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C A L E N DA R D E R U GĂC I U N E
Această broșură de rugăciune a fost dezvoltată cu
scopul de a ajuta bisericile să se roage pentru 12 popoare;
dintre cele mai neatinse cu Evanghelia și care nu au nici un
fragment din Biblie tradus în limbile lor. Domnul Isus ne-a
spus: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi
dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul
Său.” Luca 10:2
Aici vă sunt prezentate 12 grupuri etnice, câte unul
pentru fiecare lună a anului. Vă încurajăm să folosiți aceste
cereri în timpul unui program de rugăciune cu biserica, din
luna respectivă. Broșura se poate folosi și la grupurile de
rugăciune sau de către credincioși individuali și în familii.
Pe lângă motivele de rugăciune prezentate pentru fiecare
lună, vă rugăm să cereți trei lucruri majore pentru popoarele
fără Evanghelie:
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1. Să ajungă acolo misionari pe termen lung;
2. Să fie plantate biserici sănătoase care să ducă
Evanghelia la poporul lor și la alte popoare;
3. Să se pună bazele unui proiect de traducere a
Bibliei în limba poporului respectiv.

Pe site-ul Wycliffe România (www.wycliffe.ro/adopta)
găsiți următoarele:
1. Mai multe informații despre aceste popoare și
despre alte grupuri etnice fără Biblie;
2. Vă puteți înscrie pentru adoptarea în rugăciune a
unui popor anume;
3. Puteți imprima carduri de rugăciune cu aceste
popoare.
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Arabi, Yemeni din nord

I A N U A R I E

Țara: Yemen

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Arabic, Sanaani

Creștini: 0 %

Populație: 12.212.000

Evanghelici: 0 %

Arabii din nordul Yemenului sunt implicați într-un război între
musulmanii șiiți și suniți, care durează de 5 ani. Peste 100.000 de
oameni au murit în acest război, iar foametea și holera rezultate
sunt dintre cele mai devastatoare din istorie. Yemen este una din
țările cel mai puțin atinse de Evanghelie din lume. A-L urma pe
Isus aduce cu sine sancțiuni grave.
• Rugați-vă ca acest popor să Îl accepte pe Isus Cristos ca Domn
și Mântuitor și să se încreadă numai în El.
• Dacă există credincioși, rugați-vă ca numărul lor să crească
și să facă la rândul lor ucenici pentru formarea unor biserici
stabile.
• Rugați-vă pentru pacea Yemenului.
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Yoruk

F E B R U A R I E

Țara: Turcia

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Balkan Gagauz Turkish

Creștini: 0 %

Populație: 458.000

Evanghelici: 0 %

Tradiția poporului Yoruk din Turcia este una de păstori seminomazi. Astăzi majoritatea din ei s-au așezat și au o viață mai
stabilă. Cea mai mare parte din ei sunt musulmani suniți. Nu avem
informații că ar exista creștini printre ei. O parte din poporul Yoruk
se află în Bulgaria și Macedonia.
• Rugați-vă ca grupurile Yoruk din Macedonia și Bulgaria să-L
găsească pe Isus și să-L împărtășească cu cei din Turcia.
• Rugați-vă ca Domnul să trimită misionari la acest popor.
• Rugați-vă să se înceapă un proiect de traducere a Bibliei în
limba lor.
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Aimaq

M A R T I E

Țara: Afganistan

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Aimaq

Creștini: 0 %

Populație: 1.558.000

Evanghelici: 0 %

Aimaq este cunoscut ca fiind un popor de mari războinici. Sunt în
cea mai mare parte păstori semi-nomazi. Populația este formată În
întregime din musulmani suniți. Căsătoria este cel mai important
eveniment sărbătorit în viața unui Aimaq și este hotărâtă din
copilărie de către familie, fetele fiind căsătorite de la vârsta de 1314 ani. Afganistan este pe locul doi în topul țărilor persecutate.
• Rugați-vă ca Domnul să deschidă ușa larg pentru vestirea
Evangheliei în poporul Aimaq.
• Rugați-vă ca poporul Aimaq să vadă rătăcirea islamului și să-L
caute pe Domnul Isus.
• Rugați-vă ca cei plecați din țară să-L găsească pe Domnul și
să înceapă traducerea Bibliei în limba lor.
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Surzi, Maroc

A P R I L I E

Țara: Maroc

Biblia: Nici un fragment

Continent: Africa

Religia principală: Islam

Limba: Limbajul Semnelor Marocan

Creștini: 0,09 %

Populație: 274.000

Evanghelici: Necunoscut

În general, în Maroc, doar 15% din copii merg la școală, iar
aceștia nu trec de obicei de clasa a șasea. Pentru copiii surzi, nu
sunt învățători în sistemul școlar, iar materiale pentru învățarea
limbajului semnelor din Maroc sunt foarte puține. Învățătorii și
părinții sunt învățați să folosească o aplicație pentru a-i ajuta pe
copiii surzi. Surzii din diferite orașe din Maroc au început să ia
legătura unii cu alții prin internet.
• Rugați-vă ca surzii creștini să folosească internetul pentru a
conduce pe surzii din Maroc la Domnul Isus.
• Rugați-vă ca materialele creștine în limbajul semnelor să le
arate surzilor din Maroc calea mântuirii.
• Rugați-vă pentru mai mulți specialiști în limbajele semnelor
care să-i ajute pe surzii din Maroc.
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Jambi

M A I

Țara: Indonezia

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Malay, Jambi

Creștini: 0,06 %

Populație: 1.019.000

Evanghelici: 0 %

Poporul Jambi trăiește în partea vestică a Indoneziei, într-o zonă
cu junglă deasă și multe râuri. Își câștigă traiul din pescuit și
agricultură. Este un popor care se mândrește cu originea lui și
păstrează o tradiție a ceremoniilor și ritualurilor. Aproape toți sunt
musulmani. Fiecare sat are o moschee sau o casă de rugăciune și
de regulă o școală religioasă islamică.
• Rugați-vă ca să nu se mai simtă exploatați de alte popoare
care s-au mutat în zonă, ci să cunoască dragostea lui
Dumnezeu.
• Rugați-vă pentru plantarea de biserici creștine în locul
moscheilor.
• Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită misionari care să le ducă
Scriptura în limba lor.
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I U N I E

Bole, Bolewa

Țara: Nigeria

Biblia: Nici un fragment

Continent: Africa

Religia principală: Islam

Limba: Bole

Creștini: 0 %

Populație: 220.000

Evanghelici: 0 %

Se crede că poporul Bolewa este originar din Orientul Mijlociu,
părăsind Yemenul puțin după 940 d.Hr și stabilindu-se în Nigeria.
Cunoscuți pentru munca grea, nivelul de educație și conexiunile
lor, oamenii Bolewa pot fi găsiți în aproape toate sectoarele
economiei nigeriene, inclusiv serviciile publice. Prezența grupărilor
teroriste în zona în care locuiește poporul Bolewa constituie un
pericol și face dificilă răspândirea Evangheliei.
• Rugați-vă ca înregistrările audio cu mesaje din Scriptură care
sunt disponibile în limba Bole să fie larg difuzate prin radio.
• Rugați-vă ca acest popor să-L cunoască pe Isus ascultând
emisiunile creștine și să primească Biblia în limba lor.
• Rugați-vă pentru pace și protecție de grupările teroriste.
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Luri, din sud

I U L I E

Țara: Iran

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Luri, din sud

Creștini: 0 %

Populație: 1.006.000

Evanghelici: 0 %

Majoritatea oamenilor din poporul Luri locuiesc în sud-vestul
Iranului. Cei mai mulți își trăiesc viața îngrijindu-și oile și caprele.
Scriu poezie și muzică frumoasă și sunt călăreți excelenți. 90%
sunt musulmani șiiți, ceilalți respectă diferite forme de islam. Deși
sunt disponibile înregistrări cu mesaje din Evanghelie în limba lor,
nu există Biblii, misionari sau urmași ai lui Isus printre ei.
• Rugați-vă pentru credincioșii iranieni ca să se asigure că
oamenii din poporul Luri au șansa să audă despre Domnul
Isus.
• Rugați-vă ca neajunsurile islamului să devină evidente pentru
ei și să-L îmbrățișeze pe Domnul.
• Rugați-vă ca în curând să aibă acces la înregistrări cu Biblia și
emisiuni radio în limba lor care să-i conducă la Bunul Păstor.
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Brunei Malay

A U G U S T

Țara: Brunei

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Brunei

Creștini: 0,06 %

Populație: 182.000

Evanghelici: 0,05 %

Oamenii din poporul Bruney Malay sunt prosperi din punct de
vedere material. Se bucură de servicii medicale și educaționale
relativ bine dezvoltate, finanțate din veniturile din producția de
petrol. Ei respectă practicile și credințele islamice tradiționale. Se
estimează că Brunei are mai multe moschei pe kilometru pătrat
decât oricare altă țară din lume.
• Rugați-vă ca Domnul să creeze o foame de adevăr spiritual în
acest popor.
• Rugați-vă ca ei să renunțe la practicile islamului și să-L urmeze
pe Isus.
• Rugați-vă ca Domnul să scoată lucrători care să traducă
Scriptura în limba lor deoarece nu au niciun fragment disponibil
și nicio altă resursă biblică.
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Lembak

S E P T E M B R I E

Țara: Indonezia

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Col

Creștini: 0,01 %

Populație: 235.000

Evanghelici: 0 %

Poporul Lembak locuiește în provinciile Bengkulu și Sumatra de
Sud ale Indoneziei. Cei mai mulți dintre ei sunt musulmani, dar
o mare parte a comunității adoptă credințe animiste și cred în
puterea spiritelor nevăzute care locuiesc în locurile sacre ale zonei
și adesea merg la vrăjitori pentru a găsi soluții la problemele lor.
• Rugați-vă ca poporul Lembak să-L cunoască pe Isus ca
adevăratul Domn și Mântuitor.
• Rugați-vă pentru copii și tineri care tânjesc după o educație mai
bună, pentru a avea acces la locuri de muncă mai bune.
• Rugați-vă ca Domnul să trimită misionari la acest popor și un
proiect de traducere a Bibliei să înceapă cât mai repede.
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Pashayi, din sud-vest

O C T O M B R I E

Țara: Afganistan

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Pashai, sud-vest

Creștini: 0,01 %

Populație: 118.000

Evanghelici: 0 %

Cei mai mulți Pashayi sunt fermieri și cultivă orez, grâu sau
porumb. Poporul Pashayi funcționează și este condus precum
un trib. Un consiliu al satului este autoritatea care decide asupra
activității din sat. Resursele creștine disponibile în limba lor sunt
foarte puține. De altfel, organizațiile de misiune nu au acces în
Afganistan, cu excepția ONG-urilor de caritate.
• Rugați-vă ca Domnul să mântuiască și să ridice lideri Pashayi
care să predice Evanghelia acestui popor.
• Rugați-vă ca proiectul de traducere a Bibliei să înceapă în
limba lor și pentru misionari trimiși de Domnul la acest popor.
• Rugați-vă ca legea din Afganistan, care acum interzice orice
activitate creștină în țară, să fie schimbată.
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N O I E M B R I E

Surzi, Afganistan

Țara: Afganistan

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Limbajul Semnelor Afgan

Creștini: 0,05 %

Populație: 380.000

Evanghelici: Necunoscut

În Afganistan, societatea are o idee falsă despre surzi și, prin
urmare, ei sunt excluși și marginalizați în toate părțile țării.
Majoritatea sunt analfabeți, întrucât nu au acces la educație, iar
cei mai mulți stau ascunși în case și nu speră la mai mult pentru
viața lor. Cei mai mulți au devenit surzi datorită războaielor, a
sărăciei și a sistemului medical precar.
• Rugați-vă ca Domnul să se îndure de surzii din această țară și
ca ei să cunoască dragostea Lui pentru ei.
• Rugați-vă ca resurse creștine în format video să fie realizate în
limba lor și să le poată folosi pentru a-L cunoaște pe Isus.
• Rugați-vă pentru o schimbare a mentalității în societate, iar
surzii să fie acceptați și să li se ofere acces la educație, la
locuri de muncă și în alte domenii și activități ale societății.
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Kutai

D E C E M B R I E

Țara: Indonezia

Biblia: Nici un fragment

Continent: Asia

Religia principală: Islam

Limba: Malay, Tenggarong Kutai

Creștini: 0,1 %

Populație: 234.000

Evanghelici: 0,04 %

Împărăția Kutai a fost cea mai veche împărăție hindusă din
Indonezia. Ei se ocupă cu agricultura, pescuitul și vânatul.
Respectul este oferit pe baza educației și avuției. Poporul Kutai
are ceremonii tradiționale prin care cer strămoșilor binecuvântări
materiale și prosperitate. În general oamenii sunt musulmani,
dar în viața de zi cu zi încă se închină la spirite căutând protecție
spirituală prin magie.
• Rugați-vă ca Domnul să le ia vălul de pe ochi și să vadă
adevărata cale.
• Rugați-vă pentru puținii creștini de acolo să fie o mărturie bună
și să împărtășească Evanghelia cu încredere.
• Rugați-vă să se găsească credincioși capabili pentru începerea
traducerii Bibliei în limba Malay, Tenggarong Kutai.
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