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Pentru oameni şi alte

subiecte

Venind dinspre turnurile minaretelor din toată
Peninsula Arabică (PA), se pot auzi cuvintele:
„Dumnezeu este plin de compasiune şi milă.”
Oare cei care aud, înţeleg? Dumnezeu doreşte
să-i binecuvinteze pe cei smeriţi, pe cei miloşi
şi cu inima curată, să îi mângâie pe cei care
plâng, să îi sature pe cei ﬂămânzi după El
cu hrană spirituală, să ﬁe milostiv cu cei ce Îl
caută şi să-i numească ﬁi pe cei împăciuitori.
Printre popoarele din PA există oameni
care Îl iubesc pe Isus. Matei 5 ne spune că
cei persecutaţi vor ﬁ binecuvântaţi şi că ei
trebuie să se bucure pentru răsplata lor din
cer. Rugaţi-vă ca cei persecutaţi din PA să
înţeleagă acest adevăr şi să ﬁe mângâiaţi aici
pe pământ, ştiind că noi aducem zilnic nevoile
lor înaintea Tatălui.
Este mai uşor să ne rugăm când avem
informaţii speciﬁce. În timp ce foloseşti acest
ghid, rugându-te în ﬁecare zi pentru un
popor sau un subiect, sperăm că vei simţi
povara celor pierduţi din PA, care au nevoie
să înţeleagă cât de plin de milă şi compasiune
este Dumnezeu.

Te încurajăm să foloseşti ghidul pe tot parcursul
anului, ca să îi aduci înaintea lui Dumnezeu pe
aceşti oameni.
Poţi folosi şi materialele anterioare, mai ales
primele două broşuri. Sunt bogate în idei şi vor
ﬁ o completare bună pentru această broşură.
Ne bucurăm să vedem mişcarea spirituală din
PA de când oamenii au început să se roage

Introducere

cu putere, după publicarea primei broşuri
PTAP 1, în 2003 (ediţie disponibilă doar in
limba engleză şi germană sau pe saitul oﬁcial
al PTAP). Am început acum să culegem
roadele acestor rugăciuni şi putem să simţim
însemnătatea momentului spiritual crescând.
Este timpul să discernem vremurile şi să
îndreptăm valul spre PA.
Aceasta se poate face doar prin rugăciune.
Oamenilor le place să poată schimba lucrurile.
Această schimbare trebuie să atingă un
nou nivel de impact. Trebuie să menţinem
presiunea spirituală până când biserica se va
naşte.
Viziunea noastră este ca această broşură să
motiveze milioane de parteneri de rugăciune
pentru inima Islamului, oameni care să se
roage cu noi pentru a vedea Împărăţia lui
Dumnezeu venind şi voia Lui făcându-se în PA
şi printre locuitorii ei. Vrei
să ni te alături?
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Două familii, una de localnici şi una de străini,
erau vecini. Copiii lor aveau vârste apropiate.
Străinii au început să îi invite pe arabi la ei
acasă pentru ocazii speciale. La o sărbătoare,
pe când se aşezau cu toţii la masă, cineva a
adus Biblia în engleză şi arabă şi a citit Psalmul
100 în ambele limbi. Apoi tatăl s-a rugat cu
mulţumire pentru anul acela binecuvântat şi
pentru mâncare.
După masă, copiii au ieşit la joacă. În timp ce
tinerii povesteau, un băiat arab a întrebat dacă
ar putea să aibă şi el o carte ca aceea din
care se citise la masă. Vroia să ascundă lucrul
acesta de mama lui. Aşa că a împachetat
Biblia într-o pungă şi a ascuns-o în maşină
înainte ca restul familiei să iasă.
Mai înainte, mama lui primise un ﬁlm despre
Isus şi cartea Mai mult decât un simplu
tâmplar în engleză şi în arabă. Fiul şi mama
nu ştiau unul despre altul, de frică să nu aﬂe
familia ce citesc ei. Soţul a devenit tot mai
devotat în credinţa lui, purtându-se ca un tiran
şi obligându-i să respecte islamul.
Rugaţi-vă ca frica celor care îl caută pe
Dumnezeu să ﬁe învinsă de dragostea lui
Isus în vieţile lor. Psalmul 110 spune „Strigaţi
de bucurie către Domnul, toţi locuitorii
pământului. Lăudaţi-L pe Domnul cu bucurie.
Veniţi înaintea Lui cu cântări de laudă!”
Fie ca locuitorii PA să vină înaintea Tatălui, a
Fiului şi a Duhului Sfânt cu cântări şi bucurie.
Rugaţi-vă ca familii întregi să creadă în Isus.
Rugaţi-vă ca Domnul să dea îndrăzneală
familiilor credincioase să vestească credinţa
lor şi să poată dărui Biblii şi alte resurse când
li se cer.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru vestirea
Cuvântului prin radio, TV şi internet chiar în
inima islamului, şi ﬁe ca acest lucru să se
întâmple tot mai mult.

Cuvântul este vestit
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„Mişcă!”, i-a spus soldatul în timp ce îndrepta
arma spre un om care făcea muncă socială.
Cu câteva minute mai devreme, soldatul
i-a vorbit frumos, spunându-i să aibă grijă că
drumul e periculos. Nici măcar nu era un soldat
adevărat. Omul ştia că nu are sens să încerce
să scape. Aşa că s-a mutat pe celălalt scaun,
iar „soldatul” i-a condus maşina mai departe
înspre munţii din est. În Yemen au loc multe
răpiri începând din anii ’90, şi mai mult de 160
de străini au fost luaţi ostatici.
Toţi cei care răpesc străini vin din deşertul
care se întinde de la graniţa cu Arabia Saudită
la nord până la Golful Aden în sud.
Timp de secole, locuitorii acestei regiuni
aride au suprevieţuit între două extreme de
ospitalitate şi violenţă. O zicală beduină spune
că întâi trebuie să îţi găzduieşti musaﬁrul timp
de 3 zile, apoi poţi să îl întrebi de ce a venit.
Cărţile de istorie ne spun că adesea triburile
din deşert furau cămile de la alte triburi.
Ei erau duri, suspicioşi şi independenţi.
Nu e de mirare că guvernul are puţin control
asupra lor. Tot ce poate face guvernul este să
îi mituiască pe şeﬁi de trib cu sume mari de
bani ca să obţină sprijinul lor. Acest sprijin e
vital, deoarece majoritatea surselor de petrol
se aﬂă sub stâncile de la graniţa din nord.
Totuşi, Dumnezeu lucrează. După ce i s-a luat
vălul de pe ochi, omul răpit s-a trezit într-o
cameră în care mai era un tânăr.
După ce a căpătat încredere, tânărul
i-a spus că este un ﬁdel ascultător
al radioului creştin. După ce a fost
eliberat, omul i-a dăruit un Nou
Testament. Dumnezeu foloseşte
toate spre binele celor ce Îl iubesc
pe El.

Yemen – beduinii
Rugaţi-vă ca beduinii independenţi, plini de
duritate şi suspiciune să se umilească, să se
roage şi să Îl caute pe Dumnezeu, întorcânduse de la căile lor rele la singurul Dumnezeu
adevărat.
Rugaţi-vă pentru creştinii care lucrează pentru
a putea trăi printre ei şi să le slujească celor
care adesea nu cunosc reguli de sănătate şi
nu sunt educaţi.
Lăudaţi-L pe Domnul pentru că se foloseşte
de radioul creştin ca să aducă beduinilor
Vestea Bună.
Rugaţi-vă ca ei să înţeleagă adevărul şi să Îl
accepte pe Isus ca Domn.
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Souq (piaţa) de peşte este un loc plin de
viaţă. Bărbaţi în thobes (robe) albe se mişcă
prin mulţime. Fiecare poartă pe cap un
acoperământ roşu cu alb. Unul dintre ei este
un tată care tocmai a cumpărat peşte pentru
prânzul familiei sale. Aude chemarea la
rugăciune şi se opreşte să se roage, înainte
de a ajunge acasă. Ajuns acasă, îşi salută
copiii de care are grijă o bonă ﬁlipineză.
Omul asteaptă cu nerăbdare prânzul de orez
cu peşte, pe care îl va mânca pe podea cu
familia lui, serviţi de servitorii lor din Asia.
Se pregăteşte pentru odihna de după masă,
întrebându-se dacă va visa acelaşi lucru ca în
ultimele 5 zile. Un om îmbrăcat în alb strălucitor
îi apare şi îi spune să creadă în Cartea pe

care o ţine în mînă. El a primit aceeaşi Carte
vara trecută în Londra, când era în vacanţă.
Chiar dacă visele îi tulbură credinţa în Wahabi
islam, simte că visul vine de la Dumnezeu.
Este şocat.

Arabia Saudită – arabii
Rugaţi-vă ca mulţi arabi să aibă vise şi viziuni
cu Isus şi să găsească alţi credincioşi care să
le poată spune mai mult despre Omul în alb.
Rugaţi-vă ca bonele creştine care lucrează în
familii arabe şi care au de multe ori mai mult
de-a face cu copiii lor (le gătesc, îi ajută la
teme şi îi duc la şcoală).
Rugaţi-vă ca ele să poată împărtăşi evanghelia
cu aceste familii, în ciuda diﬁcultăţilor situaţiei
în care lucrează.
Rugaţi-vă ca arabii care călătoresc peste
hotare să primească Biblii şi literatură creştină,
care sunt absolut interzise în ţara lor.
Rugaţi-vă pentru puţinii creştini arabi, unii
singuri, alţii cu familiile lor, să persevereze în
credinţa lor şi să crească în cunoştinţa lui Isus
Hristos. 2 Petru 3:18
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O familie de tineri a părăsit Arabia ca să
studieze într-o ţară din vest. Acolo au avut
vecini creştini care au avut grijă de ei.
I-au ajutat să se adapteze la noua cultură, i-au
învăţat să gătească şi să conducă, în tot acest
timp împărtăşind cu ei adevăruri din
Biblie.
După câţiva ani, femeii nu i-a mai fost
teamă să îşi dea jos abaya (baticul)
sau să vorbească şi cu alţi bărbaţi.
S-au simţit iubiţi şi au avut încredere
în vecinii lor, încât şi-au lăsat copiii
să meargă în tabăra creştină pentru
„educaţie morală.” S-au simţit bine
cu prietenii lor. După încheierea
studiilor, le-a fost foarte greu să
plece înapoi în Arabia la obiceiurile
stricte.
Au fost surprinşi să aﬂe că noii lor
vecini sunt la fel cu cei din vest. Chiar aveau
copii de aceeaşi vârstă cu ai lor. I-au ajutat
să găsească jucării şi cărţi bune şi le-au
împrumutat DVD-uri cu povestiri morale din
Biblie. Timpul a trecut, iar ei au devenit prieteni
apropiaţi.
Tânăra familie a fost obligată de rude să revină
la vechile obiceiuri. Rudele lor nu au vrut să îi
cunoască pe vecinii lor. Când veneau rudele în
vizită, mama trimitea repede la vecini cărţile,
jucăriile şi DVD-urile, ca să nu ﬁe văzute.
Îşi acoperea din nou capul cu abaya (baticul).

Părăsind Arabia

Rugaţi-vă pentru credincioşi ca să înţeleagă
cât de important este să îi ajute pe cei veniţi
din ţări atât de închise. Dumnezeu ni i-a trimis
şi ne-a deschis o uşă către ei.
Rugaţi-vă pentru eliberare de frică şi pentru
iertare, ﬁindcă pierdem ocaziile de a vesti
Evanghelia cu Arabii cu care ne întâlnim.
Rugaţi-vă ca noi, credincioşii, să avem
întâlniri pregătite de Dumnezeu cu străini, mai
ales arabi şi să ne purtăm cu îndrăzneală şi
înţelepciune.
Rugaţi-vă ca familiie de arabi să se
împrietenească cu creştini adevăraţi care să
le arate dragostea lui Isus.
Rugaţi-vă pentru creştinii arabi (care L-au
cunoscut în alte ţări) să devină râuri de apă
vie în familiile lor şi printre vecini. Ioan 4:10
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Lena se pregăteşte pentru întâlnirea
săptămânală. E ca un ritual al femeilor din
comunitatea ei. Ajunge pe la 7 seara, chiar
dacă unele femei sunt acolo de căteva ore
deja.
Copiii ei salută politicos şi dispar repede la TV
sau joacă ultimele jocuri pe calculator.
După ce dă mâna şi sărută pe obraz pe
ﬁecare doamnă din încăpere, se aşează pe
locul ei obişnuit, lângă Zeina. Zeina începe să
povestească. Amândouă gesticulează mult.
Lena se încruntă pentru că ştie araba, dar nu
înţelege accentul vechi beduin al Zeinei. Sunt
o privelişte – Lena şi Zeina – gesticulând şi
râzând, căutând pe cineva să îi explice Lenei
o frază în engleză. Săptămâna aceasta, Zeina
a adus o poză de-a ei de prin anii 60. Purta o
fustă mini şi nu avea trupul acoperit.
„Ai fost o bombă!”, se gândeşte Lena. Uimitor
cum se schimbă lucrurile. Acum, femeile
beduine nu îşi pot imagina să iasă din casă
fără abaya, multe îşi descoperă doar ochii.
Oamenii spun că totul s-a schimbat din 1990,
când a invadat Irakul şi după războaiele care
au urmat. Oamenii devin mai conservatori, se
întorc la vechile valori, mai ales beduinii.
Dintr-o dată, toţi ochii se întorc spre Lena.
Ea se uită la TV şi înţelege de ce. Vede un
convertit la islam care povesteşte cât de
minunată e viaţa lui de când s-a convertit.
Imediat, Zeina se aşează lângă Lena.
E politicoasă şi drăguţă, dar încearcă mereu
să o convertească. Lena se întreabă dacă şi
prietenele ei simt la fel.

Kuwait – Beduinii
Multe din aceste femei stau în casă toată ziua.
Rugaţi-vă ca să urmărească programe TV
creştine şi să creadă în Isus.
Declaraţi Psalmul 33:8-9 „Tot pământul să se
teamă de Domnul! Toate popoarele şi beduinii

din Kuwait să se închine Lui! El a vorbit şi
toate au fost făcute, El a poruncit şi au fost
stabilite”
Rugaţi-vă ca Lena şi alţi credincioşi străini să
înveţe bine arabă ca să poată vesti dragostea
lui Isus cu putere.
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Khaled conduce o Toyota pe un drum abrupt,
în ﬁecare dimineaţă. Locuieşte în satul acesta
izolat în munţi. Khaled face parte din grupul
numit Shohouh, care trăieşte în aceşti munţi
de secole, de când portughezii comercianţi
au ajuns în această regiune. În timp, marinari
şi soldaţi portughezi s-au căsătorit cu femei
localnice.
Khaled merge spre o fabrică de ciment.
Pe drum nici un eveniment, traﬁc liber, până
ajunge în oraşul de 350.000 de oameni.
Când era băiat, unchiul lui şi fraţii mai mari
lucrau în satele din munţi şi mergeau rar în
oraş doar pentru cumpărături sau munca de
sezon, în căutare de perle sau pe un vas de
pescari.
Vremurile s-au schimbat. Căutătorii de perle
sunt din domeniul trecutului, iar pescuitul e mai
puţin atractiv decât munca la fabrică. Khaled,
puternic şi măsliniu, este şi îndemânatic.
Îi place munca la fabrica de ciment, are un
salariu bun şi îşi poate întreţine soţiile si copiii,
departe de lumea viciată de la oraş.
Doar cei din tribul lui vorbesc aceeaşi limbă.
Ani de izolare faţă de populaţia arabă, plus
importul din limba portugheză, fac limba
imposibil de vorbit în public. Nu poate citi
Quranul în arabă, dar a memorat câteva
porţiuni. Se roagă cu greu la moscheea
fabricii. Preferă moscheea din sat, comodă şi
cu obiceiurile ei, cu ﬁii lui şi alţi săteni.
Khaled nu a văzut o Biblie niciodată. Nu există
în limba lui. I-a întâlnit pe străinii creştini care
au fabrica. Chiar dacă nu au Evanghelia în
limba lor, Khaled şi ai lui ar putea înţelege un
mesaj radio în arabă. Au un TV şi un radio pe
unde scurte acasă, ca şi alţii din sat.
Prind postul de TV şi radioul creştin, dar nu se
poate ştii cât de des ascultă sau văd aceste
programe.

Emiratele Arabe Unite – Shohouh

Rugaţi-vă ca oamenii din satele isolate
să asculte radioul creştin şi să vizioneze
programele TV creştine, ca Isus să intre în
vieţile lor.
Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să provoace tinerii
şi bătrânii să simtă golul din spatele bogăţiei şi
să caute sensul vieţii.
Mulţumiţi lui Dumnezeu că Isus a murit şi
pentru Shohouh, care împreună cu noi sunt
rătăciţi, dar povara a căzut asupra asupra Lui.
Isaia 53:6
Declaraţi ca Shohouh să nu trăiască doar cu
pâine, ci cu Cuvântul lui Dumnezeu. Matei
4:4
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Întâlnirea săptămânala de femei este
organizată ca după un scenariu perfect.
Mobila roz cu decoraţii de aur, tăvile şi ceştile
din sticlă aurită, toate detaliile strălucitoare
ale unei petreceri arabe reuşite aşteaptă.
Pregătirea durează toată ziua. Unele femei au
mers la un salon de coafor şi machiaj.
Toate poartă haine noi şi elegante. Parcă ar
veni la un concurs de frumuseţe şi premiul ar
ﬁ aprobarea celorlalte.
Felul cum arată este de o importanţă vitală în
Arabia. „Eşti aşa cum arăţi!” Multe fete din clasa
înaltă călătoresc şi revistele sau prezentările
de modă din Europa reprezintă standardele
lor. Aceasta a condus la formarea unei obsesii
legate de greutate. Ca să ﬁe acceptate şi să
aibă un respect de sine mai ridicat, multe fete
au ajuns să aibă probleme de nutriţie.
La una din petreceri, o fată a leşinat.
Prietenele ne-au spus ca nu mai mâncase de
2 săptămâni. Încearcă să slăbească.
Are 55 de kg şi deja faţa îi e scobită şi palidă.
Vrea să ajungă la 45 de kg. Când îşi revine,
cineva îi dă un suc, dar ea refuză.
La o oră de engleză, o fată arată o poză pe
care scrie „cine e fata asta grasă? Aşa arătam
eu!” Spune că a făcut poza cu o zi înainte de
a avea o operaţie de micşorare a stomacului,
ca să mănânce mai puţin şi să slăbească.
După ce a juns la greutatea dorită, mama,
surorile şi mătuşile ei şi-au făcut operaţia.
Efectul aşteptat s-a întâmplat, toate căutau
acceptarea găsită de ea.
Într-o discuţie cu un grup, o altă fată explică
cum săptămâna următoare îşi va coase gura.
Vrea să slăbească 20 de kg, şi asta e singura
metodă prin care să nu mai mănânce.
Doar aşa poate să piardă greutatea care stă în
calea acceptării ei.

Probleme de nutriţie
Rugaţi-vă ca aceste femei să cunoască
dragostea si acceptarea Tatălui ceresc, care
poate opri lupta lor şi le poate oferi pacea şi
acceptarea.
Rugaţi-vă ca ele să poată, prin mila Domnului,
să îşi dea trupurile ca o jertfă vie, sfântă şi
plăcută Lui, ca un act de închinare, şi să nu
se potrivească chipului veacului, dar să se
transforme prin înnoirea minţii. Apoi vor putea
să cunoască voia lui Dumnezeu, bună, plăcută
şi perfectă. Romani 12:1,2
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Străzile din Bahrain sunt părăsite. Astăzi este
Ashoora, aniversarea zilei când Hussein,
nepotul lui Mohammed, a fost ucis în anul 680
şi decapitat în lupta pentru conducerea noii
mişcări musulmane. În ﬁecare an, musulmanii
Shia au 40 de zile de jale şi caută iertare pentru
că nu l-au apărat pe liderul lor. Pe străduţele
lăturalnice e plin de steaguri negre. Pregătirile
pentru acest eveniment social au început acum
câteva săptămâni. În ultimele 10 zile s-au ţinut
discursuri nocturne la moschee şi oamenii
au ieşit în stradă să comemoreze povestea
lui Hussein. Difuzoarele la maxim transmit
cântecul de jale şi iubire pentru Hussein.
O formaţie de 30 de oameni mărşăluieşte.
Bărbaţii se lovesc tare în piept şi se biciuiesc
pe spate. Mulţi îşi taie feţele ca să se identiﬁce
cu suferinţa lui Hussein. Sunt plini de sânge.
Sute de astfel de grupuri vor mărşălui aşa
în următoarele ore. Hamad este unul din cei
câţiva musulmani Shia care a hotărât să îl
urmeze pe Isus. Hamad plânge, în timp ce ai
lui jelesc. Ca majoritatea Shia, Hamad a fost
atras de suferinţa lui Isus pe cruce.
El a găsit în Isus speranţă.
Bahrain se aseamănă cu Iraqul. Shia reprezintă
65% din populaţie, dar Sunni sunt la guvernare.
Shia sunt mai săraci şi au mai puţine drepturi
decât Sunni. Există îngrijorarea ca luptele
dintre secte şi conﬂictul cu Iran să afecteze
întreaga ţară.
Shia sunt mai
deschişi către
Isus, din cauza
asemănării cu
Hussein,
şi mulţi îl iubesc
ca pe un profet.

Bahrain – Shia

Rugaţi-vă ca Shia să înţeleagă ce înseamnă
sângele lui Isus vărsat pentru iertarea
păcatelor lor.
Rugaţi-vă ca ei să ﬁe atraşi la Isus mai mult
decât către alţi profeţi şi să îl caute mai mult.
Declaraţi dorinţa Domnului de a schimba jalea
lor de 40 de zile în dans, şi sacul de cenuşă în
haine de laudă. Psalmul 30:11
Rugaţi-vă ca guvernul să conducă cu
înţelepciune şi fără favoritism sau nedreptate
care divid comunitatea.

Ziua 9
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Sheikh Ali şade mândru în muffrage (camera
de întâniri), în timp ce membrii ai tribului său
vin la el cu cereri. Ochii lui nu scapă nimic şi
mintea lui e ascuţită, chiar dacă pare relaxat şi
mestecă qat (o frunză cu efecte narcotice) şi
pufăie ocazional din madaa (pipă).
Sheikh Ali e bogat şi inﬂuent, şi, cel mai
important, este loial tribului. El şi vreo 4,5
milioane formează un trib de arabi din nordul
Yemenului. Trăiesc în sate şi oraşe din jurul
Sanaa, capitala Yemenului, dar şi în zonele
muntoase. Toţi sunt musulmani şi vorbesc
araba. Duc o viaţă liniştită, dar încep să
resimtă tensiunea întâlnirii dintre est şi vest.
Idei străine vin în casele lor prin TV, radio
sau internet. Telefoanele mobile aduc cu ele
o dependenţă de lider mai mică, accesul la
informaţie şi noi posibilităţi. Sheikh Ali se
întâlneşte cu câţiva oameni din vest care au
venit la ei în sat.
Îi serveşte cu lapte de cămilă, orez, pui, miel
şi legume. Sunt religioşi, dar nu musulmani.
Sheikhul este intrigat, căci ei cred ca Isa nu este
unul dinte profeţi, ci calea către Dumnezeu.
Ali cere mai
multe informaţii,
chiar
dacă
imam-ul (lider
musulman)
aşezat
lângă
el vrea să îl
oprească.

Yemen – Nordul

Rugaţi-vă ca Ali şi toţi arabii din nordul
Yemenului să continue să întrebe despre Isus,
şi El să devină calea lor.
Rugaţi-vă ca cei care cred să vină la Isus în
grupuri care să se susţină în ucenicizare.
Rugaţi-vă ca imamii şi alţi lideri religioşi să nu
împiedice răspândirea Evangheliei.
Declaraţi că Yemenul va cânta o cântare nouă
celui mai înalt Dumnezeu, care dă mântuire
regilor şi sheikhilor. Psalmul 98:1
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l-am cunoscut pe Husssein la o întâlnire
publică. Tipic pentru ospitalitatea Baluchilor,
ne-a invitat acasă ca să îi cunoaştem familia.
Am stat pe podea şi am povestit, iar el nea spus cum circumstanţele l-au împins să
devină drogat şi alcoolic, chiar dacă îl primise
pe Hristos în viaţa lui cu mult înainte.
Aceste obiceiuri l-au făcut să îşi abuzeze
familia şi să ajungă la închisoare. În ciuda
exemplului negativ, alţi membrii ai familiei au
încercat să devină mai buni prin educaţie şi
interesul în mesajul evangheliei.
Baluch sunt cel mai mare grup de non-arabi
din Oman. Chiar dacă trăiesc aici de secole,
continuă să vorbească Baluchi, limba tribului
lor, şi îşi păstrează obiceiurile.

Oman – Baluchii
Majoritatea au venituri minime şi trăiesc la
periferia oraşelor. Respinşi şi discriminaţi,
tinerii sunt oarecum alienaţi.
Rugaţi-vă ca discriminarea şi alienarea
resimţită de Baluchi să ﬁe înlocuită de speranţă
şi acceptare în Hristos.
Mulţumiţi-i lui Dumnezeu că datorită lui Isus
nu mai este nici o diferenţă între evreu şi
baluch – Isus este Domnul tuturor şi îi
binecuvintează pe toţi cei ce îi cheamă.
Romani 10:12
Rugaţi-vă împotrivă abuzului de droguri şi
alcool, care îndepărtează oamenii (creştini
sau necreştini) de Isus.
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Nasser are peste 60 de ani şi s-a născut
într-un trib de beduini arabi care migra în
regiunea emiratelor. Familia lui a trăit în corturi
sau areesh (căsuţe făcute din palmieri) în
deşert, mergând
din loc în loc
pe cămile, cu
oile şi caprele
lor. Călătoreau
peste dune de
nisip în căutare
de oaze, unde
era apă din
belşug şi grădini
de palmieri cu
curmale.
Nasser tocmai şi-a construit o vilă imensă pe
un teren împrejmuit cu un zid, unde trăieşte
cu unii din cei 8 ﬁi ai lui. Ceilalţi s-au căsătorit
şi locuiesc aproape sau pe acelaşi teren, dar
cu familiile lor. Chiar dacă Nasser, familia şi
tribul lui nu mai sunt consideraţi nomazi, încă
au legături puternice cu cultura nomadă.
În ﬁecare seară, cu ﬁii şi nepoţii şi vecinii, se
adună într-un cort lângă vilă, stau pe perne şi
beau cafea, povestind în jurul unui foc mic.
Mulţi dintre vecinii lui Nasser au corturi în curţi
sau afară. Fiii lui adesea merg cu prietenii
afară din oraş, conducând un Land Cruiser
sau un ATV peste dunele de nisip. Şi ei stau
în jurul focului până târziu. Îşi duc cu ei şoimii
dresaţi.
Nasser şi familia lui s-au născut în triburi şi
clanuri şi sunt musulmani Sunni. Îşi apără
religia la fel ca şi familia.

Emiratele Arabe Unite – Beduinii
Rugaţi-vă ca cei care cred să rămână printre
ai lor şi să le vestească misterul Evangheliei,
după cum s-a arătat peste veacuri. Romani
16:25
Daţi slavă Domnului pentru sângele Mielului
care răscumpără oameni din orice neam şi
trib, chiar şi beduini. Apocalipsa 5:9
Rugaţi-vă ca Domnul să le deschidă ochii să
îl vadă când stau sub cerul liber care declară
gloria Lui. Cereţi ca poveşti despre puterea lui
Isus să ajungă la ei şi să treacă din cort în
cort.
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Ajunşi la hotelul Ritz Carlton,
musaﬁrii trec prin detectorul de
metal. Se veriﬁcă dacă cineva are
vreun mobil cu aparat foto, ca sa nu
se facă poze cu femeile dinăuntru.
Femeile poartă rochii colorate şi
sclipitoare, îi salută pe musaﬁri,
iar altele îşi dau jos hainele negre,
baticele negre şi pânza neagră de pe feţe.
Mireasa nu e nicăieri. Mesele sunt împodobite.
La petrecerea asta vor ﬁ doar femei, iar bărbaţii
vor avea petrecerea lor în apropiere.
Atmosfera e agitată. Începe muzica, şi
orchestra de femei cântă muzică de nuntă din
Qatar. Femeile dansează şi îşi mişcă părul lung
şi negru. Dansul este foarte îndrăzneţ.
Lumina se diminuează şi vine mireasa cu
surorile ei, înspre scenă. Rochia ei albă e
împodobită cu paiete şi pene, şi are un voal
foarte lung. Muzica spune despre frumuseţea
şi calităţile miresei. Ea se aşează pe un tron
de aur şi purpură. Femeile se îmbracă repede
în negru. Marea de culori se înnegreşte – vine
mirele. Surorile ascund mireasa după un văl
negru. Mirele deschide uşa şi intră cu bărbaţii
din familia lui. Ceremonia continuă în jurul
miresei, dar ea nu poate participa. Cât de mult
seamănă nunta cu biserica din Qatar! Mireasa
lui Hristos este la nuntă, dar ea e ascunsă de
mirele ei! El vrea să o vadă faţă în faţă, dar ea
crede că e bine să se ascundă.

Qatar – Arabii
Rugaţi-vă ca să se ridice vălul
negru care împiedică legătura lui
Hristos cu mirea Sa cea frumoasă.
2 Corinteni 3:16
Societatea din Qatar nu este
echilibrată, femeile aleg să
studieze, iar bărbaţii au un venit
bun din cauza naţionalităţii.
Ei îşi petrec timpul în cafenele, magazine şi
prin oraş. Parcă au totul. Bogăţia imensă a ţării
nu le dă bărbaţilor nici un motiv să se dea jos
din pat dimineaţa. Chiar dacă au servici sau
nu, guvernul le dă un salariu mare, pentru ca
împarte tot cu populaţia. Nimeni nu îşi pune
întrebări vitale. De ce trăim?
Rugaţi-vă ca noua deschidere pentru educaţie
şi informaţie să îi facă pe mulţi să citească
Biblia, să vadă TV şi video creştine, şi să
găsească site-uri de chat creştin.
Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să îi provoace pe
tineri şi bătrâni să se întrebe de ce trăiesc.
Fie ca ei să îl cunoască pe Dumnezeu, care îi
iubeşte şi pe care îl pot iubi.
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Fiecare joi e zi de târg. Străzile prăfuite ale
oraşului altfel liniştit se umple de oameni care
vând sau cumpără vite, lemn sau altele.
Emad lucrează din greu la un restaurant,
pregătind multe feluri pentru prânz. Nu îi place
prea mult ce face. Are un venit mic şi toţi strigă
la el să se mişte repede.
Asta pentru că pielea lui e închisă la culoare şi
e tihami (arab tihama). Alţi oameni din Yemen
îi desconsideră pe cei din Tihama, coasta de
lângă Marea Roşie. De la graniţa cu Arabia
Saudită la nord, până la Marea Roşie la sud,
este locul a peste 4 milioane de oameni.
În ochii triburilor de munte, tihamii sunt murdari
şi nereligioşi. Nasurile lor turtite şi căsuţele
rotunde le aduc aminte de Africa.
Sunt cei mai săraci şi needucaţi oameni din
Yemen. Guvernul nu le dă atenţie.
Islamiştii îi forţează pe taţi să îşi îmbrace
fetele complet în vălul negru. Moschei albe
se construiesc peste tot cu bani din Arabia.
Emad e surprins să vadă un străin venind la
restaurant. Se bucură că poate vorbi cu el.
Străinul întreabă dacă ascultă postul de radio
creştin şi inima îi bate mai repede.
Râde şi spune că ascultă zilnic. Îi plac poveştile
despre profetul Isa (Isus). Nu înţelege tot, dar
este aşa de liniştit când ascultă! Omul îi dă un
Injil (Nou Testament).

Yemen – Tihama
Ce zi specială! Îi mulţumeşte şi îl ascunde
repede în buzunar. Omul pleacă, dar fericirea
rămâne în inima lui Emad, care continuă să
lucreze zâmbind.
Slavă Domnului care a făcut inimile tihamilor
şi care se uită la lucrul lor. Domnul a făcut
ca Emad şi alţii să se bucure de programele
creştine de radio care îi învaţă despre El.
Foarte puţini creştini locuiesc în Tihama, unde
e foarte cald şi umed. Rugaţi-vă ca mulţi să
renunţe la confort şi să trăiască cu aceşti
oameni. Rugaţi-vă ca tihamii să cunoască
dragostea lui Dumnezeu care este mai
puternică decât orice respingere.
Rugaţi-vă ca lumina Evangheliei să intre în
inimile şi mintea lor ca să priceapă cine sunt
în Hristos. Conform lui 1 Petru 2:9, cereţi ca
tihami să Îl laude pe cel care Îi cheamă din
întuneric la lumină.
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Se aude muzică arabă, miroase a cafea, şi
miroase a tabac. Toate astea sunt parte
dintr-o cafenea arabă. Pline de tineri la modă,
cafenelele şi magazinele sunt dovada rapidei
schimbări sociale. Doar cu 10 ani în urmă
nu existau locuri unde bărbaţii şi femeile se
puteau întâlni public. Acum, întâlnirile discrete,
cu ajutorul telefoniei mobile, au loc regulat.
Majoritatea femeilor mai poartă tradiţionalul
văl negru din cap până în picioare, deşi e
modernizat cu broderie colorată.
Crescuţi de bone ﬁlipineze care vorbesc
engleza, educaţi în şcoli de limbă engleză,
plecaţi în SUA sau Anglia pentru studii, tinerii
din Bahrain vorbesc tot mai greu araba.
Materialismul i-a prins în cursă pe tinerii Sunni.
Ceilalţi, ofensaţi de decăderea morală, se
întorc spre forme mai radicale ale islamului.
În cafenea, o femeie străină intră şi îşi
caută prietenele Sunni intr-o mare de femei
îmbrăcate în negru. Laila face cu mâna din colţ,
si femeia merge la masa ei. Se sărută pe ambii
obraji, şi femeia se roagă ca să poată vorbi
cu prietenele despre Isus. După formalităţi,
după întrebarea ce mai faci? spusă în 5 feluri,
povestesc despre Ramadan, care se apropie.
Laila îi cere dintr-odată să vorbească despre
sărbătoarea creştinilor. Mirată de răspunsul
la rugăciune, femeia le spune viaţa lui Isus,
în contextul sărbătorii. Laila se arată foarte
interesată de poveste şi pare impresionată.

Bahrain – Sunni

Rugaţi-vă ca cei prinşi între materialism şi
islam radical să priceapă că pot ﬁ liberi prin
Isus.
Rugaţi-vă ca tehnologia modernă, călătoriile
şi schimbările din societate să îl aducă pe Isus
bahrainilor.
Mulţumiţi-i Domnului pentru credincioşii din
Barhain (bone ﬁlipineze, profesori, afacerişti,
localnici), şi cereţi putere ca să poată îndura
greutăţile.
Rugaţi-vă pentru opprtunităţi mai mari de a
avea Biblii. Apocalipsa 3:8
Rugaţi-vă ca povestea lui Isus să ﬁe vestită
povestind despre sărbătorile creştine.
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Shelly, o femeie din vest, căuta pe cineva
cu care să se plimbe, aşa că a început să
se roage pentru vecini. O doamnă tocmai se
mutase peste drum. Când Shelly a mers la ea
să o salute, a aﬂat că tocmai se căsătorise.
Într-o zi când se ruga, Shelly a văzut-o pe
shifa ieşind cu vălul negru, dar cu pantoﬁ albi
de tenis. Shelly a priceput că ea va ﬁ noua ei
parteneră de plimbări. În timp ce se plimbau,
vorbeau despre problemele Shifei, ca nouă
soţie. Soţul ei mai fusese căsătorit, deci aveau
probleme mai grave.
Shifa era asistentă medicală, dar nu putea să
lucreze din cauza căsniciei. Vorbeau despre
dorinţele ﬁecărei femei de a ﬁ respectată, de a
avea o căsnicie fericită şi relaţii bune, şi de a
creşte copii pe calea cea bună.
De ﬁecare dată când găseau un subiect nou,
Shelly spunea ce scrie Noul Testament despre
asta. Apoi a cerut voie să se roage pentru Shifa
şi problemele ei. Ea nu a refuzat niciodată.
Din nefericire, căsnicia a început să se
destrame din primul an, soţul pleca mult de
acasă, Shifa ﬁind singură şi frustrată.
Apoi Shifa a fost trimisă acasă la familia ei, iar
Shelly a pierdut legătura cu ea.
Rugaţi-vă ca planul lui Dumnezeu de a aduce
împreună un bărbat şi o femeie să ﬁe înţeles
şi respectat în Arabia. Geneza 2:24
Rugaţi-vă pentru creştinele
din ţările arabe să se
împrietenească cu localnicele.

Femei în spatele vălului
Rugaţi-vă ca Shifa să cunoască alţi creştini
care să îi spună despre Isus.
Rugaţi-vă ca localnicele şi creştinele să aibă
interese comune.
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Vântul ﬁerbinte şi uscat din deşert bate destul
de tare ca să creeze un demon murdar în
depărtare. Flutură hainele negre ale femeilor
şi le înteţeşte setea şi căldura. Zi după zi,
femeile hadrami pornesc în zori cu căruţe de
lemn trase de măgari mici şi obosiţi.
Ajung
la
destinaţie
cu
mănuşi negre, cu
feţele acoperite şi
cu pălării de paie.
Îşi vor petrece
ziua secerând.
Femeile
fac
pauze doar cât
să bea apă şi să
îşi întindă spatele
şi
picioarele
obosite.
Două
femei
rămân
acasă ca să spele
şi să gătească.
Viaţa este previzibilă, apa puţină în districtul
Hadramaut. Originea nu se cunoaşte, dar
dicţionarele biblice îl asociază cu Hadramis,
ﬁul lui Jokton (Gen. 10:26-28). Ei trăiesc în
case de cărămidă din pământ, în văile secate,
în oraşe aglomerate. Se spune ca tribul acesta
se trage de la Mohammed, şi rămâne strict în
educaţia islamică. Sunt mândri şi nu au acces
la Evanghelie aproape deloc. Creştinii de aici
sunt puţini şi străini şi sunt în pericol continuu
locuind în zone unde sunt puţini străini. Multe
femei hadrami nu pot scrie sau citi.

Yemen - Hadramii
Rugaţi-vă ca să aibă viziuni sau vise prin
Duhul Sfânt, care să le atingă inimile.
Fapte 2:17
Rugaţi-vă ca băieţii care merg la madrasas,
şcoli religioase, să priceapă că ceea ce învaţă
nu este adevărul. 3 Ioan 3-4

Rugaţi-vă pentru creştinii străini să obţină
vizele necesare ca să lucreze şi să trăiască în
această parte a peninsulei.
Rugaţi-vă pentru copiii crescuţi în această
societate strict islamică şi conservatoare. Fie
ca ei să înveţe căile Domnului.
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Ei îşi spun Omani-Omanis cu un zâmbet care
spune totul. Termenul acesta îi separă de restul
celor din Oman, chiar şi de baluchi, perşi sau
zanzibari, care au sânge amestecat.
Sunt mândri de sângele lor pur, cultura şi
forma lor de Islam. Cred că secta lor e singura
adevărată, şi, trist, cred că nu îl vor vedea
niciodată pe Allah. În public, merg cu capul
sus, toţi în alb perfect (dishdasha), poate
nu chiar perfect la ţară, dar la fel de mândri,
iar turbanele le sunt legate în stilul regiunii.
Femeile poartă rochii înﬂorate, cu batic asortat,
amintind de ţările din est.
Odată cu modernizarea şi creşterea rapidă
a sectorului adresat tinerilor, mulţi simt că
valorile şi moştenirea culturală sunt asediate.
Materialismul, ambiţia şi individualismul
inundă societatea. Internetul, TV prin satelit,
slujbele, banii şi viaţa mai bună, interesul
pentru stilul de viaţă vestic cauzează conﬂicte
între generaţii.
Rugaţi-vă ca domnul să folosească
schimbările rapide din clutura Omană, ca ei să
caute adevărul şi să găsească libertatea prin
Isus şi viaţa la maxim pe care mulţi le caută.
Rugaţi-vă pentru inimi deschise în faţa
mesajului lui Isus, prin TV, internet, DVD, etc.
Rugaţi-vă ca ei să vadă goliciunea
materialismului,
a
ambiţiei
şi
a
individualismului.

Oman – Arabii
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Misfer este dintr-un trib care a hotărât să
rămână afară din oraşe. Se luptă să menţină
obiceiurile şi sunt ﬁe dispreţuiţi, ﬁe respectaţi.
Generaţia tânără şi cei care vor o viaţă
modernă îi dispreţuiesc, dar generaţia batrână
şi nomazii îi respectă.
Misfer este acasă în deşert, dar a trebuit
să plece la muncă. Din 1930, guvernul îi
descurajează pe beduini să mai ﬁe nomazi.
Îi plăteşte ca să se stabilească în sate şi mulţi
au plecat la oraş ca să aibă din ce trăi.
Când nu e forţat să stea în oraş, Misfer merge
o jumătate de zi prin deşert, ca să ajungă întrun sat de 150 de oameni.
Când intră în cortul decorat unde toţi bărbaţii
se adună, toţi se ridică. Se sărută, dau mâna
şi se binecuvintează cu Salaam Alaikum.
După o cafea arabă, ceai şi curmale, toţi
manâncă dintr-o farfurie de orez cu carne de
oaie. Sunt în tranziţie. Chiar dacă stau în case
şi au TV, nu vor să uite copilăria petrecută în
căutare de oaze cu turmele lor.
Sunt păstori, dar se trezesc la răsărit pentru
rugăciunea fajr, apoi se aventurează în deşert
să vâneze pentru cină. După rugăciunea de
prânz, fac un cort şi dorm. Se trezesc, se
roagă şi vânează iar. La asﬁnţit se roagă din
nou. Practica spirituală nu este în funcţie de
programul lor, ci invers. Înainte de culcare, cu
faţa, mâinile si picioarele spălate, se închină

Arabia Saudită – Beduinii
lui Allah din nou. Un musaﬁr creştin se roagă
cu ei ca Dumnezeu să îl ajute să îi înţeleagă
pe aceşti oameni reverenţi şi buni, şi să i
dea cuvinte potrivite pentru o cultură atât de
diferită.
Rugaţi-vă ca beduinii care îl caută pe
Dumnezeu prin ritualurile lor religioase să
găsească adevărul prin Isus, Mesia.
Rugaţi-vă ca cei care sunt forţaţi să îşi
schimbe felul de viaţă: să ﬁe deschişi pentru
vestea bună.
Declaraţi că orice genunchi beduin se va pleca
în faţa lui Isus şi orice limbă va mărturisi că El
e Domn, spre gloria Tatălui. Filipeni 2:10
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Abdul Quader Mohammed a avut o zi grea.
Între întâlniri, a trebuit să meargă pe la
magazine şi restaurante. Seara, Abdul se
relaxează în majlis (locul de întâlniri) cu cei 5
ﬁi al lui şi câţiva vecini, bând ceai cu lapte şi
mâncând fructe. Construit la marginea curţii
lui, doar bărbaţii pot intra în majlis. Părinţii
locuiesc în casa de lângă, amândoi trecuţi de
80 de ani. Abdul îşi aduce aminte că viaţa nu a
fost la fel de uşoară mereu, mai ales când tatăl
şi unchii lui au venit din Iran, înainte ca EAU
să ﬁe o ţară. Atunci, familia lui făcea comerţ
local. Mai târziu, toţi au devenit bogaţi.
Abdul este din tribul Ajami. Sunt arabi care
călătoresc de secole între Iran şi sudul
peninsulei. Sunt un amestec de musulmani
Shia şi Sunni. Ajamii, chair dacă sunt din Iran,
au devenit atât de proeminenţi încât unul din
emirate le poartă numele (Ajman). Unele familii
de Ajami sunt oameni de afaceri importanţi şi
politicieni. Alţii nu au cetăţenie sau avere, chair
dacă sunt născuţi şi crescuţi în EAU. Limba
este factorul comun al comunităţii. Limba lor e
un amestec de arabă, farsi şi alte dialecte.
Cei 5 ﬁi ai lui Abdul şi cele 4 ﬁice vorbesc
engleza, ajami, araba, farsi, una sau două
limbi hindi şi cel puţin o limbă europeană.
Sunt activi în comunitatea cosmopolită a
oraşului, dar îşi păstrează obiceiurile stricte
şi credinţele. Sunt musulmani şi aderă la
preceptele lor cu putere.
Rugaţi-vă ca ajamii să nu ﬁe satisfăcuţi doar
de bogăţie, şi să nu ﬁe ca sămânţa care cade
înter spini şi e ucisă de griji. Matei 13:22
Declaraţi că ajamii îl vor înălţa pe Domnul
împreună cu noi!
Rugaţi-vă ca puţinii credincioşi ajami să ﬁe
încurajaţi de ce face Domnul printre ei şi să
vestească cu curaj Evanghelia familiilor lor.

Emiratele Arabe Unite - Ajamii
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Beduinii sunt mândri şi nobili, cu o reputaţie
de oameni cinstiţi şi direcţi. Un Sheikh beduin
i-a spus mândru unui vizitator despre o bătălie
condusă de bunicul lui, “cei veniţi ne-au luat
cămilele, femeile şi copiii când bărbaţii erau
plecaţi. Noaptea, bunicul meu si oamenii lui
i-au luat prin surprindere şi i-au atacat.
I-am învins.” Apoi mi-a spus cum tribul
s-a împrietenit cu acei hoţi. “Bunicul meu
s-a întâlnit cu liderul lor şi au făcut ahad
(un legământ). Trebuie să ﬁe vărsare de sânge
ca sa faci ahad. Au ucis o cămilă si bărbaţii
au mâncat împreună şi au hotărât să nu mai
lupte.”
Câţiva călători au oprit la magazinul de pe
şoseaua care duce în deşert să cumpere suc.
Unul vorbea araba şi a început să povestească
cu vânzătorul. Toţi au fost invitaţi la o cafea şi
curmale, împreună cu câţiva localnici.
Beduinii sunt foarte ospitalieri şi prietenoşi.
Un vizitator a întrebat care sunt noutăţile
şi veştile, folosind dialectul lor, la care ei au
exclamat “este unul de-al nostru! Ne cunoaşte
obiceiurile!” Aceşti oameni continuă să vină
în vizită periodic şi să povestească despre
noutăţi.
Pământurile beduinilor sunt izolate, dar mai
nou sunt legate de restul Omanului şi al lumii
prin noile drumuri construite.
Drumurile vechi sunt pavate şi alţi locuitori sau
turişti se întâlnesc cu beduinii. Mulţi beduini
încă mai cresc cămile, pescuiesc şi au ferme
de curmali, ca şi strămoşii lor. Unii lucrează în
capitală sau în EAU sau în zonele petroliere.
Schimbarea este rapidă.

Oman – Beduinii
Rugaţi-vă ca accesul la Evanghelie să crească
şi iubirea Domnului să ﬁe pe înţelesul lor.
ca reputaţia lor de oameni oneşti şi direcţi să
îi atragă spre adevărul lui Isus. Efeseni 4:21
Rugaţi-vă ca prieteniile cu credincioşi să se
dezvolte şi să conducă spre o comunicare
clară a Evangheliei.
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Lela ridică cu greu un sac de grâu. Îl macină
cu unelte moştenite de la strămoşi. Mai sunt
doar puţini bărbaţi în sat, căci mulţi au plecat
să lucreze prin toată peninsula. Trimit acasă
bani câştigaţi cu greu. Mama Lelei are mare
inﬂuenţă în sat. Ea guvernează în absenţa
bărbaţilor. Lela trăieşte în provincia Mahra, la
graniţa de est, lângă Oman. Mahri trăiesc pe
ambele părţi ale graniţei cu Omanul.
Lela o strigă pe mama ei în limba lor, diferită
de araba oﬁcială. Oare se va păstra această
limbă? Lela deja a auzit araba vorbită la piaţă.
De când s-au construit cele 7 tunele şi drumul
pe coasta de sud, vin valuri de oameni în sat.
Mahra nu mai este izolată. Lela se întreabă ce
va mai ﬁ nou în viaţa ei. Este mirată de ideile
noi. Îi place să se uite la TV, la vărul ei acasă.
Există o lume dincolo, care îi animă mintea.
Rugaţi-vă ca muncitorii plecaţi din Mahra
să întâlnească oameni credincioşi, şi să se
întoarcă acasă cu Evanghelia.
Laudă Domnului pentru mila lui şi judecata
lui cea dreaptă! El a făcut ca Evanghelia să
ﬁe predicată în toată lumea, şi în provinciile
izolate ca Mahra! Matei 24:14
Rugaţi-vă ca schimbările culturale, economice
şi sociale să aducă şi o schimbare eternă prin
credinţa în Hristos.

Yemen – Mahra
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Trei dintre noi şedeam în deşert şi beam cafea
arăbească şi ceai, mâncând curmale şi biscuiţi
din lapte de oaie. În timp ce unul din prietenii
mei făcea de mâncare, noi povesteam despre
cupa mondială, bin Laden şi motociclete.
Veselia noastră s-a mai potolit când discuţia
a ajuns la subiecte legate de supranatural.
Blestemele, vrăjile şi deochiul sunt o realitate
pe aici, şi provoacă o teamă ascunsă.
Au început să ne povestească despre un grup
de bărbaţi şi un băiat care mâncau ămpreună
în deşert. O pisică
slabă şi ﬂămândă
le dădea târcoale,
sperând să manânce
ceva.
Băiatul s-a uitat mult la
ea, dar nu i-a dat nimic.
Curând după aceea,
băiatul
a
început
să aibă probleme.
Creştea ﬁzic, dar nu şi
intelectual. Acum era
om mare, dar nu putea
să
se
îngrijească
singur şi umbla aiurea
prin sat când scăpa de
supravegherea mamei.
Ce se întâmplase?
Fusese deochiat de
pisică. Îl blestemase
pentru că nu îi dăduse
de mâncare. Mulţi martori conﬁrmau povestea,
şi nici unul nu se îndoia de veridicitatea ei.
Cei doi prieteni ai mei m-au întrebat dacă cred
în jinn (spirite rele). Le-am spus că noi credem
că există satan, demoni şi îngeri, dar că există
deosebiri între ce cred ei şi ce credem noi.
Le-am spus despre demonizatul din Gadara
şi cum nici un demon nu poate rezista puterii
lui Isa. Nu există nici o putere în cer sau pe
pământ care ne poate separa de dragostea
lui Dumnezeu şi nu tebuie să ne ﬁe frică de

Evenimente supranaturale
satan, pentru că Isus este mai mare.
Oricine este blestemat şi vine la Isa să ceară
eliberare va găsi chiar mai mult.
Rugaţi-vă ca frica din mintea lor să ﬁe
înlocuită de puterea învierii, ca să cunoască
libertatea şi binecuvântarea prin Hristos.
Efectele deochiului sunt o problemă cu care
musulmanii se luptă zilnic.
Rugaţi-vă ca puterea lui Isus să devină tot
mai clară în Peninsula Arabă.
Rugaţi-vă pentru mântuirea musulmanilor din
PA, ca ei să ştie că El
este mai mare decât
cel din lume. 1Ioan
4:4
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Yemen – Sudul

Rugaţi-vă pentru cei ca şi el care au nevoie
de discernământ în ce priveşte împărtăşirea
Evangheliei. Rugaţi-vă ca Domnul să îi ajute
să îşi învingă teama.
Cereţi-i lui Dumnezeu să îi arate lui Abdullah
că faptele lui bune (moscheea) nu sunt decât
o cârpă murdară şi că Domnul îi ridică pe cei
smeriţi cărora le e frică de El.
Lăudaţi-l pe Tatăl vostru pentru că este milos
şi plin de har, încet la mânie şi plin de dragoste,
care nu pedepseşte uşor.
Abdullah conduce un Land Cruiser cu aer Fie ca arabii din Yemen să îl cunoască aşa
conditionat pe coasta Aden. A studiat în Anglia cum este ! Iona 4:2
pe când încă Anglia „proteja” Adenul în anii 60.
După ce s-a întors, a devenit un om de afaceri
bogat. Îşi aduce aminte cu drag de zilele când
englezii erau aici. Sunt mulţi ca el, cărora le
displace corupţia din Yemen în creştere după
plecarea lor, dar ce să facă?
Abdullah ştie despre creştinism, dar nu i se
pare că are nevoie de mai multă religie.
E mulţumit cu bogăţia lui şi speră ca moscheea
pe care a construit-o să îi asigure un loc în
cer. Sunt prea puţini oameni de inﬂuenţă care
îl cunosc pe Isus.
În Taiz, două ore spre nord din Aden, trăieşte
un alt Abdullah. El conduce un microbuz şi
cu greu are din ce trăi cu soţia şi cei 6 copii.
Are câteva slujbe de ocazie, ca să nu îi facă
de ruşine pe copii, care au nevoie de haine
noi pentru eids (sărbători). Acum câţiva ani a
cunoscut un străin care l-a ajutat, dar apoi s-a
mutat. El i-a făcut un cadou înainte de a pleca.
Şi-a făcut timp să vorbească cu el despre
importanţa relaţiei cu Isus. După câteva
întâlniri, Abdullah şi-s predat viaţa lui Isus, dar
i-a fost teamă să spună cuiva, chiar soţiei.
Taiz Abdullah îl cunoaşte pe Hristos.
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Ahmed dă un telefon şi îi invită pe prietenii lui
creştini cu familia la cabană. În timp ce vin cu
maşinile spre cabană, sunt uimiţi de ceea ce
văd: ski nautic, bărci, călăreţi pe ţărm.
Pur şi simplu, lux!
Bărbaţii şi copiii dispar repede la distracţie.
Femeile se aşează şi povestesc.
Aceasta este o familie arabă din Golful Kuweit,
unde femeile şi bărbaţii tind să participe
împreună la viaţa socială şi chiar să lucreze
afară în timpul săptămânii. Se îmbracă elegant,
chiar dacă de obicei sunt complet acoperite.
Seara se apropie şi munţi de mâncăruri sunt
pregătite. Femeile aranjează mesele, în timp
ce fetele se asigură că totul e pregătit.
Familiile se strâng la mese şi îşi umplu
farfuriile. Treptat, mâncarea dispare, se face
curat, şi tatăl lui Ahmed începe să vorbească.
„Ştim că sunteţi creştini şi noi suntem
musulmani – alhamdulillah (slavă lui
Dumnezeu). Avem aceleaşi rădăcini şi trebuie
să ne înţelegem şi să ne cunoaştem, doar aşa
vom învăţa să trăim în pace.”
Prietenii lui Ahmed oftează descurajaţi. Când
vor vedea foamea spirituală? Când îşi vor
dori mai mult? Ceva ce luxul sau banii nu
pot cumpăra? Îşi vor dori vreodată pacea
adevărată?

Kuweit – Arabii
Rugaţi-vă ca pacea lui Hristos să domnească
în inimile arabilor din Kuweit.
Rugaţi-vă ca bogăţia să nu stea în calea
cunoaşterii Regelui regilor şi ca arabii din
Kuwait să caute întâi Împărăţia cerurilor şi
neprihănirea. Matei 6:33
Declaraţi că cei din Kuwait care în trecut au
umblat în întuneric acum pot vedea lumina
Tatălui prin Fiul. Doamne, ce glorios este
numele Tău pe tot pământul! Mă gândesc la
ceruri, lucrarea mâinilor tale...
Ce este omul ca să îţi pese de el... totuşi,
Doamne, ai venit şi pentru arabi.
Apropie-i de Tine şi fă-le cunoscut numele
Tău.
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Emiratele Arabe Unite – Baluchii

Mohammed şi soţia lui, Aisha, sunt un tânăr Declaraţi mulţumiri Domnului, căci este bun,
cuplu de Baluchi, cu cetăţenie EAU. Fiul lor şi mila Lui este veşnică şi pentru baluchi.
joacă fotbal cu copiii din vecini. În casă vorbesc Psalmul 106:1
Baluchi, iar afară vorbesc araba. Locuiesc în
Ajman, unul din cele mai sărace emirate din
ţară. Au locuit cu părinţii lui Mohammed, dar
s-au mutat când guvernul le-a dat o bucată
de pământ. Schimbările economice din ţară
afectează relaţiile sociale.
Teritoriul baluchilor cuprinde câteva ţări,
inclusiv estul Iranului, sud-vestul Pakistanului
şi sudul Afghanistanului. Mii de baluchi au
venit cu mulţi ani în urmă în EAU şi s-au
integrat în societate în diferite regiuni. Mulţi au
paşapoarte EAU şi sunt consideraţi un grup
indigen. Unii au poziţii importante în poliţie
sau armată, alţii nu au paşapoarte din nici o
ţară şi se numesc bidoon (fără). Mulţi dintre
cei născuţi în EAU poate vor primi cetăţenie
în curând.
Mohammed lucrează în Dubai. E harnic şi
conştiincios. Majoritatea colegilor lui sunt
expatriaţi din Arabia, India sau Pakistan.
Seara el studiază engleza ca să îşi mărească
şansele pentru avansare.
Într-o seară, după cursuri, Mohammed vorbea
cu alţi studenţi şi cu profesorul lor străin despre
vise. Mai toţi au admis că visează des şi cred
că visele au o inﬂuenţă mare asupra vieţii. Unul
a visat că s-a îmbogăţit după un jaf, altul că sa însurat. Mohhammed a spus că el visează
altfel, dar nu a împărtăşit cu grupul. Profesorul
este creştin şi Mohammed crede că are „inima
albă” (creştin adevărat, nu cultural). Semestrul
însă s-a terminat înainte ca cei doi să poată
povesti despre visele lui Mohammed.
Rugaţi-vă lui Dumnezeu că aşa cum s-a arătat
în Biblie într-o viziune lui Corneliu, să se arate
milos faţă de Mohammed şi alţi baluchi.
Rugaţi-vă ca Mohammed şi alţii ca el să simtă
că trebuie să vorbească cu profesorul sau cu
alt credincios despre visele lor, care e posibil
să ﬁe de natură spirituală.
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Tiaba este o învăţătoare de 26 de ani care îşi
iubeşte munca la şcoală. Chiar dacă a avut
voie să plece din munţi ca să studieze la o
universitate din capitală, nu are voie să îşi
viziteze vecinii, în caz că în casa lor s-ar aﬂa
vreun bărbat care nu îi este rudă. I-ar plăcea
tare mult să o viziteze pe femeia străină care
stă peste drum, dar nici asta nu are voie.
Deci, când nu e la şcoală, se uită la TV prin
cablu, în special la telenovele şi la emisiuni
culinare.
Dhofar este regiunea din sudul Omanului şi
locul de baştină al multor triburi.
Locuitorii sunt foarte ospitalieri şi relaxaţi.
Un călător care a umblat prin multe ţări a spus
că ar ﬁ cei mai prietenoşi oameni.
Au legături familliale strânse, iar onoarea şi
cinstea sunt valori importante pentru tribul lor.
Musulmanii din Dhofar trăiesc în munţii de pe
coastă, crescând vaci şi pescuind.
Acasă vorbesc limbi localnice, adesea înţelese
doar de triburile lor. Această izolare din cauza
deşertului şi a munţilor i-a ajutat să îşi păstreze

Oman – Dhofari
cultura tradiţională. Din această cauză, ceilalţi
locuitori din Oman îi desconsideră şi nu îi
înţeleg. Mulţi aleg să se mute mai aproape de
oraş, unde îşi pot educa şi copiii.
Rugaţi-vă pentru Dhofari să regăsească în
Biblie valorile familiei, onoarea şi cinstea şi ca
asta să îi atragă spre Isus.
Rugaţi-vă ca cei care se mută înspre oraş să
aibă ocazia să audă Evanghelia.
Mulţumiţi lui Dumnezeu căci nici deşertul,
nici munţii, nici izolarea nu îi poate separa pe
Dhofari de dragostea Lui. Romani 8:39
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Tânărul pescar îşi desface plasele cu bucurie,
mândru de prada lui pe care a vandut-o ieri.
Şi el foloseşte aceleaşi tehnici ca şi strămoşii
lui secole de-a rândul. Huri-ul lui de pescuit
(o barcă mică) a fost a tatălui său. Limba în
care îl ceartă pe ﬁul său nu este araba, ceea
ce îl surprinde pe vizitator. Tânărul este un
localnic din Insula Socotra, pe o coastă a
Yemenului. Limba lui este Soqotri.
În jur sunt tot felul de plante exotice speciﬁce
insulei. Arbori de sângele-dragonului şi tufe de
smirnă punctează piesajul. Sunt reguli stricte
impuse de iubitorii mediului care încearcă să
salveze plantele unice de aici. Avioanele au
adus schimbări în viaţa pescarului.
Mâncăruri care nu se cultivă pe insulă apar pe
piaţă. Sunt şcoli acum pe insulă şi mai multă
asistenţă medicală.
Turiştii care sosesc îl uimesc pe pescar.
El le analizează hainele cuidate şi limba diferită.
Aduc cu ei idei străine. Unii îl ignoră, alţii se
uită insistent ca la o statuie. Alţii îi zâmbesc şi
îl salută. Le-ar plăcea să vorbească cu el, dar
limba creează o barieră uriaşă.

Yemen – Socotran
Rugaţi-vă ca ochii locuitorilor din Socotra să
ﬁe deschişi către Cel care dă toate darurile
bune, care satisface dorinţa celor vii şi le dă
carne sau peşte la timp. Psalmul 107:9.
Rugaţi-vă pentru localnicii care aud despre
noi idei să ﬁe gata să primească adevărul lui
Dumnezeu şi ﬁe ca El să îi păzească de relele
din lume. Doamne, pregăteşte o cale pentru
Fiul Tău!
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să le vorbească prin
vise şi viziuni, prin oameni care Îl cunosc şi pot
mărturisi cine este El.
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Unul din cele 20 de magazine de parfumuri din
centrul comercial pe 5 nivele, aﬂat în cea mai
faimoasă zonă comercială, este plin de femei
îmbrăcate în negru din cap până în picioare.
Tocmai se scosese pe piaţă un nou parfum, şi
ﬁecare doamnă dorea să ﬁe prima care îl va
impresiona pe soţul ei cu aroma cea nouă.
Un vânzător indian (unul din cei peste 5 milioane
de muncitori străini care slujesc economiei
Arabiei Saudite) îi oferă unei doamne primul
parfum. Este 11:15 şi timpul de cumpărături se
va încheia curând, cu chemarea la rugăciunea
de prânz. Toate magazinele se vor închide, iar
bărbaţii vor merge la moschee pentru oodoo
(spălarea rituală) şi pentru rugăciuni.
Doamna deja l-a sunat pe şofer de pe telefonul
ei mobil. Motorul e pornit, iar aerul condiţionat
îi va răcori de caldura miezului de zi.
Ca o fantomă neagră, ea intră şi se aşează
în spate, pornind spre casă. După prânz şi
odihnă, îl ajută pe ﬁul ei de 12 ani să memoreze
din Quran, sperând că va câştiga concursul de
la şcoală. Se întreabă dacă băiatul va aduce
onoare familiei, dacă va merge la universitate
ca şi tatăl lui şi dacă îi va găsi o fată „bună” cu
care să se căsătorească.
Cam aşa decurge viaţa celor 18 milioane de
arabi din Arabia Saudită. Viaţa trece tot mai
repede, televiziunea prin satelit, internetul şi
turismul străin rupând din inima culturii saudite.
În ciuda unui stil de viaţă opulent, multe vieţi
sunt chinuite de Wahabi (islam foarte strict).
Bogăţia provenită din afacerile cu petrol nu
poate umple dorinţa după Dumnezeu din
inima unui om. Părinţii nu mai ştiu cum să îşi
crească copiii într-o lume care se schimbă aşa
rapid. Copiii şi tinerii sunt împărţiţi între felul
de viaţă al bunicilor şi viteza generaţiei MTV.

Arabia Saudită – Arabii

Cereţi-I lui Dumnezeu să le arate arabilor
că bogăţia şi încrederea în ea nu îi pot
răscumpăra în faţa Lui.Rugaţi-vă ca arabii
să experimenteze libertatea în Hristos care îi
scapă de Wahabi şi materialism.
Rugaţi-vă pentru puţinii credincioşi arabi ca
să ﬁe continuu restauraţi prin bucuria mântuirii
şi să ﬁe întăriţi prin Duhul Sfânt. Ei îi vor putea
apoi învăţa pe păcătoşi căile Lui şi ei se vor
întoarce la El. Psalmul 51:12, 13.
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„Salaam Alaykum!”, salută credinciosul
intrând în diwania, o cameră separată unde
se întâlnesc doar bărbaţii.
„Wa Alaykum Al-Salaam!”, răspund în cor
bărbaţii aşezaţi pe canapele de-a lungul
peretelui. Bărbaţii se ridică, în timp ce el dă
mâna cu toţi pe rând şi îi salută cu o sărutare,
apoi se aşează pe locul de onoare, cel mai
departe de uşă.
Pentru majoritatea, este prima întâlnire cu
acest om. Toţi se angajează în discuţii aprinse
cu el, spunând multe poveşti, toţi având multe
în comun. Aud poveşti despre viziuni cu
Isus, experienţe ale puterii Lui în vieţile lor şi
despre cum li s-au deschis ochii să înţeleagă
goliciunea vieţii lor de dinainte.
Adrenalina celor câtiva străini prezenţi se
ridică. Este momentul pe care îl aşteptau
de câţiva ani. Acum este aici, chiar dacă
a fost doar un vis: un grup de localnici care
împărtăşesc cu pasiune cum vieţile lor au fost
atinse de Isus. Să ﬁe doar începutul? Oare vor
deveni ei bătrânii bisericii?
După mai puţin de doi ani, cei prezenţi atunci
în diwania au căzut, s-au risipit sau au pierit.
Unii s-au întors la cele vechi, ﬁind plini de
amărăciune, invidie, minciună sau înşelăciuni.
Alţii au fost speriaţi de persecuţiile din familie.
Alţii au fost prea ocupaţi şi s-au îndepărtat de
noua lor comoară.
Ştim din Luca despre pământul semănătorului
– bătut, stâncos, plin de spini sau bun şi
bogat.

Biserica

Rugaţi-vă pentru plantarea cuvântului în
pământul bun. Luca 8:5-8
Rugaţi-vă ca Isus să ridice o biserică împotriva
căreia porţile iadului să nu aibă putere, şi ca
aceia care au gustat şi au văzut bunătatea
Domnului să se întoarcă la El.
Rugaţi-vă ca biserica să recunoască, să ﬁe
responsabilă şi să se pocăiască de păcatul
din inimă, amărăciune, invidie, minciună şi
înşelăciune.
Rugaţi-vă ca numele Domnului să ﬁe gloriﬁcat
în inimile oamenilor din PA şi ca mulţi să se
întâlnească pentru părtăşie.

Note de rugăciune

Evanghelia pentru ﬁecare
persoană şi o biserică
pentru ﬁecare popor din
Peninsula Arabică, printre
localnici.”
Mulţumim pentru că vă
rugaţi pentru noi!

RUGĂCIUNI PENTRU

PENINSULA
ARABICĂ III

Pentru mai

multe informaţii
şi comenzi,

vă rugăm să ne contactaţi pe adresa:

Arabian Peninsula Partnership
APP-Europe / P.O. Box 134
CH-8304 Wallisellen
Telefon
+41(0)44 200 06 52
Internet
www.apinfo.eu
Mail: appeurope@swissmail.org
Fundatia OM Rumania
Str.Morii 109 Ghimbav
507075
Brasov
Romania

Pentru donaţii în vederea multiplicării
acestei broşuri puteţi face donaţii:
Raiffeisen bank
RO36RZBR0000060001980582
Cu speciﬁcaţia: pentru Peninsula Arabică

Barhein

Kuveit

Oman

Qatar

Arabia
Saudită

Emiratele
Arabe
Unite

Yemen

