Vă invităm să folosiți Ghidului de
Rugăciune de 30 de zile pentru
Lumea Musulmană, ediția 2020!

U

nul dintre obiectivele noastre este să ajutăm Biserica globală să înțeleagă mai
bine lumea musulmană. Este ușor să presupunem că toți musulmanii sunt ca și cei
despre care am auzit la știri sau pe care i-am întâlnit. Pericolul este să generalizăm,
ignorând faptul că în interiorul islamului sunt multe concepte privitoare la ceea ce
înseamnă să fii musulman.
Diferite idei
Există diferite și chiar divergente concepte care au
influențat culturile islamice de-a lungul istoriei. Acestea
au influențat cultura musulmană
s-au răspândit și chiar s-au modificat pe parcursul anilor.
de-a lungul istoriei.
Ghidul de rugăciune din acest an explorează o parte dintre
acestea. Sperăm că pe măsură ce veți citi acest ghid, veți
afla mai multe despre diversitatea lumii musulmane în ceea ce privește exprimarea credinței,
a crezurilor religioase, a ideologiilor acesteia și veți fi inspirați să vă rugați, având o înțelegere
mai bună a ei.
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Mulțumim pentru rugăciuni!
Editorii 30 de Zile

Ca întotdeauna, feedback-ul este binevenit! Ne puteți contacta prin
intermediul: www.pray30days.org or on social media at:
facebook.com/pray30days

facebook.com/30zilederugaciune

facebook.com/frontiers.ro
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Întrebări frecvente despre Ghidul de Rugăciune de 30 de
Zile pentru Lumea Musulmană
Cum a început „Ghidul de 30 de Zile”?
În 1992, un grup de lideri misionari aflați în Orientul Mijlociu se rugau
în timpul unei întâlniri. Aceștia au fost acuzați pentru atitudinea lor față
de lumea musulmană, iar ca reacție la aceste acuzații au luat
hotărârea de a fi mai proactivi în a demonstra iubirea lui Dumnezeu
pentru popoarele musulmane. Ghidul de rugăciune de 30 de zile
pentru musulmani, pentru perioada Ramadanului, a fost unul dintre
răspunsuri, un efort de a-i mobiliza pe creștini să învețe despre
musulmani și să fie mai conectați cu cei din comunitățile lor și din
întreaga lume.
Câți oameni participă la această inițiativă de 30 de Zile de
Rugăciune?
Ghidul 30 de Zile este tradus în 30 de limbi și distribuit în 40 de țări.
În fiecare zi a Ramadanului știm că sute de mii de credincioși se unesc
în rugăciune, fiind unul dintre cele mai importante evenimente de
rugăciune din lume.
Cine scrie articolele și produce ghidul?
Echipa care produce 30 de Zile este formată dintr-un grup eterogen de
creștini din întreaga lume.
Majoritatea acestora au trăit alături de musulmani, au lucrat cu ei și i-au
iubit. Unii contribuie la scrierea articolelor, alții fac voluntariat în fiecare
an să le traducă, să facă designul sau să distribuie ghidul.
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Cum decidem pentru cine ne rugăm ?
În fiecare an Dumnezeu ne călăuzește înspre un subiect general
pentru rugăciune, subiect care ajută ca articolele să fie unitare,
conectate, focalizate și le aduce cititorilor noștri noi informații
despre musulmani. Ghidul 30 de Zile primește propuneri de
articole din întreaga lume, așadar selecția noastră se bazează
parțial pe ceea ce primim, dar încercăm în același timp să
reprezentăm o varietate largă de culturi și credințe.
Cum să ne rugăm ?
Folosiți informațiile și subiectele de rugăciune de pe fiecare
pagină ca punct de pornire pentru rugăciunile voastre.
Unele dintre acestea au versete biblice care vă vor oferi
inspirație. Pe parcursul familiarizării cu viețile și nevoile celor
despre care ați citit, lăsați Duhul Sfânt să vă provoace în
rugăciune. Noi avem chemarea de a fi urmași ai lui Hristos,
astfel trebuie să învățăm să iubim și să împărtășim Vestea
Bună cu musulmanii.

Știm că sute de mii
de credincioși se unesc împreună
în rugăciune.
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Iată câteva dintre locurile în care ne vor purta rugăciunile în anul
INDIA
14 Musulmanii suniți din Utar Pradeș
16 Rețeaua Madraselor Deoband
7 Societatea Tablighi
12 Rețeaua femeilor Bahiști Zevar (Perle
cerești)
10 Indienii Daudi Bora
21 Grupul etnic al kașmirienilor
23 Femeile care vor să fie auzite
AFRICA
29 Somalezii
4 Nubienii din Valea Nilului
9 Ahmadiya în Ghana
3 Mișcarea Tianiya

MIDDLE EAST
19 Rețeaua bisericilor de casă din Iran
18 Revoluția Islamică în Iran
11 Emanciparea femeilor în Arabia Saudită
30 Creștinii din Orientul Mijlociu
5 Wahabismul

NORTH AMERICA
13 Organizația Națiunea Islamică

CENTRAL ASIA
6 Daghestan
25 Kârgâzstan

GLOBAL MOVEMENTS
22 Studenții internaționali
8 Coraniștii
17 Islamul progresist
24 Musulmanii nepracticanți
15 Frăția Musulmană

EAST ASIA
20 Muncitorii imigranți din Taiwan
27 Comunitățile Mbojo din Indonezia

EUROPE
2 Turcia (Sufismul)
28 Londra
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MIșcări globale

ZIUA 1 24 Aprilie

Diversele curente din cadrul Islamului
➊ SUTE DE MII DE CREȘTINI din
întreaga lume vi se vor alătura în
următoarele 30 zile în rugăciunile
voastre pentru musulmani. Rugațivă așa cum S-a rugat Isus în Ioan
17:20-23: „... pentru ca toți să fie
una, după cum Tu, Tată, ești în Mine
și Eu în Tine, ca și ei să fie în Noi, ca
lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
(...) și ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe
Mine.”
➋ RUGAȚI-VĂ să fim ca și creștini
un exemplu al transformării
noastre datorită relației cu Domnul
Isus pentru musulmani. Și să
fim cunoscuți nu prin ceea ce ne
diferențiază, ci prin dragostea
noastră unii față de alții, ca în Ioan
13:35.
➌ TOȚI MUSULMANII, indiferent
de credințele specifice, Îl recunosc
pe Isus (Isa) ca unul dintre cei mai
importanți profeți. Rugați-vă ca Isus
să li Se reveleze În această perioadă
de rugăciune și post.

A

ți citit vreodată comentariile făcute de către unele organizații
creștine mai cunoscute, în postările din mediile sociale despre
evenimentele actuale și schimbările culturale? Fiind atât de diferite,
chiar contradictorii, ajungi să te întrebi dacă într-adevăr ucenicii lui
Hristos au ceva în comun.
La fel se întâmplă și cu musulmanii. O credință împărtășită nu este o
barieră împotriva viziunilor contradictorii legate de cele mai bune soluții
pentru a conduce o economie națională, modalitățile de
creștere a copiilor sau ce politicieni să votezi. Și să nu uităm de
multitudinea de posibile argumente legate de care versiune a textului
sacru este cea mai precisă și care dintre liderii religioși dețin cea mai
corectă tălmăcire a acelor texte sacre.
În cadrul creștinătății, oamenii au dezvoltat diferite perspective de-a
lungul secolelor, reflectând diferite expresii ale credinței noastre în
legătură cu o serie de preocupări, spre exemplu, modalități de închinare
și laudă, forma de guvernare, sau dezvoltarea familiei. Mișcările politice,
mișcările sociale, curentele teologice – sunt canale de comunicare cu cei
care împărtășesc opiniile noastre și totodată îi încurajează pe alții să le
urmeze.
Ca și creștini, este crucial să ne amintim cuvintele din 1 Corinteni 12:12
„Căci după cum trupul este unul singur și are multe mădulare și toate
mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și
Hristos.” În ciuda tuturor diferențelor legate de diferite subiecte, credința
noastră împărtășită în persoana Domnului Isus Hristos are potențialul să
ne unească.
În islam există, de asemenea, curente de gândire care promovează diferite
stiluri de viață și de închinare pentru musulmani. În această ediție a
Ghidului 30 de Zile, dorim să vă prezentăm câteva dintre aceste curente
și să explorăm cum putem să ne rugăm mai specific pentru oamenii din
lumea musulmană.

O credință împărtășită
de toți nu e o barieră
între persepective diverse
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Turcia
Orietul Mijlociu

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂpentrumusulmaniisufiști
să găsească în Domnul nostru Isus
conexiunea divină pe care o caută (2
Petru 1:3-5)

➋ POPULAȚIA TURCIEI este de 80 de

milioane. Printre aceștia există câteva
mii de creștini cu familii sau trecut
musulman. Rugați-vă ca aceștia să-și
împărtășească cu eficiență credința lor
musulmanilor sufiști.

➌ MEDITEAZĂ la Psalmul 36:5-9 și fii
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încurajat să te rogi pentru musulmanii
sufiști și pentru cei pe care aceștia îi
influențează.
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Sufismul în Turcia

M

membrii, ci influențează întreaga comunitate din
ișcarea Sufistă este larg răspândită
care fac parte. În Turcia, de exemplu, se știe că
în multe parți din lumea islamică. A
practica și credința religioasă a aproape fiecărui
apărut imediat după ascensiunea islamului
musulman este formată pe baza ideilor sufiste.
și subliniază dimensiunea spirituală,
Sufismul este interzis în câteva țări datorită
interiorizată a religiei islamice.
Impactul
lor
este
remarcat implicării în politic, dar există
Sufiștii urmează o cale a
și se dezvoltă în toată lumea
în întreaga lor societate.
conexiunii cu divinitatea, uneori
musulmană. În Turcia, Ordinul
prin practici de autosacrificiu
Sufiștilor Naqșbandi este foarte
sau forme de meditație extatică, cum ar fi
proeminent și a influențat câțiva lideri politici
intrarea în transă prin dans sau incantații.
importanți.
Un exemplu ar fi dansul dervișilor rotitori din
Scopul final al unui sufist este de a se îmbarca într-o
Ordinul Mevlevi din Turcia.
călătorie de eliberare, de detașare de lucrurile
Fiecare sufist este parte a unui ordin care se
pământești, pentru a se apropia și concentra
coagulează în jurul unui maestru, descendent
pe iubirea lui Dumnezeu. Sub îndrumarea unui
din Profetul Mahomed și care are o putere
maestru, un sufist începe cu studiul legii (sharia),
discreționară asupra fiecărui membru. Aceste
care include cei cinci piloni ai islamului. Sfârșitul
ordine nu influențează doar
călătoriei este cunoașterea absolută și o „viziune a
lui Dumnezeu”.

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ MIȘCAREA TIANIYA este foarte
activă în zona geografică ce
cuprinde de mii grupuri etnice de
musulmani la care nu a ajuns încă
Cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă
pentru mișcările înspre Hristos care
au loc în unele dintre aceste grupuri
și pentru creștinii care își desfășoară
lucrarea în cadrul lor
➋ ÎN UNELE ȚĂRI, liderii Tianiya au
o influență majoră. Rugați-vă să-și
folosească această influență pentru
pacea și bunăstarea popoarelor din
vestul Africii.
➌ PSALMUL 136 este un exemplu
de psalm repetitiv, pe care creștinii
îl folosesc să-și aducă aminte de
iubirea lui Dumnezeu. Fiți inspirați
de cuvintele acestui Psalm pentru a
vă ruga pentru tianieni.
Psalmodia și repetarea
frazelor sfinte este
o practică importantă.
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Ordinul Sufiștilor Tianiya

A

bdul grăbi pasul prin întuneric, pentru a se alătura sărbătorii
de celebrare a nașterii profetului
Mahomed, care a început la miezul nopții în Senegal. Pentru un
tianian, membru al Ordinului Sufiștilor
Tianiya, acest eveniment este cel mai important din tot anul.
Abdul și ceilalți membri își vor petrece noaptea în incantații,
recitând poeme și ținând cuvântări despre viața lui Mahomed.
Ordinul Tianiya își are originea în anii 1780, în zona care este
azi teritoriul Algeriei, ca reacție la abordarea conservatoare
și fundamentalistă a islamului de către ordinul dominant
al musulmanilor – Qadiriya. Tianienii erau mai preocupați
de reforma socială și de reînnoirea islamului, cu accent pe
dezvoltarea culturii și a educației.
Ordinele sufiste, sau tariqas, sunt ca niște căi speciale către
iluminarea spirituală în cadrul practicii mistice a islamului,
cunoscută ca sufism. Ordinul Tianiya este mai răspândit în
Africa de Vest: Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Guineea,
Nigeria, Ciad, Ghana, Nordul și Sud-Vestul Nigeriei și câteva
zone din Sudan. Sunt un ordin exclusivist – tianienii nu pot
aparține niciunui alt ordin sufist. Incantațiile și repetarea
frazelor sacre reprezintă o practică importantă pentru
aceștia. Au formule liturgice pe care trebuie să le repete
zilnic, atât individual, cât și la întâlnirile recurente ale
ordinului. Aceste formule includ: Numele lui Dumnezeu,
rugăciuni scurte și alte fraze rostite cu scopul de a-i ajuta
să-și concentreze atenția înspre Dumnezeu.
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Senegal
Africa
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Egipt și Sudan
Africa
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➊ RUGAȚI-VĂ folosind Faptele

Apostolilor 22:14-1, ca nubienii
să se întoarcă la Dumnezeul
strămoșilor lor, la credința
creștină și să pornească noi
biserici.

➋ RUGAȚI-VĂ ca nubienii aflați

sub influența sufismului sau a
wahabismului să aibă parte de
întâlnirea cu Domnul Isus.

➌ RUGAȚI-VĂ ca Domnul să dea

înțelepciunenumăruluiîncreștere
de lucrători creștini implicați în
misiune în rândurile nubienilor.
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Nubienii Nilului din Egipt și Sudan
bu Ali a crescut în tradiția musulmană, într-un
sat aflat la sud de orașul Aswan din Egipt. Pe
măsură ce îmbătrânea, Ali a început să exploreze
sufismul – o formă mistică a islamului pe care o
parte dintre musulmani o practică pentru a obține
o cunoaștere mai profundă a iubirii divine și a
adevărului, printr-o experiență directă, personală
cu Dumnezeu. Abu Ali a petrecut ore în șir în
meditații zilnice, tânjind după o viziune a lui
Dumnezeu. Însă, deziluziile sufismului, în paralel
cu expunerea la Evanghelie, l-au condus în cele din
urmă la Domnul Isus.
Una dintre cele mai vechi civilizații umane
cunoscute este cea a nubienilor, care
s-au stabilit în Valea Nilului și, până în
secolul VI, au format trei regate, toate
acestea îmbrățișând credința creștină,
formând bisericile africane timpurii.
Răspândirea islamului din secolul XIII
a condus la un regres gradual
al numărului de creștini, iar
astăzi mai există doar câțiva
nubieni creștini.

De fapt, 99% dintre cei două milioane de nubieni
sunt adepți sunniți ai islamului. Însă mulți alții, la fel
ca Abu Ali, sunt atrași de sufism, pentru că își doresc
să experimenteze o apropiere și o cunoaștere mai
profundă a lui Dumnezeu. Unele concepte sufiste îi
fac să fie mai receptivi la mesajul Evangheliei.
Rata mare a șomajului, cauzată în mare parte de
finalizarea lucrărilor la barajul superior Aswan,
începute în 1971, i-au determinat pe mii de bărbați
nubieni să plece în statele din Golful Persic sau în
Arabia Saudită, în căutarea unui loc de muncă,
pentru a-și putea întreține familiile de acasă.
Acolo, mulți dintre ei au intrat sub influența
wahabismului islamic ultra conservator. Aceasta
influență a condus la schimbări în practica
religioasă, în comportament și în vestimentația
lor, și toate aceste practici le-au dus cu ei înapoi
acasă, creând și mai multă împotrivire față de
creștinism.

Unele concepte sufiste, îi fac mai
receptivi la Evanghelie.

Orientul
Mijlociu
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➊ WAHABITII sunt foarte
influenți, au resurse
semnificative și fac ca mișcarea
lor să pară mai mare decât este
în realitate. Să ne rugăm pentru
musulmanii care se află fără voia
lor sub povara wahabismului
➋ WAHABIȚII evită asocierea lor
cu persoane non-wahabi, făcând
extrem de dificilă crearea de
relații cu aceștia. Să ne rugăm
ca Domnul să le vorbească prin
vise și viziuni și să le ofere
posibilități de a se întâlni
cu ucenici ai lui Isus.
➌ WAHABITII sunt incluși

în promisiunile Domnului
către copiii lui Avraam,
despre care Pavel scria
în Galateni 3. Să ne
rugăm ca aceștia să intre
în posesiunea acestei
moșteniri ca și copii ai Lui.
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Wahabismul

W

Wahabiții (care se consideră singurii îndreptățiți să
ahabismul este o mișcare conservatoare
fie numiți musulmani adevărați) sunt adeseori
a ramurii sunnite a islamului. A fost
confundați cu salafiții, o mișcare similară, cu
fondată în secolul al 18-lea în Arabia Saudită
rădăcini diferite, de aceea e dificilă estimarea
de către teologul Mohammed ibn Abdul
Wahab.
Wahabismul este cunoscut numărului total al acestora.
Totuși, majoritatea sunniților și a
Teologia wahabi îndeamnă la
ca fiind o formă intolerantă musulmanilor șiiți din toată lumea
o întoarcere la forma pură sau
și agresivă a islamului.
denunță mișcarea
fundamentalistă a islamului. Este o
Wahabi ca fiind o sectă extremistă,
expresie strictă a religiei islamice,
deși
în
aparență
are influență disproporționată față
care interzice alcoolul, muzica, fumatul și orice
de
numărul
real
al
simpatizanților ei.
formă de misticism. Wahabismul constrânge la
Această mișcare a câștigat o influență majoră,
practici cum ar fi ritualul rugăciunii și separarea
datorită faptului că a fost asociată mult
dintre bărbați și femei.
timp cu familia regală saudită, care a utilizat
wahabismul ca mijloc pentru a uni triburile
care au format mai târziu Arabia Saudită, în
secolul al 18-lea.
În prezent, familia regală saudită finanțează
la nivel global construcția de moschei,
propaganda și învățăturile care răspândesc
mișcarea Wahabi.
Wahabismul este cunoscut ca o formă
intolerantă și agresivă a islamului și a fost
blamat pentru legături cu organizațiile teroriste
globale. Totuși, anumiți observatori consideră
că politicul, nu ideologia religioasă, este de
vină pentru aceste acțiuni violente.
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➊ SĂ NE RUGĂM pentru cei câteva
sute de credincioși creștini din
Daghestan și pentru eforturile de
traducere a Bibliei în dialectele
indigene atât în versiuni scrise, cât
și în format audio.
➋ PENTRU AUTORITĂȚILE din
Daghestan să elimine corupția. Să
fie inspirați de Ezechiel 36:26-27.
➌ WAHABISMUL impune
conformitate cu ceea ce este
considerat islam pur. Să ne rugăm
ca darginilor să li Se descopere
Domnul Isus în mod personal și
să aibă parte de libertatea care
vine de la El. Rugați-vă potrivit cu
Filipeni 1:9-11.
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Wahabismul în Daghestan

D

aghestanul este o republică autonomă în cadrul
Federației Ruse, situată în zona Caucazului,
învecinându-se la Est cu Marea Caspică, la Sud
cu Azerbaidjan, la Sud-Vest cu Georgia, la Vest cu
Cecenia și la Nord cu Rusia propriu-zisă. Dintre cei
3 milioane de locuitori ai Daghestanului, 95% sunt
musulmani. Cele două grupuri etnice mai cunoscute
sunt darginii și avarii.
Mișcarea ultraconservatoare Wahabi a pornit din
Arabia Saudită, a fost apoi promovată pentru a
influența societatea musulmană din toată lumea.
În Daghestan a ajuns în anii ’80 și a inspirat crearea
unei formațiuni politice, care la sfârșitul anilor ’90 a
încercat să declare independența față de Federația
Rusă, generând o stare de conflict care s-a menținut
pe parcursul mai multor ani.
Wahabismul are o influență majoră în regiune. În
ciuda restricțiilor dure cu privire la ce este voie
să mănânci, să porți sau la modul de închinare,
wahabismul le oferă soluții imediate celor
dezamagiți politic din cauza faptului că sunt martori
ai corupției, răspândită în toate păturile sociale.
Dar cultura tradițională din Daghestan încă
supraviețuiește. Muzica este interzisă în wahabism,
așa că nu este auzită în moschei. Am cunoscut
un artizan fierar căruia îi plăcea muzica populară.
El spune că atunci când a trecut la wahabism și a
devenit un musulman serios, a trebuit să renunțe
la muzică. Însă când a mers în vizită la casa
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Daghestan
Asia Centrală

părintească, întreaga familie a dansat cu bucurie pe
ritmurile Lezginkai, un cântec/dans tradițional din
acea zonă.

India
Asia de Sud
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➊ RUGAȚI-VĂ ca zelul membrilor
Tablighi Jamaat să fie înrădăcinat
în sursa vieții (Psalmul 36:9)

Societatea Tablighi Jamaat
vând peste optzeci de milioane de membri,
Tablighi Jamaat („societatea pentru răspândirea
credinței”) este cea mai mare organizație
musulmană din lume. Ei sunt prezenți în peste
150 de țări, inclusiv Etiopia, Africa de Sud, SUA și
Nepal. Nu sunt foarte cunoscuți în cercurile creștine,
deoarece se concentrează asupra musulmanilor

➋ RUGAȚI-VĂ pentru ijtima
anuală din Bangladesh, care are
loc în ianuarie și la care participă
o mulțime enormă, cu multe
complicații logistice. Să ne rugăm
pentru siguranța participanților,
a organizatorilor și a comunității
locale.

Preocuparea lor este să-i
atragă de partea lor pe
musulmanii nominali.

Photo © C Tollerton

➌ RUGAȚI-VĂ pentru cei care s-au
angajat în răspândirea credinței
creștine printre membrii Tablighi
Jamaat, să o poată mărturisi în
mod eficient. (Fapte 1:8)

nominali. Ei nu se implică pe plan politic, ci cred
că societatea va deveni mai bună atunci când
musulmanii vor trăi în deplină conformitate cu
așteptările islamice, inclusiv în ceea ce privește
aspectul fizic și interacțiunea cu ceilalți. Cea mai
mare întrunire a lor, numită ijtima, are loc anual în
Bangladesh, iar la ea participă circa cinci milioane
de musulmani în fiecare an (cu două milioane mai
mult decât la perelinajul la Mecca). De asemenea,
au loc și alte întruniri regulate în întreaga lume.
În Europa, sediul central pentru Tablighi Jamaat se
află în Marea Britanie. Adepții sunt învățați acolo
cum să trăiască conform principiilor mișcării, iar
apoi sunt trimiși pentru o perioadă scurtă să facă un
tur de predicare.
Anvar a călătorit din Australia și a petrecut
două luni la sediul central pentru Tablighi
Jamaat din Delhi, India. În acest timp, s-a
alăturat altor oameni din lumea întreagă pentru
a învăța mai multe despre credința lor și pentru
a merge și a predica în locuri unde musulmanii
nu trăiesc strict conform principiilor sunite
predicate de Societatea Tablighi. Anvar știa că
acest lucru îl va echipa pentru întoarcerea lui
și prețuia experiența conectării profunde cu alți
tineri bărbați musulmani, însă simplitatea vieții
cât au fost plecați în tur a fost o provocare.
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ZIUA 8 1 Mai

Coraniștii
CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ ca acești coraniști să

caute adevărul – să Îl vadă pe Isus
în Coran și să Îl caute mai mult.

➋ RUGAȚI-VĂ pentru coraniști
potrivit cu Proverbe 3:5-6.
➌ RUGAȚI-VĂ ca Dumnezeu să îi
binecuvinteze pe acești musulmani
care caută cu adevărat o sursă clară
de îndrumare și revelație.

Photo © Flickr CC Rizwan Sagar
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M

ajoritatea musulmanilor consideră că există trei componente
esențiale ale legii islamice: Coranul, Suna si Hadith:
• Coranul este revelația primită de la Profetul Mahomed.
• Suna este un compendiu de ziceri, fapte și remarci ale profetului
Mohamed.
• Hadith-urile sunt o serie de șase cărți de povestiri despre viața lui
Mahomed, relatate de alții.
Memorarea, interpretarea și aplicarea acestor texte îi ține foarte ocupați
pe cărturarii musulmani.
Coraniștii însă, numiți și Supușii, sunt o mișcare care crede că singura
sursă de lege și îndrumare religioasă în islam este Coranul, și resping
autoritatea Sunei și a hadith-urilor. Deși apreciază rolul profetului
Mahomed în revelarea Coranului, nu cred că este necesar sau chiar valid
să fie folosite Suna și hadith-urile pentru a interpreta Coranul.
Coraniștii critică practica venerării necorespunzătoare a lui Mohamed
de către musulmani. Ei cred că reverența arătată de majoritatea
musulmanilor față de Mahomed este idolatrie și nu îl includ pe
Mahomed în Shahadah lor tradițională (declarația de credință).
Majoritatea musulmanilor îi consideră pe coraniști ca fiind greșit
îndrumați sau chiar eretici, deoarece resping o mare parte din doctrina
islamică – importanța profetului Mahomed ca model și exemplu viu al
islamului în viața cotidiană. Ideologia coranistă a început pe vremea
lui Mahomed, însă a căpătat mai multă popularitate în secolul 20.
Există societăți coraniste în majoritatea regiunilor cu mari populații
musulmane, care sunt tolerate în grade diferite.

Majoritatea musulmanilor
văd Coraniștii ca fiind greșiți
sau chiar eretici.

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ ca adepții să discearnă
adevărul despre Isus și să Îi simtă
puterea. (Matei 16:13-19)
➋ RUGAȚI-VĂ ca Dumnezeu să
folosească influența socio-politică
și economică pentru a aduce
transformare holistică în națiunile în
dezvoltare.

Photo © Wikimedia CC

➌ RUGAȚI-VĂ ca poziționarea blândă
a acestei mișcări să influențeze lumea
islamică, pentru a coexista în pace cu
alte religii.

ZIUA 9 2 Mai

Mișcarea Ahmadiya din Ghana

M

ișcarea Ahmadiya a fost înființată în
India, în statul Punjab, de către Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908), care
se declara Mesia cel promis sau Mahdi –
reformatorul Islamic. Ghulam respingea
doctrinele tradiționale despre Isus susținute
de creștinism, hinduism și islamism, care
spuneau că El Se va reîntoarce ca Mahdi.
Adepții cred că a doua venire a lui Isus,
cea mult așteptată, a avut loc la apariția lui
Ghulam. El pretinde că a primit revelație și a
fost, prin urmare, un profet și un „ghid divin”
pentru omenire. Adepții s-au luptat zeci de
ani pentru a fi acceptați de către comunitatea
islamică globală, deoarece doctrina lor nu este

Photo © ZaidAbuTaha-PexelsCC

Ghana
Africa

consecventă cu islamul tradițional. Cu toate
acestea, mișcarea este recunoscută în Islam ca
fiind una pașnică și blândă. Al cincilea urmaș
și conducătorul din
Mișcarea Ahmadiya este
prezent al mișcării este
recunoscută în Islam ca
Hazrat Mirza Masrur
Ahmad, iar sediul
fiind pașnică și liniștită.
central este în Londra.
Ahmad a adoptat
metode misionare, precum și tradiții și
terminologie din credința creștină, în ciuda
opoziției sale față de credințele creștine.
Aceasta o face atractivă față de creștinii mai
puțin ucenicizați și oamenii săraci din mediul
rural. Natura sa apologetică atrage și persoane
educate.
Secta s-a răspândit din India spre coastele
estice și vestice ale Africii și a ajuns în
Ghana încă din 1921, având circa 635.000
de adepți dintre cei zece milioane la nivel
global. Mișcarea a prins inițial printre tribul
Akani, iar un învățător metodist a fost
primul convertit. Mai apoi s-a împământenit
în segmentul musulman al tribului unui
scriitor, tribul Waala. Mișcarea Ahmadiya
a contribuit semnificativ la dezvoltarea
națională în Ghana și Africa de vest.
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➊

RUGAȚI-VĂ ca adepții Bora să
aibă înțelepciunea și priceperea
pentru a se adapta schimbărilor
din lume.

➋ RUGAȚI-VĂ ca tot mai mulți
dintre ei să vină la Isus ca Mare
Preot care îi poate mântui (Evrei
7:23-26).
➌ RUGAȚI-VĂ ca Domnul să trimită
creștini care să trăiască alături de
adepții Bora și să fie alături de ei pe
măsură ce Îl caută și Îl descoperă
pe Dumnezeu.
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ZIUA 10 3 Mai

Indienii Daudi Bora

Ș

abir își ridică privirea din cafea și explică
dilema sa. Urma sesiunea de examene,
însă Dai-ul, conducătorul religios al Daudi
Bora, o sectă islamică în cadrul șiiților, era în
localitate pentru o mare sărbătoare. Mii de
oameni veniseră pentru a primi binecuvântarea
care venea din auzirea mesajului Dai-ului.
Lumea se aștepta ca Șabir să meargă să-l
asculte, chiar dacă aceasta însemna să rateze
examenele.
„Cred că asta este o încercare”, mi-a spus el. „Ce
cale voi urma? Voi face ce spune lumea și îmi voi
da examenele sau îl voi urma pe Dai și voi da
examenul lui?”
În lume sunt peste un milion de adepți Bora.
Majoritatea locuiesc în India, dar există populații
semnificative în SUA, Europa și Africa de Est. Ei
cred că, după o serie de Imami (descendenți ai
lui Mohamed care pot primi îndrumare de
la Dumnezeu), Imamul s-a ascuns. Dai-ul
este mijlocul de comunicare cu acest
Imam ascuns. Pentru adepții Bora,
îndrumarea și binecuvântarea Daiului este calea spre succes în această
lume și în următoarea.

Photo © Erin Schenk

India
Asia de Sud

Dilema lui Șabir reprezintă două mișcări
contrastante între adepții Bora. Din ce în ce
mai mult, aceștia găsesc oportunități în afara
comunității lor și departe de tradițiile pe care
le-au cunoscut dintotdeauna. Ar trebui Șabir
să facă o prioritate din cerințele școlii și ale
carierei sau va lăsa el lumea în urmă, pentru
a se încrede pe deplin în Dai și comunitatea
Bora?

În mod constant se confruntă
cu oportunități din afara comunității.

Arabia Saudită
Orientul Mijlociu

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ pentru sprijin
popular, pentru a continua
reformele care le acordă femeilor
drepturi egale și libertate în
Arabia Saudită, inclusiv libertatea
religioasă
➋ ACEASTĂ SCHIMBARE în
politicile legate de femei a venit
ca rezultat direct al reformelor
inițiate de prințul moștenitor
Mohammed Bin Salman și
Vision 2030. Rugați-vă pentru
autoritățile saudite, să caute
bunăstarea și dezvoltarea arabilor
saudiți.
➌ FEMEILE au fost primele care
l-au recunoscut pe Hristos Cel
înviat. Să ne rugăm să fie la fel și
în Arabia Saudită (Luca 24)
Chiote de bucurie acopereau
toate conversațiile.

ZIUA 11 4 Mai

Emanciparea femeilor in Arabia Saudită

Î

ntr-o zi obișnuită din iunie 2017, într-un restaurant
din Riyad, Arabia Saudită, totul urma să se
schimbe. Dintr-odată, telefoanele au început să
sune. Citeam, cu neîncredere, mesajele care au
început să curgă.
Chiote de bucurie
acopereau toate
conversațiile.
Afară auzeam
claxoanele
mașinilor. Va
mai trece un an
întreg înainte
de anularea
interdicției, dar
pentru femei,
vestea neașteptată
că vor putea
conduce mașini
era unul dintre
cele mai remarcabile momente din istoria Arabiei
Saudite.
Deși acesta este văzut adeseori ca un progres
lent de către comunitatea internațională, Arabia
Saudită a făcut schimbări remarcabile în ultimii ani
pentru a promova drepturile femeilor.

Cu puțină vreme în urmă, femeile din Arabia
Saudită nu aveau voie să conducă, să voteze, să
meargă la facultate sau să lucreze în locuri publice.
Toate acestea s-au schimbat în ultimii ani. În
august 2019, s-a
anunțat faptul că
femeile saudite în
vârstă de peste 21
de ani vor putea
avea pașapoarte
și să călătorească
în străinătate
fără acordul unul
gardian de sex
masculin.
Se fac progrese
extraordinare
pentru femeile
din acest regat
din deșertul arab.
Deși încă mai este cale lungă, femeile nu mai sunt
constrânse de lege, iar aceste schimbări din viața
cotidiană schimbă lumea, la propriu.
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➊ RUGAȚI-VĂ pentru cele

devotate „Perle cerești”, să caute
Împărăția Cerurilor ca pe o perlă
de mare preț. (Matei 13:46)

➋ RUGAȚI-VĂ ca aceste femei să

aibă oportunitatea de a studia și
Scripturile și să vadă că „Cuvântul
Tău este o candelă pentru
picioarele mele și o lumină pe
cărarea mea.” (Psalmul 119:105)

➌ RUGAȚI-VĂ pentru femeile

musulmane care cresc
următoarea generație, să aibă
înțelepciunea și curajul care să le
ghideze în viitor, știind
că sunt iubite de Tatăl
lor ceresc și prețioase în
ochii Lui.

Este cea mai tipărită
carte din Asia de Sud.
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ZIUA 12 5 Mai

Perle cerești

E

ste cea mai cunoscută carte, o carte atât de
importantă, scrisă special pentru femei.
Am întrebat-o pe Zahra dacă auzise despre această
carte. M-a privit cu surprindere – desigur că auzise!
Mi-a spus că mătușa ei aduna în mod regulat
femei, pentru a le citi această carte în cartierul
ei musulman. Copil fiind, Zahra se juca în timp
ce asculta și ea. Acum, ca adult, face parte din
propriul ei grup de discuții. Există mii de grupuri
asemănătoare pentru femei în lumea întreagă.
Bahishti Zewar sau Perle Cerești, a fost scrisă în
nordul Indiei la începutul secolului 20. Este un
îndrumar practic pentru femeile musulmane
pentru viața lor religioasă și morală. La
momentul în care a fost scrisă, creșterea
influenței nonislamice, inclusiv
creștinismul, îi preocupa pe
conducătorii musulmani în așa
măsură, încât aceștia au vrut
ca femeile să aibă înțelegere
religioasă, pentru a-și putea
instrui copiii și pentru a
apăra identitatea religioasă a
familiei lor.
Un secol mai târziu, aceasta a
devenit una dintre cele mai
tipărite cărți în Asia de sud,
Photo © C To

llerton

studiată de multe musulmane sunite din întreaga
lume și adeseori dăruită mireselor în ziua nunții lor,
împreună cu o copie a Coranului. În unele părți ale
Marii Britanii, grupuri de adolescente musulmane
se întâlnesc pentru a studia această carte de două
ori pe săptămână. Ele o vor studia de mai multe ori
de-a lungul timpului, discutând regulat cum pot
aplica aceste învățături despre viața de familie.

Photo © C Tollerton

SUA
America de Nord

ZIUA 13 6 Mai

CUM NE PUTEM RUGA ?

I

Organizația Națiunea Islamică

slamul a fost adus în SUA de către sclavii
africani musulmani. A rămas ascuns și tăcut
până
când a început să reapară la începutul
din America sunt negri, iar
secolului
20.
jumătate dintre aceștia sunt
Organizația
Națiunea Islamică este o mișcare
convertiți la islam. Rugați-vă
politică
și
religioasă
înființată în 1930 de către
pentru musulmanii negri ai
Wallace D. Fard (Wali Fard Muhamad), în Detroit,
Americii, să se întâlnească cu
SUA. A fost preluată în curând de către asistentul lui
Hristos, iar acest lucru să le
Elijah (Poole) Muhamad, și a promovat principiile
schimbe viața.
de bază ale islamului, o viață de familie puternică
➋ RUGAȚI-VĂpentru înțelepciune
și practicile islamice tradiționale. Elijah Muhamad
și putere pentru organizațiile și
a creat, de asemenea, un discurs care să insufle
persoanele care luptă împotriva
în populația neagră a Americii un sentiment de
nedreptății rasiale în SUA.
identitate și inițial au cerut crearea unei națiuni
negre separate în statele din sud.
➌ RUGAȚI-VĂ ca Biserica
Cel mai cunoscut lider al acestei națiuni, Malcolm
Americană să își iubească
X, a preluat conducerea în anii '50, dar a fost
aproapele musulman așa cum a
exclus ulterior și a adoptat o filosofie islamistă mai
poruncit Hristos (Luca 10:25-37)
ortodoxă, înainte să fie ucis în 1965. Mișcarea a
suferit mai multe schisme și schimbări înainte să
fie restaurată sub conducerea carismatică
Islamul a fost adus în SUA de către
a lui Louis Farrakhan. Acesta a devenit o
voce proeminentă în America, cu scopul
sclavii africani musulmani.
de a promova interesele economice ale
familiilor de negri și de a redefini stereotipurile
negative în care sunt încadrați bărbații negri.
Credințele acestei organizații sunt
asemănătoare cu cele ale suniților, deși adepții

➊ O CINCIME dintre musulmanii

au permisiunea de a ține post în decembrie,
în loc de luna tradițională a Ramadanului,
pentru conveniența noilor adepți. Sunt și alte
controverse care îi înconjoară, deoarece atât
grupări musulmane, cât și nonmusulmane

Photo © Wikimedia CC Daniel X O'Neil

nu sunt de acord cu o parte din ideologia și
strategiile Organizației Națiunii Islamice. Cu
toate acestea, mișcarea rămâne una cu mare
influență și cu un număr de membri între
20.000 și 50.000.

17

India
Asia de Sud

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ ca India să găsească

o cale pașnică de a trăi cu toată
diversitatea sa religioasă și culturală
și ca toate religiile să condamne
violența și să colaboreze pentru
binele națiunii lor.

➋ RUGAȚI-VĂ ca musulmanii care

locuiesc în cartiere închise în Utar
Pradeș să audă mesajul lui Hristos.

➌ RUGAȚI-VĂ pentru creștinii din

India, ca aceștia să contribuie la
pacea din zonă și să aducă speranța,
lumina și dragostea lui Hristos în
aceste comunități aflate în întuneric
(Ioan 8:12).

Cartierele musulmane își văd
serviciile de bază precum
apă, salubritate, educație și
sănătate tăiate sau refuzate.
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ZIUA 14 7 Mai

Musulmanii din Utar Predeș, India

D

eși populația musulmană a Indiei este
mai mare de 180 de milioane, ei rămân o
minoritate și reprezintă doar 15% din populația
de 1,3 miliarde a Indiei. Dintre cei 180 de
milioane, se estimează că 85% sunt suniți.
Dintre aceștia, aproape patruzeci de milioane
locuiesc în Utar Pradeș, statul cel mai populat
al Indiei. Din nefericire, deși se face misiune în
India de sute de ani, musulmanii din India – și
suniții din Utar Pradeș mai specific – rămân
aproape în totalitate neevanghelizați.
Încă din 2002, când au avut loc revoltele din
Gujarat și mii de musulmani au fost uciși de
militanții hinduși, musulmanii din nord au trăit
în teamă. Drept urmare, a existat o mișcare
musulmană puternică de trecere înspre traiul în
comunități apropiate, adeseori sărace, care să
le ofere o oarecare siguranță. În nordul
Indiei, acoperișurile sunt pline de
steaguri verzi,
care reprezintă
cartierele

musulmane, în timp ce steagurile portocalii
desemnează cartierele hinduse. Pe măsură ce
persecutarea musulmanilor și a creștinilor în India
se intensifică, comunitățile suniților din Utar Pradeș
sunt asediate. Relatările negative ale presei au
dus la înmulțirea atacurilor asupra lor și cartierele
musulmane își văd serviciile de bază precum apă,
salubritate, educație și sănătate tăiate sau refuzate.
Cu toate acestea și în ciuda pericolelor care
îi pândesc, acești musulmani continuă să
primească oaspeți în casele lor cu inimi
darnice. În timp ce bem niște ceai și mâncăm
împreună, ne rugăm pentru acești oameni
prețioși să trăiască speranța pe care doar
Hristos o poate aduce.

Mișcări Globale

ZIUA 15 8 Mai

Frăția Musulmană
CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ pentru membrii Frăției
Musulmane care au influență asupra
statelor arabe, să-și folosească
influența pentru promovarea păcii, a
libertății și a bunăstării comunităților
acestora.

➋ RUGAȚI-VĂ pentru musulmanii

care sunt motivați de ideologia lor să
facă fapte bune, astfel încât aceștia
să aducă schimbări în bine în cadrul
comunităților lor.

➌ UNUL DINTRE SLOGANELE cele

mai cunoscute ale Frăției Musulmane
este „Islamul este soluția”. Să ne
rugăm ca membrii ei să exploreze o
altă cale, în Isus (Ioan 14:6)

F

răția Musulmană este considerată una
dintre cele mai vechi și mai influente
mișcări islamice moderne. Fondată în 1928 de
un profesor egiptean, grupul consideră islamul
un mijloc de progres personal și social fiind
implicat în multe lucrări caritabile.
Frăția Musulmană s-a răspândit cu repeziciune în
lumea arabă și a căpătat valențe politice în regiune
de timpuriu, cerând constituirea statelor Islamice
în baza legii islamice, precum și reformarea
sistemelor politice existente. În anii '50, grupul a
fost recunoscut ca o amenințare în unele părți din
regiunea arabă, făcând ca mulți dintre membri ei
să fugă în Europa. Aici, Frăția a influențat formarea
altor organizații care reprezintă comunitățile
musulmane locale și susțin cauzele care îi
interesează.
Unii analiști consideră că mișcarea trece printr-o
criză în statele arabe, în special în Egipt, existând
conflicte între membrii mai tineri și cei mai
vârstnici din pricina priorităților ideologice
și strategice, iar acest lucru pune
sub semnul întrebării scopurile și
activitățile ei din prezent.
Frăția Musulmană este o mișcare
controversată. Se declară o
organizație pașnică, democrată, care
condamnă violența. Este considerată

Frăția musulmană consideră islamul
un mijloc de progres personal și social.
Photo © Wikimedia CC public domain

organizație teroristă de către unele state arabe și
de către Rusia, dar acest lucru este combătut de
mai multe grupări care susțin drepturile omului.
Membrii ei sunt considerați prea radicali de către
unii și insuficient de radicali de către alții. Deoarece
organizația este mare, nu foarte strâns organizată
și are și mulți afiliați, se prea poate ca toate aceste
elemente de mai sus să se regăsească în cadrul ei.
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➊ PENTRU BINECUVÂNTAREA

acestor tineri lideri musulmani,
în Numele lui Isus, și pentru ca ei
să caute mai întâi Împărăția lui
Dumnezeu.

➋ MADRASELE DEOBAND sunt
locuri de influență în cadrul
comunităților musulmane.
Rugaţi-vă ca ele să devină locuri
ale înțelepciunii, compasiunii și
bunătății creștine
➌ RUGAȚI-VĂ ca mulți lideri din
cadrul acestei mișcări să se alăture
psalmistului care spune: „Iată,
doresc să împlinesc poruncile Tale:
fă-mă să trăiesc în neprihănirea
cerută de Tine! Să vină, Doamne,
îndurarea Ta peste mine,
mântuirea Ta, după făgăduința Ta!”
(Psalmul 119:40-41)
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ZIUA 16 9 Mai

Rețeaua Madraselor Deoband

S

eminariile teologice islamice, denumite și
madrase, sunt locuri unde musulmanii studiază
pentru a deveni lideri de moschei sau pentru a
învăța mai multe despre islam în general. Madrasele
Deoband echipează noi lideri în toată lumea.
Adepții sunt suniți și nu se consideră neapărat o

mișcare distinctă în cadrul suniților, ci mai degrabă
puritani musulmani suniți.
Prima madrasa a mișcării Deoband a fost înființată
în orașul Deoband, India, în 1866. Scopul acesteia
era să păstreze și să apere cultura musulmană, dar
au știut că o singură madrasa nu va fi suficientă
pentru a realiza acest lucru. Toți absolvenții sunt
echipați și încurajați să înființeze noi moschei
sau madrase. În prezent, există o sută de mii de
madrase ale rețelei Deoband în lumea întreagă,
multe în Pakistan, India, Bangladesh și țările
înconjurătoare.
În ultimii patruzeci de ani, s-au
Scopul madrasei este
înființat madrase ale acestei
mișcări în Africa de Sud, Australia,
de a conserva și proteja
Marea Britanie, Canada, Trinidad
cultura islamică.
și Tobago, precum și SUA. Toate
sunt finanțate de comunitatea
musulmană locală și își pot adapta serviciile la
context, de exemplu predarea în limba engleză
și răspunderea la întrebări despre perspectiva
musulmană asupra sărbătorilor creștine.
Faptul că prima madrasa Deoband a fost
înființată într-un context în care musulmanii
încercau să își apere credința și cultura de
influențele externe înseamnă că madrasele
Deoband sunt bine poziționate, pentru a produce
lideri musulmani care să facă același lucru.
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ZIUA 17 10 Mai

Musulmanii progresiști

T

ariq a crescut într-o familie musulmană
religioasă, participând regulat la rugăciunea
➊ MATEI 7:7-10 spune: „Cereți și
de la moschee împreună cu familia sa, într-o
vi se va da; căutați și veți găsi...”
comunitate musulmană tradițională.
Rugați-vă pentru musulmanii
Însă cu timpul, Tariq a început să își pună întrebări
care își pun întrebări și caută
în legătură cu tradițiile în care a crescut. Implicat
răspunsuri în legătură cu modul
în afaceri la nivel mondial cu un grup divers
în care ar trebui să își trăiască
de oameni, Tariq a început să pună la îndoială
credința în lumea modernă.
relevanța unor convingeri islamice în raport cu
preocupările sale moderne. Familia lui
RUGAȚI-VĂ
pentru
musulmanii
➋
s-a temut că Tariq își leapădă credința.
care sunt tulburați de schimbările
Dar Tariq nu a vrut să renunțe la a
rapide din comunitățile lor și din
fi musulman – a vrut să găsească
lume, să găsească pacea în Cel
o modalitate prin care să poată fi
care nu Se schimbă niciodată
musulman în secolul 21.
(Iacov 1:17)
Mișcările progresiste din Islam, curent
➌ RUGAȚI-VĂ pentru oportunități
numit uneori modernism islamic, se
de a cunoaște musulmani
confruntă cu o mare provocare: cum
progresiști și de a vorbi cu ei
trebuie interpretată o religie care a
despre ce înseamnă să-L urmezi
fost fondată în Arabia secolului 7 în
pe Isus în anul 2020.
comunitatea globală contemporană?
Datorită preocupărilor moderne Această mișcare apărută în secolul
19, într-o perioadă caracterizată de
Tariq a început să pună la
schimbări rapide, a afectat dramatic
îndoială relevanța unor
lumea musulmană, alături de
colonialism și ascensiunea civilizației occidentale.
credințe islamice
Musulmanii progresiști nu încearcă să înlăture
credința din viața lor publică, ci încearcă să-și
practice credința în cultura contemporană, în

CUM NE PUTEM RUGA ?

special în aspecte precum valorile moderne legate
de femei, comunitatea LGBTQ și drepturile omului.
Vedem musulmanii progresiști candidând pentru
funcții publice pe platforme care pun accent pe
egalitate sau îi vedem formând organizații precum
Inițiativa Moscheea Inclusivă din Londra, Marea
Britanie sau grupul global „Musulmani pentru valori
progresiste”.
Musulmanilor progresiști li se opun musulmanii

mai conservatori. Unii se întâlnesc doar în privat
sau online pentru a discuta despre credințele și
convingerile lor, de teamă că vor fi blamați de
comunitatea sau familia lor.
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Iran
Orientul Mijlociu

ZIUA 18 11 Mai

CUM NE PUTEM RUGA ?

A

➊ PENTRU CA liderii și oamenii

din Iran să înceapă o nouă
revoluție a păcii, a stabilității și a
libertății.

➋ PENTRU POPORUL IRANIAN

care suferă în condiții economice
și sociale dificile. Lăsați-vă
inspirați de Psalmul 63

➌ PENTRU NOUA MIȘCARE care
se întâmplă în Iran – mișcarea
care face urmași ai lui Isus – să
crească și să se răspândească și
în rândul altor națiuni.
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Revoluția Islamică din Iran
nul 1979 a fost unul crucial pentru Iran și
întreaga lume musulmană. Nedreptățile
sociale, liderii exilați, politica orientată
spre Vest și influențele religioase au dus la
revoltă. Monarhia persană a fost înlocuită cu
Republica Islamică. Celebrul Ayatolah Komeini
s-a întors în Iran din exilul său în Franța, pentru
a fi liderul revoluției și pentru a stabili un nou
stat islamic.
Iranul a înlocuit influențele culturale occidentale
cu o teocrație musulmană conservatoare, care
promovează segregarea femeilor și cenzura culturii
și a mass-mediei. Aceste schimbări s-au răspândit
în multe țări musulmane din jur. State arabe
precum Egiptul au devenit, de asemenea, mai
conservatoare, restricționând libertatea cetățenilor
săi și influențând viața de zi cu zi a milioane de
oameni.

În Iran, la mai bine de 40 de ani de la revoluție,
populația a îmbătrânit, cei care au putut
pleca au plecat din țară și mulți dintre cei
care au rămas nu sunt mulțumiți de rezultate.
Situația economică pare fără speranță, rata
dependenței de droguri este una dintre cele
mai ridicate din lume și multe persoane sunt
dezamăgite de liderii lor musulmani.
Dar, în același timp, media creștină și revelațiile
supranaturale îi fac pe mulți iranieni să-L
urmeze pe Isus. Următorul nostru articol vă va
spune mai multe despre numărul tot mai mare
al bisericilor de casă secrete din Iran. Revoluția
islamică a avut un impact major asupra întregii
regiuni din Orientul Mijlociu și a lumii – dar
la fel a avut și mesajul Evangheliei atunci
când a început să se răspândească. Poate că
Evanghelia va schimba radical lumea din nou.

Photo © Flickr CC Mostafa Meraji
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➊ BINECUVÂNTAȚI-I pe noii
credincioși ca Mahnaz pe măsură
ce cresc în credința lor și rugați-vă
pentru protecția bisericilor lor.
➋ RUGAȚI-VĂ pentru pace,
prosperitate și stabilitate în Iran și
pentru libertatea tuturor iranienilor
de a se închina așa cum vor.
➌ RUGAȚI-VĂ ca autoritățile din Iran
să fie corecte cu urmașii lui Isus și
aceștia să fie sare și lumină. (Matei
5:13-16)

DAY 19 12 May

Rețeaua bisericilor de casă din Iran

M

ahnaz sună neliniștită la interfonul
blocului. În timp ce intră rapid înăuntru,
vede câteva Biblii uzate și zâmbete pe șase
fețe cunoscute: este la locul potrivit. Micuța
comunitate creștină a noilor credincioși se
întâlnește în fiecare săptămână într-o casă
diferită, ca parte a eforturilor lor de a nu fi
prinși.
Își încep întâlnirea cântând cântări de închinare,
dar în liniște, pentru a nu alarma vecinii. După
închinare, își împărtășesc mărturiile și apoi ascultă
o predică online. Învățătura, din Matei 10, îi tulbură:
Isus
le-a spus urmașilor Săi să se aștepte
să
sufere pentru Numele Său. Întradevăr, predicatorul a fost el
însuși forțat
să plece
în exil
din
cauza

persecuției. Mahnaz ascultă cu atenție. Știe deja
riscurile, dar a decis că Isus merită.
Mahnaz face parte din mișcarea bisericilor de casă
din Iran, care este într-o creștere rapidă. Bisericile
din Iran au apărut pentru prima dată la sfârșitul
anilor '90. După zeci de ani în care întâlnirile
religioase au fost interzise în urma Revoluției
Islamice din 1979, liderii bisericii au realizat că
singura modalitate de a împărtăși Evanghelia cu
iranienii musulmani era să acționeze în secret.
Ceea ce a început ca o picătură a devenit un potop.
Acum, întâlnirile secrete au loc săptămânal, și
Evanghelia se răspândește. Nu este neobișnuit să
auzim despre familii întregi care vin la credință
împreună.
Guvernul iranian răspunde dur când descoperă
o biserică de casă. Cu toate acestea, sunt mulți
ca Mahnaz care însetează după întâlnirile cu
alți credincioși, pentru a afla mai multe despre
Mântuitorul lor prețios. Și atunci când cei care nu
Îl cunosc pe Isus îi văd pe credincioși că suferă de
bunăvoie pentru credința lor, curiozitatea despre
Isus crește și mai mult.

Photo © Flickr CC Ninara
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➊ ÎN TAIWAN există aproximativ

350.000 de lucrători imigranți
musulmani. Rugați-vă ca aceștia să
facă o treabă bună și să poată câștiga
bani pentru familiile lor.

➋ RUGAȚI-VĂ pentru urmașii lui Isus

din Taiwan ca aceștia să fie expresia
dragostei lui Dumnezeu pentru
imigranții musulmani care sunt străini
în țara lor.

➌ RUGAȚI-VĂ ca angajatorii taiwanezi
să fie drepți și amabili cu angajații lor,
să se îngrijească de nevoile lor și să
le ofere posibilitatea de a afla despre
Hristos.
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ZIUA 20 13 Mai

Muslims in Taiwan

Î

n Taiwan există peste 350.000 de musulmani,
majoritatea fiind muncitori imigranți din Indonezia.
Cei mai mulți sunt muncitori, pescari, menajere și
asistente medicale, deși unii imigranți sunt studenți
sau sunt căsătoriți cu un cetățean din Taiwan.
Mulți angajatori își respectă angajații musulmani,
permițându-le să-și practice ritualurile islamice,
rugăciunile zilnice, postul în Ramadan și sărbătorile
musulmane. Dar, desigur, le e dor de familiile lor și țin
legătura cu cei apropiați în mod regulat cu ajutorul
telefoanelor inteligente și al mediilor de socializare.
Duminica este punctul culminant al săptămânii pentru
muncitorii imigranți musulmani din Taiwan. Mulți dintre
ei se adună în gara principală din Taipei, venind din toată
țara. Caută chipuri familiare și găsesc un colț unde să stea
împreună să discute în propriile limbi. Își împărtășesc
mâncăruri tradiționale din Indonezia, își împărtășesc
experiențele comune și vorbesc despre casă. Astfel,
acești musulmani cărora le e atât de dor de casă iau o
gură de aer proaspăt după o săptămână aglomerată.
În general, un lucrător imigrant trebuie să semneze
un contract pe trei ani pentru a lucra în Taiwan. Când
contractul se încheie, se întoarce în Indonezia sau
încearcă să fie angajat de un alt angajator. Cu atât de
multe sate din Indonezia încă neatinse de mesajul lui
Hristos, acești trei ani petrecuți la muncă în Taiwan ar
putea fi singura lor șansă de a auzi Evanghelia.
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➊ EFORTURILE actuale de

a ajunge cu Evanghelia la
kașmirieni sunt puține, deși
lucrătorii creștini indieni depun
eforturi semnificative în regiune.
Rugați-vă pentru succesul lor.

➋ MULTE INFLUENȚE încearcă să
atragă atenția și devotamentul
kașmirienilor. Rugați-vă ca ei să
aibă direcții clare pentru a
aduce pacea și stabilitatea
în regiune.

➌ PENTRU CA LIDERII
politici și separatiștii
implicați în conflict
să urmărească
unitatea
de dragul
kașmirienilor.

ZIUA 21 14 Mai

Musulmanii din Kașmir

L

ocuitorii din regiunea Kașmir trăiesc într-o zonă
neobișnuită din punct de vedere geografic,
având Pakistanul care e majoritar musulman în
vest, India hindusă în sud și Tibetul budist în est.
Toate cele trei religii au influențat Kașmirul, pe
teritoriul căruia se află și astăzi unul dintre cele mai
sfinte locuri de pelerinaj pentru hinduși.
Totuși, populația din Kașmir este în mare parte
musulmană. Trăind dincolo de granița dintre India
și Pakistan, cu o populație de aproape 8 milioane
de locuitori, marea majoritate a acestora se află
în statele indiene Jamu și Kașmir. Încă de când
India și-a câștigat independența față de Marea
Britanie în 1947, regiunea a fost caracterizată de
conflicte, pentru că atât India, cât și Pakistanul
își revendică teritoriul, dar și pentru că populația
Kașmirului nu simte că aparține niciuneia
dintre aceste țări.
Nu extremismul islamic îi face pe kașmirieni
să își dorească un stat independent, deși
aceasta a fost una dintre numeroasele
provocări menite să îi influențeze, ci mai
degrabă identitatea lor de kașmirieni. De
altfel, din cauza puternicelor influențe

Kașmirienii sunt în general fermi în
credința lor, însă nu extremiști.

ale sufismului, o formă a misticismului islamic,
kașmirienii sunt în general fermi în credința lor, însă
nu extremiști.
Cu toate acestea, se poate observa că populația
din Kașmir a devenit mai conservatoare în
ultimii cincisprezece ani, în parte din cauza
avertismentelor unui cunoscut predicator
musulman de la TV în legătură cu faptul că urmașii
lui Isus ar încerca să îi convertească. În ciuda
încercărilor timide ale lucrătorilor de a duce vestea
bună în Kașmir, nu există aproape niciun urmaș a
lui Isus în această zonă.
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STUDENȚII INTERNAȚIONALI
CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ ca studenții
musulmani care sunt departe de
casă să se descurce cu studiile și
să își găsească prieteni care să îi
susțină.
➋ RUGAȚI-VĂ pentru organizații
precum Friends International, care
se concentrează pe lucrarea cu
studenții internaționali, arătândule dragoste creștină studenților
din lumea musulmană. Rugați-vă
pentru înțelepciune, sensibilitate și
prietenie adevărată, care permite un
dialog real.
➌ RUGAȚI-VĂ ca bisericile și urmașii
lui Isus să lege prietenii cu studenții
internaționali musulmani și să fie
dispuși să îi cunoască, să-i înțeleagă
și să îi binecuvânteze. (Matei 25:3436)

Î

n ultimul deceniu, mulți studenți musulmani
au început să călătorească în străinătate
pentru a obține diplome în învățământul
superior. Mulți bărbați, femei și chiar familii
întregi se mută să trăiască până la cinci ani în
țări în care contactul cu urmașii lui Isus este
foarte probabil.
De exemplu, în fiecare an, până la 15.000 de
musulmani se mută în Marea Britanie, având
statutul de studenți internaționali. Această mișcare
a femeilor și a bărbaților musulmani educați
din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Indonezia,
Malaezia și Asia Centrală a fost posibilă datorită
parteneriatelor stabilite între universități și
guverne. Astfel de oportunități pot fi dificile pentru
biserică, dar îi oferă o posibilitate extraordinară
de a-i întâmpina cu dragoste pe studenții
internaționali și de a-i susține pe măsură ce se
adaptează într-o societate foarte diferită.
Prin prietenie și ospitalitate, urmașii lui Isus le
arată studenților străini dragostea Lui și pot să
clarifice multe neînțelegeri. Când acești studenți
se vor întoarce în țările lor, modul în care înțeleg ei

Îi oferă bisericii posibilitatea extraordinară
de-a întâmpina cu dragoste pe
studenții internaționali.
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creștinismul va fi influențat de experiențele și
relațiile lor. De exemplu, Mahomed, originar din
Orientul Mijlociu, a venit în Marea Britanie având o
părere ostilă despre creștini, dar îi consideră acum
pe mulți dintre ei cei mai apropiați prieteni ai săi
sau ca Saara, care înțelege acum cine este Isus și Îl
iubește mai mult ca niciodată.

CUM NE PUTEM RUGĂM ?

➊ RUGAȚI-VĂ pentru familiile

Mapila care trăiesc adesea
separate, pentru că soții lucrează
într-o țară din Golf pentru a susține
familia (Psalmul 68:5-6b)

➋ RUGAȚI-VĂ ca femeile Mapila
să cunoască adevărul despre cine
sunt în Hristos și să continue
să promoveze valoarea fiecărei
persoane (Galateni 4:7)
➌ RUGAȚI-VĂ ca cei aproape 10
milioane de Mapila, primii indieni
care au îmbrățișat islamul acum
1.000 de ani, să îmbrățișeze și apoi
să împărtășească vestea bună a
Împărăției lui Dumnezeu (ISAIA61:4).

ZIUA 23 16 Mai

Grupul etnic Mapila din India
Femeile care vor sa fie auzite

Î

n frumosul stat Kerala, veți vedea ceva ce nu se poate
vedea în alte părți rurale din India: fetele merg la școală
împreună cu băieții. Satele mai modeste de-a lungul coastei
se mândresc cu propriile moschei colorate și medrese,
locul unde copiii – atât băieții, cât și fetele – sunt învățați
să citească, să scrie și să recite Coranul. Cu o rată de
alfabetizare de 90%, majoritatea celor aproape zece
milioane de mappila din această regiune sunt educați
și mulți dintre ei au călătorit în repetate rânduri în afara
localității lor. Aceștia reprezintă tot mai mult o mișcare ce
susține valoarea și drepturile femeilor.
În ianuarie 2019, Aișa i-a cuprins fața fiicei sale în palme, s-a
aplecat privind-o în ochi și i-a spus: „Astăzi, voi glăsui ca o
femeie. Prin ceea ce voi face astăzi, voi spune răspicat că
femeile, femeile musulmane, femeile Mapila, femeile din Kerala
și din toată India sunt la fel de valoroase ca bărbații și ar trebui
să fie tratate în mod egal.” În acea zi, Aișa s-a alăturat altor cinci
milioane de femei care au format lanțul uman „Zidul femeilor”
care s-a întins pe o lungime de 600 de kilometri. Au stat cu fața
spre drum, cu mâna dreaptă întinsă, pentru a răspândi în tăcere
mesajul că femeile au valoare, au drepturi și au preț în ochii lui
Dumnezeu și ale bărbatului.
Poate că femeile Mapila vor avea același curaj și aceeași
credință pentru a-și conduce familia în Împărăția lui
Dumnezeu.
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Femeile au valoare, au drepturi
și au preț în ochii lui Dumnezeu
și ale bărbatului
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Musulmanii nominali
CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ pentru musulmanii

care tânjesc după o credință
semnificativă, să găsească ceea ce
caută (Matei 6:33)

➋ MEDITAȚI în rugăciune la modul în

care noi, cei care credem în Hristos,
trebuie să ne examinăm neîncetat
credința, astfel încât mărturia noastră
să fie autentică (2 Corinteni 13:5 și
Iacov 3: 9-12)

➌ LĂSAȚI-VĂ INSPIRAȚI și rugați-vă

pentru musulmanii nominali citind
Psalmul 111.

A

ți auzit de termenul de „creștin nominal”?
El descrie persoana care acceptă în
general valorile creștine cunoscute și poate
participă la ritualuri creștine obișnuite, dar
nu consideră creștinismul ca fiind de mare
importanță în viața lor.
Un creștin nominal poate fi ateu sau agnostic
sau poate să se descrie ca fiind „spiritual, dar nu
religios”. Adesea, a crescut într-un mediu care era
tradițional creștin și se consideră creștin, deși poate
respinge în mod categoric unele expresii ale acelei
credințe.
„Musulmanii nominali” sunt la fel. Declinul
angajamentului religios este în creștere în
comunitățile musulmane, deoarece oamenii
sunt dezamăgiți de ascensiunea extremismului,

Un musulman nominal se identifică
ca și musulman dar nu practică religia.
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de liderii religioși corupți și de constrângerile și
presiunile religioase. Un musulman nominal se
va considera musulman, dar religia lui va fi doar
formală sau nu va fi religios deloc.
Musulmanii nominali pot fi găsiți în întreaga lume,
mai ales în Europa, Asia Centrală, America de Nord
și părți din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
Sondajele recente efectuate de Pew Research
Center au constatat că doar 1% dintre musulmanii
din Azerbaidjan și 5% dintre musulmanii din
Albania participă în mod regulat la moschee.
Au descoperit de asemenea că doar 2% dintre
musulmanii din Kazahstan și 14% din musulmanii
din Bosnia și Herțegovina respectă cele cinci
rugăciuni zilnice. În SUA, unde musulmanii
reprezintă aproximativ 1% din populație,
64% dintre aceștia spun că religia este foarte
importantă pentru ei. Aproximativ același procent
se înregistrează și în rândul creștinilor.
Pe măsură ce rolul religiei este în schimbare la nivel
global, musulmanii se confruntă cu multe întrebări
despre cum să se identifice atât în interiorul, cât
și în afara comunităților lor tradiționale, așa
cum și creștinii se confruntă cu aceleași
provocări.

Kârgâzstan
Asia Centrală

ZIUA 25 18 Mai

CUM NE PUTEM RUGA ?

Î

musulmane neatinse trebuie să
învețe cum să-și împărtășească
credința într-o comunitate care
nu știe prea multe despre ce
înseamnă să fii urmaș a lui Isus.
Rugați-vă ca acești credincioșii să
aibă înțelepciune de la Duhului
Sfânt.

➋ LĂSAȚI-VĂ INSPIRAȚI și rugați-

vă pentru kârgâzi citind Isaia 58.

➌ RUGAȚI-VĂ ca tot mai mulți

kârgâzi să vină la credință și să
caute să-L urmeze pe Hristos în
cultura lor.

n timp ce-i vizitam pe prietenii noștri dintr-un sat
din Kârgâzstan, am primit fiecare câte o ceașcă
de ceai, cum e obiceiul local. Dar prietenul nostru,
Azim, a refuzat. „Postesc”, a spus el.
Desigur, fiecare bun musulman postește de
Ramadan. Este unul dintre cele mai importante
aspecte ale credinței lor. Dar Azim? Este singurul
urmaș al lui Isus din sat. De ce postește?
Kârgâzii sunt mândri de tradițiile lor și de munții
lor falnici. În primul rând sunt kârgâzi, și apoi
musulmani. În căutarea identității, după prăbușirea
Uniunii Sovietice, oamenii și-au adus aminte de
rădăcinile lor. Această căutare le-a întărit credința
în islam, dar a reînviat și obiceiuri antice de
dinainte ca poporul să devină musulman. Doar
câțiva oameni din sat postesc cum se cuvine sau
participă la moschee în mod regulat, dar sătenii își
fac vizite atunci când se termină postul. Pentru ei
Ramadanul înseamnă comunitate și identitate.
Atunci de ce postește Azim? Mulți ani după ce
a devenit urmaș a lui Hristos, Azim nu a dorit să
aibă nimic de-a face cu musulmanii, pentru că îl
hărțuiau pe el și familia lui. Dar, pe măsură ce a
crescut în credință și i-a cerut lui Dumnezeu
înțelepciune, a înțeles că poate fi urmaș a lui
Hristos în propria sa cultură. Și acest lucru
include să țină post!

Prin urmare, Azim a decis să postească chiar dacă
este urmaș a lui Isus, urmând exemplul Lui. Dar în
același timp și pentru a se conecta cu vecinii săi.
El continuă să-i viziteze pe cei din sat, pentru a
sărbători sfârșitul zilei de post (iftar) și vorbește cu
ei despre ce înseamnă pentru el să-L urmeze pe
Hristos.
Photo © Wikimedia CC Theklan

➊ CREDINCIOȘII din comunitățile

Avansul creștinismului din Kârgâzstan
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ZIUA 26 19 Mai

Layat al-Qadr - Noaptea Puterii
CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ MUSULMANII îl caută pe
Dumnezeupentrucăsuntconvinși
că le vorbește prin revelații în
această noapte. Rugați-vă ca
Isus să li Se dezvăluie în moduri
supranaturale.
➋ RUGAȚI-VĂ ca urmașii lui Isus
din comunitățile musulmane să
împărtășească cu îndrăzneală
Vestea Bună a mântuirii acum,
când prietenii lor sunt mai
conștienți de păcatele și de
greșelile lor.
➌ RUGAȚI-VĂ pentru musulmanii
care au îndoieli în legătură cu
credința lor, încercând să decidă
ce cred și pe cine ar trebui să
urmeze, pentru ca Cel care este
Calea, Adevărul și Viața să li Se
reveleze. (Ioan 14:6)
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Î

n urmă cu aproape 1.400 de ani, un tânăr
Laylat al Qadr, numită și Noaptea puterii,
arab, dezamăgit de nedreptățile societății
este
sărbătorirea acelei nopți. Este o perioadă
și de idolatria din jurul său, a decis că trebuie
deosebit de specială și sacră pentru musulmanii
să evadeze. A început să
Musulmanii cred că rugăciunea din din întreaga lume, pentru că
mediteze în mod regulat
vor face mari sacrificii, cum ar
noaptea puterii este cea mai
într-o peșteră de pe
fi rugăciunea pe tot parcursul
dealurile din apropierea
importantă rugăciune a anului.
nopții, citirea întregului
orașului său natal, Mecca.
Coran sau chiar retragerea în
Numele lui era Mahomed.
moschee
preț
de
mai
multe zile.
Și în această noapte, acum aproape 1.400 de ani,
Musulmanii
cred
că
în
Noaptea puterii închinarea
a avut o întâlnire la care nu se aștepta. Mai târziu,
este mai valoroasă decât o mie de luni de
Mahomed a povestit cum un înger i s-a arătat,
închinare obișnuită. Și de asemenea cred că în
oferindu-i prima dintre revelațiile care, în cele din
această perioadă Dumnezeu hotărăște destinul
urmă, vor fi cunoscute sub numele de Coran.
lor pentru anul care vine.
Într-o noapte în care inima și mintea lor încearcă
să-I facă pe plac lui Dumnezeu, haideți să ne
adunăm în jurul tronului harului și să-I cerem
Domnului să li-L facă cunoscut pe Isus.

Indonesia
Asia de Est

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ ca această mișcare
a musulmanilor care încep să
Îl urmeze pe Isus să
continue să crească și să
se maturizeze. (Efeseni
3:16-19)

➋ RUGAȚI-VĂ ca

grupul etnic Bima
să creeze locuri de
muncă și oportunități în
domeniul educației care
să ajute cultura lor să
supraviețuiască în viitor

➌ RUGAȚI-VĂ ca

tot mai mulți
lucrători din
Indonezia să
vorbească
despre Isus întrun mod relevant
pentru cei care
nu-L cunosc, așa
cum este profețit
în Apocalipsa 5:9.

ZIUA 27 20 Mai

Grupul etnic Bima (sau Mbojos) din
Sumbawa de Est, Indonesia

S

ăptămâna trecută, am botezat-o pe mama
mea! ...a mărturisit Șared, o tânără care purta
voalul islamic. În acest sătuc din estul insulei
Sumbawa, din Indonezia, a avut loc o
mică mișcare înspre credința în Isus.
„Dumnezeu a lucrat printre noi”,
relatează Șared. „În trecut, erau doar
aproximativ 200-300 de urmași ai
lui Isus care locuiau în satele din
apropierea orașului. Nu am putut
ține legătura cu ei. Dar în ultimii cinci ani,
Dumnezeu ne-a arătat că Isus este mai mult
decât un profet. Câțiva urmași ai lui Isus au
venit să ne ajute să descoperim prin
poveștile din Injil (Evanghelii) cine
este Isus cu adevărat. Nu a trebuit
să ne schimbăm cultura sau să
părăsim comunitatea. Fiecare dintre

noi le spune celorlalți membri ai familiei despre El.”
Duhul Sfânt lucrează în rândul acestui grup etnic
care are o populație de aproximativ 800.000 de
suflete, cunoscuți sub numele de Bima. În ciuda
persecuțiilor care au avut loc pe această insulă care
este musulmană aproape în întregime, numărul
credincioșilor este în creștere. Noul Testament și
filmul cu Isus au fost traduse și sunt disponibile, la fel
și programe radio creștine.
Cei mai mulți Bima nu au avut parte de educație din
teama că le va pune în pericol cultura și religia. Acest
lucru s-a schimbat în ultimii ani, deși majoritatea
sunt încă săraci și își câștigă existența muncind ca
fermieri. Dar învață că pot să-L urmeze pe Isus și pot
să-și păstreze cultura intactă, pentru că Isus a venit
să salveze oameni din fiecare națiune și trib și de
orice limbă.

Fiecare spunem celor din
familia noastră despre Cristos
Photo © Wikimedia CC Theklan
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Marea Britanie
Europa

ZIUA 28 21 Mai

CUM NE PUTEM RUGA ?

S

care își caută identitatea, să o
găsească în Hristos (1 Ioan 3:1-3)

➋ RUGAȚI-VĂ ca urmașii lui
Hristos din Londra să aibă
oportunități de a-și împărtăși
credința cu musulmanii și foștii
musulmani.
➌ LONDRA este un oraș cu mare
influență și multe oportunități.
Rugați-vă pentru o mișcare a
musulmanilor care încep să Îl
urmeze pe Hristos, de vreme ce
musulmanii care trăiesc aici au
legături în întreaga lume.
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e presupune că cel puțin 1,5 milioane de
musulmani trăiesc în Londra. Aceasta
înseamnă că 1 din 6 dintre cei care trăiesc
în oraș sunt musulmani. Dar ce aspecte
creionează comunitatea lor? Iată câteva dintre
ele:
Musulmani care devin mai religioși. Acest lucru se
întâmplă adesea în rândul musulmanilor imigranți
din a doua generație, care nu se simt conectați
nici cu țara de origine a părinților lor, deoarece
li se pare străină sau înapoiată, dar nici cu Marea
Britanie, societatea britanică fiind prea permisivă
pentru ei. Prin urmare, își găsesc identitatea în
islam, devin mai religioși decât părinții lor, iar câțiva
devin vulnerabili la radicalizare.

Musulmani care părăsesc islamul. Această
mișcare are loc printre iranieni și kurzi de
ceva vreme, dar acum se răspândește printre
musulmanii din diferite grupuri etnice, inclusiv
arabi și somalezi. Printre catalizatorii acestei
mișcări se numără dezamăgirea legată de
grupurile politice și extremiste care pretind
că pun în aplicare islamul, dar și faptul că
nu reușesc să împace anumite învățături din
textele cu poveștile despre viața profetului lor.
Mulți se consideră „atei”. Mulți cred încă în

Dumnezeu, dar nu cred în nici o religie. Foarte
puțini au auzit Evanghelia.
Musulmani care susțin „umanitatea” mai
presus de religie. Mulți musulmani de rând,
care încă se consideră musulmani, spun că
nu este important ce religie ai, atâta vreme
cât ești amabil cu ceilalți. Este dificil să știi ce
determină acest punct de vedere sau cât de
sincer este.
Photo © Flickr CC Eye DJ

➊ RUGAȚI-VĂ pentru musulmanii

Musulmanii din Londra

Unul din șase dintre cei
care locuiesc în Londra
sunt musulmani.

Somalia
Africa

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂ Pentru ca musulmanii
somalezi căutători să se alăture
celor care au devenit urmași ai lui
Isus.

➋ RUGAȚI-VĂ ca poporul somalez să
cunoască pacea lui Hristos despre
care Isus a vorbit în Ioan 16:33 și să
poată aduce pacea din țara lor.

➌ RUGAȚI-VĂ pentru ca noua

Biserică în plină creștere din
Somalia să fie bine călăuzită și să
crească în credință. Evrei 12:1-3

Păstorul a raportat
21 de noi biserici în
acea zonă.

ZIUA 29 22 Mai

Somalezii din Somalia

I

ska varan? este un salut folosit în mod obișnuit
printre prietenii și cunoștințele din Somalia care
înseamnă: „Spune-mi ceva nou despre tine.”
Somalezii nu se consideră străini unii față de
ceilalți chiar dacă nu s-au întâlnit niciodată. Nu
este deloc neobișnuit ca doi somalezi care nu s-au
întâlnit niciodată să se întâlnească în autobuz și
să înceapă o conversație. Înainte de a ajunge la
destinație, ar putea fi considerați prieteni care se
cunosc de ani buni. În ciuda unui război civil brutal
care a măcinat țara vreme de două decenii, un
somalez va avea în general mai multă încredere
într-un alt somalez pe care l-a cunoscut de puțin
timp decât într-un străin pe care îl cunoaște de
mai multă vreme.
Violențele comise în numele islamului au dus
la două mișcări proeminente în Somalia.
Prima este cea care experimentează
o creșterea a numărului de
musulmani care părăsesc
islamul. Cu toate că unii

Photos © Aweis A Ali

dintre aceștia își exprimă dezamăgirea profundă
față de islam îndepărtându-se cu totul de religie,
mulți devin în schimb urmași ai lui Isus, ceea ce
reprezintă a doua mișcare.
Biserica somaleză a crescut semnificativ din
1991 când țara a început să cadă în război civil.
Uciderea sângeroasă a unui evanghelist local din
sudul Somaliei, în 2008, a determinat o creștere
semnificativă a bisericii.
Pastorul Fatima, în vârstă de 29 de ani, a comparat
numărul musulmanilor căutători care devin urmași
ai lui Isus cu „Faptele Apostolilor – versiunea
somaleză”. Pastorul a menționat 21 de noi biserici
de casă în zona sa de activitate din sudul Somaliei,
în primele șase luni ale anului 2019! Fie ca toate
răspunsurile somalezilor la salutul „Spune-mi
ceva nou despre tine” să fie „Am devenit
ucenicul lui Isus”.
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ZIUA 30 23 Mai

Creștinii convertiți din Islam
Photo © Flickr CC Steve Evans

CE NE PUTEM RUGA ?

➊ PENTRU CA BISERICILE formate

să-i aprecieze, să-i primească și să-i
încurajeze pe credincioșii cu trecut
musulman în umblarea lor cu Isus.

➋ PENTRU CA TOȚI CREDINCIOȘII cu

trecut musulman să se conecteze cu
cei maturi în credință și să crească
ca urmași ai lui Isus

➌ PENTRU NOI BISERICI ȘI

INIȚIATIVE care să echipeze
credincioșii din diverse medii și să le
dea sentimentul că fac parte dintr-o
familie.
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S

-a întâmplat în timpul Ramadanului.
Fatima a avut brusc o viziune cu Isus. Nu
a uitat niciodată cu câtă dragoste a privit-o
și i-a spus: „Vino, urmează-Mă!” Niciodată
nu a experimentat un sentiment atât de
profund de pace. A început să caute informații
în secret și astfel tânăra care provenea
dintr-o familie musulmană strictă din Arabia
Saudită a descoperit că nu era singura care
a experimentat transformarea. De fapt, a
descoperit că există chiar și saudiți care
au apărut fără rețineri la televizor și s-au
declarat urmași ai lui Isus. Țările din Orientul
Mijlociu experimentează schimbarea. Din ce
în ce mai mult, oamenii sunt dezamăgiți de
extremism și nu vor să aibă nimic de-a face
cu expresiile opresive ale religiei. Ei tânjesc

să-L cunoască pe Dumnezeu, iar prin media,
vise sau viziuni Îl găsesc pe Isus, și chiar în
fața intimidărilor și a amenințărilor cu moartea,
îndrăznesc să-L urmeze.
Dar a-L urma pe Isus nu este întotdeauna acceptat
imediat în cercurile existente ale credincioșilor. La
fel ca apostolul Pavel, „Când a venit la Ierusalim,
a încercat să se alăture ucenicilor, dar cu toții
se temeau de el, căci nu puteau să creadă că
este ucenic.” (Fapte 9:26) Preocupările legate de
siguranța personală în țările care nu au libertate
religioasă, frica și lipsa de încredere ridică
întrebarea dacă este mai eficientă aducerea
credincioșilor musulmani în bisericile existente sau
dacă ar trebui să fie încurajați să-și planteze și să își
dezvolte propriile biserici.

Global

24 Mai

CUM NE PUTEM RUGA ?

➊ RUGAȚI-VĂpentruoportunități
de-a arăta dragostea lui Cristos
prietenilor sau vecinilor voștri
musulmani.

➋ RUGAȚI-VĂ ȘI FIȚI GENEROȘI cu
cei care slujesc pe Cristos în țări
islamice (Romani 12:13)

➌ Când te întâlnești cu alți

credincioși, adu-ți aminte să te
rogi pentru lumea musulmană
și încurajează-i să se implice în
lanțul de rugăciune pentru lumea
msulmană folosind ghidul de
rugăciune: 30 de Zile!

C

ând luna plină este vizibilă pe cer, începe o nouă lună în calendarul
islamic. Azi este Eid al Fitr, „Sărbătoarea ruperii postului”!
După 30 de zile de post, sărbătoarea Eid de la sfârșitul Ramadanului este
o perioadă plină de bucurie, care durează de obicei aproximativ 3 zile.
Musulmanii vor cumpăra haine noi, vor schimba cadouri și bineînțeles, se
vor bucura de mese speciale. În țările majoritar musulmane, străzile pot fi
decorate și vor fi organizate multe festivaluri.
Eid al Fitr începe pentru mulți musulmani cu rugăciuni comune la răsăritul
soarelui și dăruirea de bani săracilor (zakat), practică ce reprezintă unul
dintre cei cinci piloni ai islamului. În această perioadă puteți să-i salutați pe
prietenii musulmani spunând „Eid Mubarak”, care înseamnă „Să aveți un Eid
Binecuvântat!”
Ramadanul s-a terminat anul acesta, dar puteți continua să vă rugați pentru
musulmanii pe care îi cunoașteți și pentru musulmanii din întreaga lume:
• De-a lungul anilor, echipa ce întocmește Ghidul 30 de zile de rugăciune a
fost martora multor mișcări ale musulmanilor care au început să Îl urmeze
pe Hristos. În ultimii 50 de ani, în rândul musulmanilor au existat mai
multe mișcări (de 1.000 sau mai mulți noi urmași ai lui Isus) decât au fost
înregistrate în toată istoria misiunii creștine! Rugați-vă ca acest avânt să
continue. (Fapte 2:17-21)
• Rugați-vă pentru lucrătorii și organizațiile creștine care își concentrează
eforturile pe mișcări eficiente de facere de ucenici în rândul musulmanilor.
Dacă doriți să luați legătura cu organizații care fac acest lucru, contactați-ne
pentru mai multe informații la adresa: info@pray30days.org
• Cereți Duhului Sfânt să vă inspire în continuare pentru a avea inima lui
Dumnezeu pentru musulmani, pentru a-i vedea așa cum îi vede El și pentru
a fi lumina care îi conduce spre Isus. (Matei 5:14-15)

Photo © Flickr CC Chaolye Pan

Continuă să te rogi!
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ECHIPA FRONTIERS ROMÂNIA ȘI ECHIPA 3O DE ZILE MULȚUMEȘTE
Celor care au făcut posibil proiectul 30 de zile de rugăciune și în
acest an – colaboratorilor noștri, fotografilor, traducătorilor, echipelor
de proiectare și distribuire, precum și organizațiilor și bisericilor care
îi susțin și inspiră.
Celor ce ați participat la proiectul 30 de zile de rugăciune pentru
lumea musulmană în anul 2020!
Sperăm să ne vedem și anul viitor!

Contactați-ne prin intermediul site-ului nostru:
● www.pray30days.org
● www.frontiers.ro

Dacă sunteți interesați să continuați să vă rugați pentru lumea
musulmană, vă stăm la dispoziție cu drag.
Daniel GRUIAN dgruian@frontiers.ro		
		
0770-716.928
●

Puteți dona pentru a ajuta acest proiect să fie extins în România
în contul de mai jos:

RO14 BTRL RONC RT00 7276 5701
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA CLUJ
ASOC. AVANT-GARDE CIF 31158052
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