
CALENDAR DE
RUGĂCIUNE

Popoare 
fără Biblie

12 popoare pentru 12 luni



C A L E N D A R  D E  R U G Ă C 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:



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.

Popoare fără BibliePopoare fără Biblie



I A N U A R I E Nyenpa

Poporul Nyenpa locuiește în centrul Butanului. Numele lui este 
probabil derivat din termenul „regiune antică”, iar numele limbii lor, 
Nyenkha, înseamnă literalmente „limbă veche”. Budismul tibetan 
are o fortăreață spirituală în zonă de mai bine de 1.000 de ani.
În occident, budismul a fost descris ca o religie de pace și 
toleranță, dar mulți din creștinii din Butan au fost închiși, bătuți, 
amendați și persecutați pentru credința lor în Hristos.

• Rugați-vă pentru poporul Nyenpa să audă și să primească 
Cuvântul lui Dumnezeu.

• Rugați-vă ca întăritura budismului să fie distrusă de puterea lui 
Dumnezeu.

• Rugați-vă pentru creștinii persecutați din Butan să fie tari în 
credință și să-L mărturisească pe Isus cu îndrăzneală. 

Țara: Butan
Continent: Asia
Limba: Nyenkha
Populație: 12.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Budism
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %
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F E B R U A R I E Tama

Țara: Ciad
Continent: Africa
Limba: Tama
Populație: 193.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Poporul Tama se află în diferite părți ale Ciadului, dar și în Sudan 
întrucât foametea și războiul îi determină să fugă. Limba Tama 
face parte dintr-o întreagă rețea de limbi conexe vorbite de diferite 
triburi din Ciad și Sudan. Acest popor se confruntă cu multe 
probleme: lipsa de apă pentru oameni și animale, sărăcia extremă, 
alcoolul, lipsa educației, lipsa speranței. Trăiesc în întunericul 
spiritual al islamului amestecat cu practici animiste. 

• Rugați-vă pentru menținerea păcii în zona în care locuiește 
poporul Tama, pericolul de a fi atacați de rebeli fiind oricând 
prezent.

• Rugați-vă ca Domnul să trimită misionari la acest popor. 
• Rugați-vă să audă Cuvântul lui Dumnezeu în limba lor și să 

găsească speranța în El. 
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M A R T I E Shihuh

Țara: Emiratele Arabe Unite
Continent: Asia
Limba: Arabic, Shihhi Spoken
Populație: 20.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Oamenii din poporul Shihuh sunt pescari și păstori. Zona în care 
trăiesc este stâncoasă și aridă, cu foarte puțină vegetație, casele 
lor de piatră fiind parțial subterane. Până la începutul anilor 1970, 
tribul era izolat de lumea exterioară. În zilele noastre, nu mai sunt 
ostili față de străini, dar nici nu sunt deosebit de prietenoși. Însă, 
față de creștini nu există ospitalitate în cea mai mare parte a 
regiunii.

• Rugați-vă ca inimile lor să fie pregătite și să aibă dorința de a 
căuta pacea pe care o dă Isus Hristos.

• Rugați-vă pentru urmași ai lui Isus în acest popor care să-L 
facă cunoscut și celorlalți. 

• Rugați-vă să primească Biblia în limba lor și să fie receptivi la 
mesajul Evangheliei.
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A P R I L I E Broq-Pa

Țara: India
Continent: Asia
Limba: Brokskat
Populație: 48.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0,05 %
Evanghelici: Necunoscut

Deși trăiesc în aceeași zonă cu alte popoare din India, oamenii 
Broq-Pa se disting prin diferențele lor lingvistice și, de asemenea, 
prin aspect. Atât bărbații, cât și femeile sunt deosebit de pasionați 
de flori. Femeile își coafează părul în împletituri, în timp ce 
bărbații își rad părul frontal al capului și au o coadă lungă. Mulți 
încă urmează religia tradițională animistă sau budistă tibetană, 
venerează diverse zeități și le oferă sacrificii, cred în demoni. 

• Rugați-vă ca poporul Broq-Pa să fie expus la Evanghelie și un 
proiect de traducere a Bibliei în limba lor să înceapă.

• Rugați-vă ca puținii creștini prezenți în acest popor să-și 
împărtășească credința lor.

• Rugați-vă ca oamenii din acest popor să respingă islamul și 
să-L găsească pe Isus, adevărata cale spre viața veșnică. 
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M A I Kangean

Țara: Indonezia
Continent: Asia
Limba: Kangean
Populație: 124.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0,06 %
Evanghelici: 0 %

Se știe că oamenii din insulele Kangean sunt foarte prietenoși, 
politicoși și religioși. Educația pe aceste insule nu a progresat prea 
mult. Nu există licee, și mulți se mută în alte insule pentru a-și 
continua educația sau a căuta un loc de muncă. O mare parte din 
oameni își câștigă existența din pescuit și comerț. Islamul practicat 
de ei arată destul de diferit de cel practicat în alte locuri, mai 
degrabă animismul se află în centrul credinței lor.

• Rugați-vă ca poporul Kangean să renunțe la practicarea 
ritualurilor prin care încearcă să potolească spiritele.

• Rugați-vă ca frica de lumea spiritelor să fie înlocuită cu 
nădejdea și credința în Dumnezeu.

• Deși au o mare nevoie de educație și electricitate, cea mai 
mare nevoie a lor este cea spirituală. Rugați-vă pentru ei.
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I U N I E Phunoi

Țara: Laos
Continent: Asia
Limba: Phunoi
Populație: 40.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Religii Etnice
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Oamenii Phunoi sunt un popor tibeto-birman cu trăsături 
mongoloide. La fel ca alte popoare tibeto-birmane, au migrat din 
sudul Chinei în nordul Laosului. Sunt vânători, fermieri, precum 
și comercianți. Malaria, gripa, dizenteria și pneumonia sunt 
problemele majore de sănătate, iar malnutriția este răspândită. 
Așteptările de la viață sunt scăzute. Poporul practică o religie 
etnică, un amestec între animism și închinare la strămoși.

• Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători creștini să 
lucreze printre oamenii din poporul Phunoi.

• Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă inimile liderilor lor la 
Evanghelie.

• Rugați-vă ca Dumnezeu să zidească o biserică viguroasă 
pentru gloria numelui Său în acest popor.
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I U L I E Kanuri, Tumari

Țara: Niger
Continent: Africa
Limba: Kanuri, Tumari
Populație: 96.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Poporul Kanuri a devenit musulman în secolul al XI-lea. Oamenii 
sunt foarte mândri de vechea lor tradiție islamică. Organizarea 
socială subliniază importanța autorității supreme a tatălui în 
familie. Rata divorțului în rândul lor este extrem de ridicată, opt din 
zece căsătorii se încheie cu divorț. Schimbarea religiei necesită 
schimbarea concepției asupra lumii și acest lucru este dificil, mai 
ales într-o țară ca Niger care este puternic musulmană.

• Rugați-vă ca acest popor să aibă o foame spirituală și dorința 
din ce în ce mai mare de a-L cunoaște pe Isus.

• Rugați-vă ca Domnul să pregătească și să trimită misionari 
care să facă ucenici ai lui Hristos printre ei.

• Rugați-vă ca resurse creștine în limba acestui popor să fie 
dezvoltate, în mod special să aibă acces la Scriptură.
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A U G U S T Kimr

Țara: Sudan
Continent: Africa
Limba: Tama
Populație: 169.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Poporul Kimr este un trib care aparține unui grup mai mare 
cunoscut sub numele de Tama. Își câștigă existența prin creșterea 
vitelor, oilor sau din agricultură. Oamenii locuiesc împreună în 
grupuri în sate și fiecare grup are propriul conducător sau șef. 
Practică tradiții și sărbători islamice alături de animism și vrăjitorie. 
Au școli islamice pe care le frecventează doar băieții. Din această 
cauză, analfabetismul în rândul oamenilor este foarte mare.

• Rugați-L pe Domnul să trimită lucrători în Sudan pentru a 
împărtăși dragostea lui Isus cu poporul Kimr.

• Rugați-vă ca Duhul Sfânt să înmoaie inimile lor față de creștini, 
astfel încât aceștia să fie receptivi la Evanghelie.

• Rugați-L pe Domnul să mântuiască liderii cheie din poporul 
Kimr care să declare cu îndrăzneală Evanghelia.
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S E P T E M B R I E Razihi

Țara: Yemen
Continent: Asia
Limba: Razihi
Populație: 71.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Poporul Razihi locuiește în nord-vestul Yemenului. Majoritatea 
oamenilor își câștigă existența păstorind animale și cultivând 
recolte slabe într-un climat uscat. Alții lucrează în industria 
petrolieră. Yemenul suferă din cauza lipsei de apă potabilă, situația 
fiind agravată de cultivarea de qat care necesită multă apă. Sunt 
musulmani, dar având în vedere incidența ridicată a abuzului de 
substanțe din qat, este clar că mulți nu sunt serioși cu privire la 
ascultarea Coranului.

• Rugați-vă ca poporul Razihi să caute și să găsească noi 
răspunsuri spirituale de la Isus Hristos.

• Nu există resurse creștine în limba Razihi. Rugați-vă pentru ei 
să poată auzi adevărul într-o limbă pe care o pot înțelege.

• Rugați-vă să pună capăt dependenței lor de qat.
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O C T O M B R I E Tai Pao

Țara: Vietnam
Continent: Asia
Limba: Tai Pao
Populație: 10.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Religii Etnice
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Oamenii Tai Pao sunt căutători serioși, străduindu-se cu zel să 
interpreteze visele, solicitând ajutorul călugărilor. Loteria le-a 
captat atenția colectivă, motivându-i să-și cheltuiască energia și 
banii încercând să se îmbogățească rapid. Practică un amestec de 
animism și budism. Pentru ei, menținerea culturii lor este la fel de 
importantă ca și credințele lor religioase. Consideră că a deveni 
creștin ar fi o rușine împotriva culturii și moștenirii lor.

• Rugați-vă ca ochii și inima oamenilor să fie îndepărtate de la 
bogățiile superficiale și să fie deschise spre Isus Hristos.

• Rugați-L pe Dumnezeu să trimită lucrători care să le spună 
despre măreția de neegalat a lui Dumnezeu și a Fiului Său.

• Rugați-vă ca poporul Tai Pao să nu mai fie ascuns de influența 
creștinismului.
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N O I E M B R I E Saek

Țara: Tailanda
Continent: Asia
Limba: Saek
Populație: 21.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Budism
Creștini: 0 %
Evanghelici: 0 %

Oamenii din poporul Saek locuiesc în zonele muntoase din nordul 
Thailandei. Sunt fermieri, cultivă orez, porumb și opiu. Cea mai 
importantă instituție socială din sat este templul. Oamenii din 
această regiune sunt foarte politicoși și ospitalieri. Familia este 
unitatea de bază a societății. Începând de la o vârstă fragedă, 
copiii lor sunt învățați un comportament social adecvat. Rangul 
social este clasificat pe baza vârstei, ocupației și bogăției. 

• Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită mulți lucrători 
în acest popor și să cheme echipe de rugăciune care să 
pregătească terenul prin mijlocire.

• Rugați-vă pentru femeile și copiii care sunt prinși în robia 
prostituției.

• Rugați-L pe Domnul să ridice biserici locale puternice.
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D E C E M B R I E Surzi, Maroc

Țara: Maroc
Continent: Africa
Limba: Limbajul Semnelor Marocan 
Populație: 277.000

Biblia: Nici un fragment 
Religia principală: Islam
Creștini: 0,09  %
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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Oradea, Bihor
Telefon: 0774-642 146

E-mail: info@wycliffe.ro
www.wycliffe.ro

Parteneri în 
traducerea Bibliei 


