către Satana.

• pentru mai mult sprĳin spiritual și fizic acordat copiii lui Dumnezeu din Yemen.

• pentru biserica credincioșilor yemeniți care crește: să fie o sursă în ce privește
răspândirea Evangheliei în toată Peninsula Arabică.
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El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt
suliţa, a ars cu foc carele de război. (Psalmul 46:9)

Chiar dacă altădată era numit „Norocoasa Arabie”,
mândrindu-se cu peisaje excepționale și fiind cunoscut
pentru îndelungata sa istorie în ce privește negoțul cu
tămâie, mir, aur și cafea de calitate superioară, în prezent
Yemenul este una dintre cele mai sărace țări din lume și
trece printr-o criză umanitară cumplită.

Acum șase ani, Arabia Saudită, a intrat în acest război
devastator din Yemen. Din 26 martie 2015, conflictul aflat
în desfășurare între șiiții huti, susținuți de Iran, și suniții
susținuți de o coaliție formată din Arabia Saudită, SUA,
Marea Britanie și Franța, a scufundat Yemenul într-un
război devastator. Această violență continuă a dus la
prăbușirea infrastructurii și la foamete, care au creat și mai
multe probleme alimentare și de sănătate. Mai mult,
militanți Al-Qaida, afiliați locali ai Statului Islamic și alte grupuri teroriste au profitat de
acest haos și au cucerit teritoriul din sudul țării și au întreprins atacuri mortale, mărind și
mai mult nesiguranța și violențele care macină Yemenul.

Yemenul se
află într-o
situație
cumplită, cu
multă
suferință și
are nevoie
de speranță
adevărată
și pace.

Șiiții houthi și aliații

Coaliția pro-Hadi și aliații (Arabia Saudită)

Al Qaida și aliații
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Se estimează că peste 12.000 de civili au fost omorâți în atacuri directe și multe alte mii
de civili au murit din cauze care puteau fi prevenite, inclusiv subnutriție, boli și sănătate
precară. Femeile și copiii au fost afectați în special de război, organizații umanitare
precum Save the Children estimând că 85.000 de copiii suferind de subnutriție acută este
posibil să fi murit între aprilie 2015 și octombrie 2018. De fapt, Națiunile Unite au raportat
în 2019 că Yemenul este țara cu cei mai mulți oameni care necesită ajutor umanitar: 24.1
milioane de oameni! Aproximativ 60% din populația Yemenului trăiește fără să aibă acces
asigurat la hrană suficientă și peste jumătate din populația țării nu are acces la apă
potabilă și nici la servicii medicale. Multe spitale și școli au fost distruse sau le lipsesc
dotările necesare pentru a funcționa. În plus, multe familii au fost despărțite. Femeile și
copiii care și-au pierdut soțul respectiv tatăl, pe lângă faptul că îi plâng pe cei dragi care
au murit, sunt ținte preferate pentru asuprire. Harta de mai jos prezintă grupările care
luptă unele cu altele și zonele de conflict.

Roagă-te:

• ca războiul din Yemen să înceteze și să se pună
capăt terorismului și violenței care au năpăstuit
această țară. Roagă-te pentru un sfârșit pașnic al
acestui război continuu.

• ca toate puterile din exterior să înceteze
aprovizionarea cu arme și provizii a grupărilor care
se războiesc.

• ca Domnul să trimită un duh de iertare în Yemen între
triburile militante și să aducă o pace adevărată și
durabilă.

• pentru credincioșii din Yemen ca aceștia să-și
construiască un viitor nou și să nu își piardă speranța
în mĳlocul suferințelor.

• pentru purtare de grĳă acordată femeilor și copiilor
care trăiesc în mĳlocul violenței.

DOAMNE, Te rugăm să pui capăt acestui război!
DOAMNE, zidește-Ți Împărăția în Yemen!
DOAMNE, domnește peste națiunea Yemenului!
Amin



www.pray-ap.info

www.pray4yemen.com

Inundă această țară


