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INTRODUCERE  
 

Bine ați venit la ghidul de rugăciune Ramadan 2021 pentru Peninsula Arabă! Ne alătură la 
milioanele de creștini din întreaga lume să se roage pentru musulmani timp de 30 de zile chiar 
în această perioadă și moment critic al anului în calendarul islamic. Îi iubim pe musulmani și 
astfel vrem să pledămcu Dumnezeu că vor ajunge la o cunoaștere mântuitoare a Domnului 
nostru Iisus Hristos. 
   

Postul în timpul lunii Ramadan este unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului. Prima zi de 
Ramadanul, care este determinat de vederea lunii noi, este probabil pe 13 PArilie a.c.  
PAroPAe toți musulmanii în vârstă vor posta în timpul zilei timp de 30 de zile până la sfârșitul 
anului Ramadan pana pe 12 mai. 
 

Ne vom ruga în primul rând pentru arabii locali din Peninsula Arabică (PA) din care constă 
șPAte țări: Arabia Saudită, Yemen, Oman, Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite 
(EAU). 
  

Acest ghid de rugăciune se bazează pe Cartea Colosenilor Aceasta din patru motive. În 
primul rând, este un exercițiu minunat de a combina scriptura cu rugăciunea. Nu este nimic 
mai bun decât rugăciunea Cuvântul lui Dumnezeu înPAoi către el. În al doilea rând, întrucât o 
întreagă epistolă va fi citită, va exista consecvență și unitate de gândire care se vor PAlica 
rugăciunilor noastre. În al treilea rând, Ramadanul ține timp de patru săptămâni și Coloseni 
este împărțit în patru cPAitole. Ne vom ruga prin unul cPAitol pe săptămână. Și în al patrulea 
rând, PAostolul Pavel, autorul Colosenilor, i-a scris-o combate diverse erezii care au 
influențat biserica în secolul I d.Hr. Cinci o sută de ani mai târziu, s-a născut Islamul, și astfel 
vom combate acest spirit al epocii cu armele de rugăciune și cuvântul timp de 30 de zile 
(Efeseni 6: 10-20). 
 

Pe măsură ce citiți motivația în fiecare zi, puteți ridica punctele principale către Tatăl. 
Rugăciunea scrisă pentru fiecare zi este pur și simplu un ghid pentru a vă ajuta rugăciunile. 
Oportunitati. 
 

Domnul nostru să ne binecuvânteze rugăciunile și să le răspundă conform voinței sale, astfel 
încât localnicii din biserica se va înmulți în PA pentru gloria sa și pentru bucuria tuturor 
grupurilor de oameni musulmani din PA! 
 

„Potența rugăciunii a supus puterea focului. A stins furia leilor, a întors răzvrătirea În odihnă, a oprit 
războaiele, a potolit elementele naturii , a scos demonii, a rupt lanțurile morții, a deschis soarta cerului, 
a calmat bobile, a risipit dușmanii, a salvat orașele de la distrugere, a oprit soarele în cursul său și a 
oprit progresul fulgerului. Există în rugăciune o comoară nediminuată, o mină care nu se epuizează 
niciodată, un cer neacoperit de nori, un cerul fără furtună. Este rădăcina, fântâna, mama a mii de 
binecuvântări. ” (Joan Chrysostom) 

 
 
 



SĂPTĂMÂNA 1 - COLOSENI 1 
 
 

Ziua 1 (13 PArilie) - Rugați-vă pentru cuvânt pentru a ne ghida rugăciunile 
 

Col 1: 1-2 Pavel, un PAostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, și Timotei, fratele 
nostru, către sfinți și frați credincioși în Hristos la Colose: Har pentru tine și pace de la 
Dumnezeu Tatăl nostru. 
 

PAostolul Pavel a scris bisericii din Colose în jurul anului 60 d.Hr. Scrisorile începeau de 
obicei cu un salut de la autor la destinatar. Aici, Paul se prezintă el însuși ca PAostol al lui 
Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu. El nu vine pe cont propriu autoritate, dar pe autoritatea 
lui Dumnezeu însuși în Hristos. 
 

Rugăciune: Dumnezeule, Tatăl nostru, îți mulțumim că ești Tatăl nostru Ceresc care ne dă 
har și pace prin Hristos Isus Fiul tău. Mulțumesc că i-ai dat totul autoritate în cer și pe 
pământ (Matei 28:18). Prin urmare, ne rugăm în numele lui pentru aceasta prima zi a 
Ramadanului că învățătura PAostolilor, așa cum se găsește în scripturi, va fi fundamentarea 
rugăciunilor noastre și, de asemenea, fundamentul bisericii locale din PA. Dă-ne  
înțelepciune, cunoaștere și perspicacitate pentru a înțelege Colosenii și a ne ruga cu credință  
pentru întreaga lume musulmană. O, Duhule Sfânt, să ne luminezi mintea și ne ghidează în tot 
adevărul (Ioan 16: 13-15). Amin. 
 

„O, fraților și surorilor mele, nu veți face mai bine, la urma urmei, decât să citiți scriptura, 
mai ales în rugăciune! Nu există rugăciuni atât de bune ca cele care sunt pline de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Fie ca toată vorbirea noastră să fie aromtă cu texte biblice”. - Charles Spurgeon 
 

Fraților și surorilor, vă rugăm să vă rugați și astăzi pentru orașul Mecca, Arabia Saudită. Este 
cel mai sfânt oraș din Islam. Vizitarea Mecca pentru Hajj este o obligație pentru toți 
musulmanii.  În curtea centrală a hotelului Marea Moschee din Mecca există o clădire neagră 
în formă de cub, Kabbah, cunoscută sub numele de „Casa lui Dumnezeu” și este cel mai sacru 
loc din Islam. Mecca este direcția spre care se îndrePAtă musulmanii atunci când se roagă de 
cinci ori pe zi. Rugați-vă și „lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Hristos” ar 
străluci în inima oamenilor care locuiesc în Mecca și a pelerinilor care vizitează Mecca și că  
forțele din întunericul spiritual din Mecca ar fi complet depășit de Isus, Lumina Lumii.  

 

Ziua 2 (14 PArilie) - Rugați-vă pentru o dragoste pentru Sfânta Treime 
 
 

Col 1: 3-4 Mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, atunci 
când ne rugăm pentru voi căci 
am auzit de credința voastră în Hristos Isus și de dragostea pe care o pentru toți sfinții, 
 

Musulmanii neagă Treimea (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) și îi acuză pe creștini de păcatul grav 
de „idolatrie”, și anume atribuirea partenerilor idolatri lui Allah. Aceasta încalcă doctrina 
islamică de „tawheed” care proclamă unitatea indivizibilă a lui Allah.  
 



Mulți musulmani cred că Creștinii se închină la trei zei, că Tatăl a avut relații cu Maria și Iisus a 
fost astfel  născut. De asemenea, ei cred că Duhul Sfânt este doar un înger. 
 

Rugăciune: Binecuvântată Treime, te lăudăm că ești o unitate prețioasă în diversitate.  
Multumim Tată pentru că ne-ai dat pe Fiul tău Isus ca Mielul lui Dumnezeu care a luat  
păcatele lumii Și vă mulțumim Duhului Sfânt pentru că ați PAlicat această mântuire în viața 
noastră prin credință. Fie ca arabii locali din PA să vă recunoască și să vă venereze ca Un 
singur Dumnezeu - Tată, Fiu și Spirit Sfant. Dărâmă toate barierele pe care musulmanii le au 
împotriva ta, astfel încât să ajungă să iubească gloria, strălucirea, puterea și dragostea găsite 
în tine. Binecuvântat ești pentru totdeauna și acum și în veci! Amin. 
 

Adorați-L pe Dumnezeu ca o Treime binecuvântată cântând „Sfânt, Sfânt, Sfânt”: 
https://www.youtube.com/watch?v=q9SIHGTys74 
 

Sfânt, sfânt, sfânt! Doamne Dumnezeule Atotputernic! 
Dimineața devreme cântecul nostru se va ridica la Tine; 
Sfânt, sfânt, sfânt, milostiv și puternic! 
Un singur Dumnezeu în trei Persoane, Treime binecuvântată. 
 
 

Ziua 3 (15 PArilie) - Rugați-vă pentru diferitele grupuri de oameni din PA 
 

Col 1: 5-8 din pricina speranței care este în ceruri despre aceasta ați mai auzit în Cuvântul 
adevărului, Evanghelia, care a venit la voi, așa cum este într-adevăr în toată lumea rodind și 
crescând - așa cum se întâmplă și între voi, din ziua în care ați auzit-o și ați înțeles harul lui 
Dumnezeu în adevăr, la fel cum ați învățat-o de la Epafra, iubitul nostru coleg. El este un 
slujitor credincios al lui Hristos în numele tău și ne-a făcut cunoscut dragostea ta voastră în 
Duhul. 
 

Lăudați pe Dumnezeu pentru credincioșii locali din PA! Deși cifrele sunt mici, vor crește pe 
măsură ce Dumnezeu a promis. Poporul arab este principalul grup indigen din PA. Ei sunt  
Beduini arabi originali ai deșertului. Mohammad, fondatorul Islamului, a fost unul dintre ei. 
Cu toate acestea, există și grupuri de persoane minoritare: 
 

Zanzibari Omani: Omani vorbitori de swahili care au rădăcini în Zanzibar, Tanzania 
de când Oman a condus Africa de Est în secolul al XIX-lea. 

 

Oameni Baluchi: Oamenii Baluchi provin din Pakistan și din zonele înconjurătoare 
care s-au amestecat cu arabii locali ai PA și au fost acolo de generații. 
  
 

Oameni Khawlan: În Munții Sarawat din sud-vestul Arabiei Saudite și nord-vest 
Yemen, poporul Khawlan vorbește propria lor limbă semitică care este înainte de 
introducerea arabei în regiune. 
 

Oameni Razihi: În colțul extrem nord-vestic al Yemenului, oamenii din micul Razihi 
tribul trăiește în vecinătatea Muntelui Razih și vorbește limba Razihi.  

 



Oameni Mahri (sau Mehri): Locuiesc în Yemen și Oman, aflându-se în zone din PA din 
apropiere de granița celor două țări. Ei vorbesc propria lor limbă, care este distinctă 
de Arabă. 

 

Oameni Soqotri: Insula Socotra de pe coasta de sud-est a Yemenului găzduiește 
oamenii Soqotri care vorbesc limba pe cale de dispariție a Soqotri. 
 

Oameni Jebeli: sunt popoare de munte din munții Salalah, Oman. Și ei au propria lor 
limbă și cultură distinctă. 

 

Arabii Shuhooh: Shuhooh sunt una dintre triburile arabe din Emiratele Arabe Unite și 
Peninsula Musandam, Oman. Sunt cunoscuți ca oameni de munte care vorbesc un 
dialect distinct al limbii arabe. 
  

 

Rugăciune: Doamne al națiunilor, îți mulțumim pentru promisiunea ta că toate națiunile vor fi 
adunați să fie o singură biserică! Vă mulțumim pentru speranța în care ne-am pus ca frați și 
surori într-o singură familie. Ne rugăm ca cuvântul adevărului, Evanghelia, care merge la toate 
grupurile de oameni din PA. Fie ca ea să transforme vieți printre Zanzibari Omani, Baluchi, 
Mahri, Jebeli și Shuhooh. De asemenea, cerem pentru oameni ca EPAFRA ieșiți din aceste 
grupuri de oameni pentru a ajunge la propriul lor popor, pentru a fi slujitori fideli ai Hristos. 
Fie ca biserica ta din PA între aceste popoare să rodească mult și să crească așa cum este 
intreaga lume. Amin. 
 

Rugați-vă pentru Shuhooh în Emiratele Arabe Unite: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHItSsv7r30 
 
 

Ziua 4 (16 Aprilie) - O rugăciune pentru toți credincioșii locali, PA 
 
 

Col 1: 9-12 Așadar, din ziua în care am auzit, nu am încetat să ne rugăm pentru tine, cerându-ți 
poate fi umplut cu cunoașterea voinței sale în toată înțelepciunea și înțelegerea spirituală, 
astfel încât umblați într-o manieră demnă de Domnul, pe deplin plăcut lui, dând roade în orice 
lucrare bună și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Fie ca tu să fii întărit cu toată  
puterea, potrivit lui putere glorioasă, pentru toată răbdarea și răbdarea cu bucurie,  
mulțumind Tatălui, care te-a calificat să participi la moștenirea sfinților în lumină. 
 
Col 1: 9-12 este o rugăciune minunată și puternică a lui Pavel. Pur și simplu rugați-vă aceeași 
rugăciune pentru toate credincioși locali în PA. Schimbați pronumele „voi” cu „ei”. Sau dacă 
știi despre un localnic credincios, spune-i numele. Rugați-vă această rugăciune pentru frații 
și surorile noastre și fiți siguri că Domnul va binecuvânta biserica PA din cunoștința, 
înțelepciunea, înțelegerea, bucuria sa, răbdare și putere glorioasă.  
 

Și rugați-vă această rugăciune pentru „Harry” mai jos. Iată mărturia unui credincios yemenit  
care dezvăluie și costurile de a fi local credincios în PA. 
 



„Harry” a fost crescut într-o familie fundamentalistă într-un mic sat din Yemen. El 
intotdeauna s-a dus la moschee cu tatăl său. Când avea cinci ani, a fost trimis la Școala 
coranică. El a fost învățat că creștinii trebuie urâți. Chiar dacă era un băiat sensibil și 
prietenos, a învățat să urască. Când a avut șansa să se mute în Europa, s-a mutat. 
A încercat să se integreze și să studieze. Știa cum să-și ascundă sentimentele de ură și avea o 
Prietena din Europa care l-a dus la biserică.  

A fost atins de prietenia oamenii și prin lucrurile pe care le auzise. Apoi a început să 
viseze despre Isus, dar i-a luat mult timp să treacă peste prejudecățile sale împotriva 
creștinilor.  

Harry a decis în cele din urmă să-L urmeze pe Hristos și a decis să se întoarcă în țara 
sa natală pentru că voia ca oamenii săi să știe adevărul. Știa cultura și limba lor. Știa că era 
chemat la propriul său popor, deși circumstanțele erau dificile. Voia să-L asculte pe  
Dumnezeu și să-L slujească, chiar dacă știa că i-ar putea costa viața. 

Familia lui l-a amenințat când și-au dat seama că Harry era un „kaafir”  
(un necredincios). Voiau să devină din nou musulman. Viața lui s-a complicat pentru că ei l-a 
tratat ca pe un animal. Cu toate acestea, el a simțit pacea și a știut că Iisus este cu el. 
Dumnezeu i-a dat curaj și o bucurie supranaturală. Nu voia să se întoarcă la vechea lui viață. 

 La scurt timp, unul dintre prietenii săi a devenit credincios. Nu după mult timp, unul 
dintre frații săi și apoi o soră i-a urmat exemplul. S-a bucurat, dar tatăl său și fratele său mai 
mare l-au pus în închisoare pentru a scăpa de el. Chiar și în închisoare, le-a spus altora  
despre Isus și a cântat cântece de închinare cu ei. 
 

Fii încurajat de această mărturie a unei femei saudite: 
https://vimeo.com/200606089 
 
 

Ziua 5 (17 PArilie) - Lăudați-l pe Iisus pentru supremația și preeminența sa 
 
 

Col 1:13 - 20 El ne-a izbăvit din domeniul întunericului și ne-a transferat în 
împărăția Fiului său iubit, în care avem răscumpărare, iertarea păcatelor. El este 
imagine a lui Dumnezeu invizibil, întâiul născut al întregii creații. Căci prin el, toate lucrurile au 
fost create, în cerul și pe pământ, vizibile și invizibile, fie că sunt tronuri sau stăpâniri sau  
conducători sau autorități - toate lucrurile au fost create prin el și pentru el. Și el este  
înaintea tuturor lucrurilor și în el toate lucrurile se țin împreună. Și el este capul trupului,   
biserica. El este începutul, întâiul născut din morți, ca în toate să poată fi preeminent. Căci în 
el toate plinătatea lui Dumnezeu a fost plăcută să locuiască și prin el să împace cu sine toate 
lucrurile, fie pe pământ, fie în cer, făcând pace prin sângele crucii sale.  
  

În timpul lui Pavel, diferite teorii despre Isus circulau și erau promovate. Pentru de exemplu, 
ereziile care amestecau astrologia și iudaismul au produs o doctrină susținând că Isus a fost 
doar o ființă îngerească. Foarte îngrijorat, Pavel a scris această scrisoare pentru a le 
combate învățături false. Musulmanii cred astăzi în Isus, dar numai ca ființă umană. Ei cred 
asta el este doar un profet al lui Allah care a primit Injil (Evangheliile) de la Allah.  



Deși a făcut-o miracole și este chiar numit „Cuvântul lui Dumnezeu” în Qu’ran, musulmanii își  
neagă zeitatea, întrupare, ispășire și înviere. În schimb, colosenii îl laudă pe Isus ca fiind 
Dumnezeu suprem, Creatorul, Mântuitorul, Cel care preeminentă peste toate lucrurile! 
 

Rugăciune: O, Fiul iubit al lui Dumnezeu, te lăudăm acum pentru cine ești tu, ca Dumnezeu 
însuși, chiar imaginea Dumnezeului invizibil care ne-a izbăvit din domeniul întunericului și în al 
tău împărăția luminii! Tu ai creat toate lucrurile și stăpânești asupra tuturor lucrurilor. Îi 
ridicăm pe musulmani din PA pentru tine. Te rog să le deschizi ochii, astfel încât să vă poată 
vedea împărăția, răscumpărarea, plinătatea și iertarea Ta. Acordați-le pocăința care duce la 
cunoașterea adevărului și eliberați-i de lanțul diavolului (2 Timotei 2: 25,26), astfel încât să se 
poată pleca înainte tu și să se închine Aceluia care este plinătatea lui Dumnezeu să se împace 
cu El Fă pace cu ei prin sângele crucii tale. Amin. 
 

Adorați-l pe Iisus ca suprem! 
https://www.youtube.com/watch?v=p1wih-qtzTk 
 
 

Ziua 6 (18 Arilie) - Rugați-vă pentru liderii Kuweitului 
 
 

Col 1:21 - 23 Și tu, care odată ai fost înstrăinat și ostil în inima ta,El  a împăcat în trupul său de 
carne prin moartea sa, pentru a vă prezenta sfinți și fără vină și mai presus de orice vină 
înaintea Lui, dacă într-adevăr veți continua în credință, stabil și statornic, nu trecând de la 
speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită în toată creația sub cer și al cărui 
eu, Pavel, am devenit slujitor.  
 

„În primul rând, atunci îndemn să se facă rugăciuni, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri 
pentru toți oamenii, pentru regi și toți cei care se află în poziții înalte, pentru ca noi să 
conducem un mod pașnic și viață liniștită, evlavioasă și demnă în toate privințele. Acest lucru 
este bun și este plăcut înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care dorește ca toți 
oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoașterea adevărului. ” (1 Timotei 2: 1-4) 
 

Aostolul Pavel îndeamnă poporul lui Dumnezeu să se roage pentru conducătorii națiunilor de 
a în 1 Timotei. Prin urmare, să ne rugăm pentru liderii Kuweitului.  
Emir Nawaf Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah este monarhul și șeful statului. Kuweitul dorește să 
sublinieze „libertatea religioasă”. Rugați-vă ca emirul Și guvernul să asigure că acest lucru 
întregii țări. 
 

Rugăciune: Dumnezeule Atotputernic, tu ești conducătorul și ghidul nostru suprem. Vă 
mulțumim inima împăratului este în mâna ta și o întorci oriunde vrei (Proverbe 21: 1). Te rugăm 
să întorci inima emirului Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah și a guvernului kuwaitian față de 
voi, astfel încât nu vor mai fi înstrăinați și ostili în minte față de Evanghelie. Doamne, îți 
mulțumim că dorești ca emirii, șeicii și regii să fie mântuiți și să ajungă la cunoașterea adevăr. 
Salvează pe Emir Nawaf să fie împăcat cu tine însuți, astfel încât să fie prezentat ca sfânt și  
fără vină numai în Hristos. Adu dreptate, dreptatea și pacea Kuweitului prin conducătorii săi. 
Fă-i să aplice adevărată libertate religioasă pentru întreaga țară, pentru toți cetățenii și 



lucrătorii expatriați ai acesteia. Cauza Evangheliei tale să meargă înainte și să fie proclamat 
tuturor din Kuweit. Amin. 
 

Rugați-vă pentru liderii Kuweitului: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOd3YoYnDw8 
 

Urmăriți acest videoclip despre cum un locuitor Kuwait a ajuns să-L cunoască pe Isus: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFCTW46wLas&feature=emb_logo 
 
 

Ziua 7 (19 Aprilie) - Rugați-vă pentru biserica persecutată 
 
 

Col 1:24 - 26 Acum mă bucur de suferințele mele de dragul tău, și în trupl meu completez ceea 
ce este lipsită suferințelor lui Hristos de dragul trupului său, adică a bisericii,al cărei slujitor  
sunt  de la Dumnezeu care mi-a fost dată pentru tine, pentru a face Cuvântul lui Dumnezeu 
pe deplin cunoscut, misterul ascuns de veacuri și generații, dar acum descoperit sfinților.  
 

Fatima Al-Mutairi era o femeie din Arabia Saudită care a fost ucisă de fratele ei în 2008 
pentru Că este credincioasă lui Hristos. Cazul ei a fost larg mediatizat la acea vreme. Deși 
moartea este excepție și nu regulă, costul îndepărtării de la Islam către Hristos este enorm. 
Mulți am pierdut familii, prieteni, comunități, locuri de muncă, reputație și libertate. Ei au fost 
închisi și ucisi în crimele de onoare ca în cazul Fatimei. Isus chiar a prezis acest lucru 
(Matei 10: 21-22). Întrucât PA este chiar inima Islamului, persecuția este o realitate. 
  

Rugăciune: Dumnezeul tuturor mângâierilor, ne rugăm pentru dragii frați și surori care sunt în 
prezent fiind persecutat în PA din cauza credinței lor în tine. Mângâie-i în toate suferințe. Fie 
ca ei să se împărtășească din abundență din mângăierea ta, precum și în suferințele tale  
(2 Corinteni 1: 3-7). O, Tată al îndurărilor, ai milă de ei și fă-I să se bucure suferințele lor și 
umple ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos de dragul bisericii din PA. Și ne rugăm în mod 
special pentru familia Fatimei Al-Mutairi, ca să se pocăiască și să creadă în Evanghelie 
(Marcu 1:15). Adu-I în împărăția Ta. Oferă-le vise și viziuni despre tine. Nu-i lăsați să plece 
până nu predau Ție viața. Fă-le pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, Doamne. Ei au 
făcut un mare rău, dar tu ești un Dumnezeu al iertării. Ierta-I și împăca-i cu pe tine însuți prin 
Hristos Fiul tău. Amin. 
 

Povestea lui Fatima Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dBQ1D29959I 
 

Faceți clic pe acest link pentru a citi o poezie de Fatima Al-Mutairi înainte de executarea ei: 
http://www.apinfo.eu/fatimapoem.pdf 
 
 

Ziua 8 (20 Aprilie) - Rugați-vă pentru tinerii din PA 
 
 

Col 1: 27-29 Pentru ei Dumnezeu a ales să facă cunoscut cât de mari sunt printre neamuri 
bogățiile slava acestui mister, care este Hristos în tine, nădejdea slavei. Îl proclamăm, 
învățându-i pe toți cu toată înțelepciunea, ca să-i prezentăm pe toți maturi Hristos. Pentru 
aceasta muncesc, luptându-mă cu toată energia lui pe care o lucrează cu putere în mine. 
 



Adesea tineri iau adesea în considerare cele mai mari întrebări ale vieții și sunt deschiși la 
Evanghelie. Mii dintre ei din toată lumea se mută la PA pentru a studia la universități, 
alăturându-se miilor de studenți arabi locali. În acest cadru, discipolii lui Isus pot 
participă la viața campusului ca profesori, personal și studenți. Pe măsură ce Dumnezeu 
deschide aceste uși, locale tinerii din PA au oportunități fără precedent de a face prietenii cu 
Creștini și auzi vestea bună pentru prima dată. 
 

Rugăciune: Părinte, mulțumesc că ai deschis ușile pentru profesorii și studenții creștini care 
vor veni În universitățile din PA. Ne rugăm ca tu să-i ajuți să trăiască o viață sfântă care 
provoacă elevii să pună întrebări. Vă cerem să le umpleți de dragoste pentru studenți și 
personal, să-i slujească și să le spună vestea bună a lui Isus, astfel încât să poată prezenta 
pe orice om matur în Hristos. Dă-le studenților locali urechi pentru a auzi și ochi pentru a 
vedea bogățiile din slava Evangheliei, Hristos în noi, speranța slavei! Amin. 
  

Urmăriți această mărturie despre modul în care un student internațional saudit a ajuns la 
credință: 
https://www.youtube.com/watch?v=pkb09G2RK0w 
 

Citiți acest articol despre ministerul studențesc pentru PA: 
https://www.thegospelcoalition.org/article/3-factors-flourishing-student-ministry-arabian-
peninsula/ 
 
 

SĂPTĂMÂNA 2 - COLOSENI 2 
 
 

Ziua 9 (21 Aprilie) - Rugați-vă pentru bisericile expatriate din PA 
Col 2: 1 - 5 Căci vreau să știi cât de mare luptă am pentru tine și pentru cei de la Laodicea 
și pentru toți cei care nu m-au văzut față în față, pentru ca inimile lor să fie încurajate, fiind 
unite împreună în dragoste, pentru a ajunge la toate bogățiile asigurării depline a înțelegerii și 
cunoașterii taina lui Dumnezeu, care este Hristos, în care sunt ascunse toate comorile 
înțelepciunii și cunoașterii. Spun asta pentru ca nimeni să nu vă amăgească cu argumente 
deșarte Căci deși sunt absent în trup, totuși sunt cu tine în duh, bucurându-mă să văd buna 
ta ordine și fermitatea credinței tale în Hristos. 
 

Țările din Golf și-au deschis porțile către străinii din toată lumea care vor veni și munci (țările 
din Golf sunt cele șase țări PA minus Yemenul). Unii chiar au dat permisiunea oficială pentru 
întâlnirea bisericilor internaționale. Aceste biserici internaționale sunt adunănri în multe limbi, 
venerându-L pe Iisus și vestind lumina în PA. Aceste bisericile sunt pline de ingineri,  
profesori, menajere, muncitori în construcții, muncitori ai ambasadei și alți profesioniști veniți 
din întreaga lume. Fiecare dintre acești credincioși au unic oportunități de a începe relații cu 
colegii și vecinii. Slavă Domnului că există peste un milion de creștini expat în Golf astăzi! 
 

Rugăciune: Părinte, te rog, umple-i pe acești credincioși cu Duhul tău Sfânt pentru a-ți 
spune cuvântul îndrăzneala (FPAte 4:31). Împuterniciți-i să profite la maximum de fiecare 
oportunitate, vorbind cu înțelepciunea de a da răspunsuri fiecărei persoane care întreabă 
despre speranța pe care o au (coloseni 4: 6). Protejați-i pe pastori în timp ce păstoresc pe 



acești credincioși din întreaga lume și îi echipează ei să slujească Evanghelia în PA. Încurajați-i 
în timp ce poartă poverile acestor oameni. Ajută-i să-L vestească cu credincioșie pe Hristos, 
că numai în El sunt ascunse toate comorile de înțelepciune și cunoaștere. Folosiți bisericile 
pentru a aduce credință fermă celor care nu o cunosc Faceți din biserică un bastion al 
adevărului și al bunei ordini împotriva neadevărului și argumente omenești împotriva ta. Amin. 
 

Iată un articol despre câteva biserici internaționale din EAU: 
https://www.thegospelcoalition.org/article/growing-reformed-churches-arabian-peninsula/ 
 
 

Ziua 10 (22 Aprilie) - Rugați-vă pentru credincioșii din a doua generație 
 
 

Col 2: 6-7 Prin urmare, așa cum l-ați primit pe Hristos Isus Domnul, tot așa umblați în El, 
înrădăcinat și zidit în El și stabilit în credință, așa cum ați fost învățați, sporind cu mulțumire. 
 

Credincioșii din a doua generație în PA sunt foarte puțini, dar Dumnezeu face lucruri 
uimitoare în viața familiilor arabe PA, atât în părinți, cât și în copii. Iată un răspuns la mulți 
a rugăciunilor noastre pentru PA. Aceasta este mărturia unei femei locale: 
 

Am început să mă gândesc de ce există atât de multe războaie în lumea musulmană 
astăzi. Am început să mă gândesc la religie mult mai mult decât înainte. Apoi, Isus a venit la 
mine în vis și mi-a vorbit despre viața veșnică. I-am pus multe întrebări lui Isus și el a răspuns 
foarte clar. M-am trezit dimineața plin de pace. Am vorbit apoi cu soțul meu și el a fost șocat. 
Cu toate acestea, a înțeles datorită detaliilor clare ale conversației dintre Iisus și cu mine. În 
cele din urmă, a fost mulțumit și am început amândoi să căutăm pe internet mai multe 
răspunsuri. Am urmărit și programe TV creștine. 

În acest timp, am știut că trebuie să ne botezăm. Și ne-am gândit că este un loc sigur 
a fi botezat ar fi într-o țară occidentală. Am crezut că putem merge într-o țară din vest și bate 
la ușa oricărei biserici și pastorul ne va boteza. Noi în cele din urmă a plecat într-o țară 
occidentală. 

Avem mai mulți copii la universitate în această țară. Am aflat că nu a fost un moment 
bun pentru a ne vizita copiii pentru că era timpul examenului. Copiii nu au fost deloc fericiți cu 
această vizită! Au crezut că s-a întâmplat ceva rău în familie. Au crezut că poate părinții noștri 
sunt bolnavi. Poate că mama noastră are cancer și au venit la un control la spital. Dar am  
vorbit în mod special cu unul dintre fiii mei și am spus că trebuie să vă spun ceva important. 
Mi-am împărtășit povestea despre visul meu despre Isus. Deodată, a început să o facă sărind 
strigând „Aliluia”! Am fost șocat și surprins. Mi-a spus că toți copiii au venit la Domnul prin 
grupurile creștine de aici din universitate. Noi (copiii) am început apoi să participăm la 
biserică și biserica se ruga pentru tine și tată încă de anul trecut. 
 

Rugăciune: O, Tată Ceresc, te lăudăm că ai lucrat prin familii în fiecare Generație. Ne rugăm 
în mod specific pentru a doua generație de credincioși în PA. Mulțumim pentru copii și 
adolescenți care au mărturisit credință. Pe măsură ce ei L-ai primit pe Hristos Isus ca Domn și 
Mântuitor, dă-le puterea de a umbla în tine. Da-le rădăcini ferme și continuă să îi zidești în 
tine, tari  în credință și crescând în mulțumire în toate lucrurile. Binecuvântați mai ales această 
familie care a ajuns la credință pe două continente . Doamne, îți cerem mai multe familii pentru 



a veni la credință pentru promisiunea aceasta este pentru noi și pentru copiii noștri (Fapte 
Apostolilor 2:39). Amin. 
 

Ziua 11 (23 Aprilie) - Rugați-vă împotriva tradiției umane a Islamului 
 
 

Col 2: 8 Ai grijă ca nimeni să nu te ia prizonier prin filozofie și înșelăciune deșartă, după 
tradiția oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. Biserica din 
întreaga lume trebuie să aibă compasiune pentru musulmani, deoarece suferă de frică, mânie, 
condamnare și atacuri constante din partea diavolului și a învățăturilor începătoare. Au fost 
luați robi de filozofie și de înșelăciunea deșartă, după  învățături omenești  și nu după 
Hristos, care care este sfârșitul legii, pentru dreptate pentru toți cei care crede  

   (Romani 10: 4). 
 

Rugăciune: Hristoase, miluiește-te pe dragii noștri prieteni musulmani. Îi iubim, dar cel rău  
i-a orbit și i-a înrobit. Te rog să ai milă de ei și să rupi robia  înşelăciunii. Distruge învățăturile 
începătoare care sunt în inimile lor. Fie ca ei să experimenteze libertate în tine, libertate de 
frică, mânie și pedeapsă. Revarsă-ți harul și dragostea prosper ca apa potabilă în deșertul 
Arabiei. Aduceți bucurie adevărată și libertate în inimile lor pentru prima dată în viața lor! 
Amin. 
 

Adorați-L pe Dumnezeu ca Cel care ne distruge temerile, pentru că El este Cel care deține 
viitorul! 
https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 
 

Pentru că el trăiește, mă pot confrunta cu mâine, 
Pentru că trăiește, toată frica a dispărut! 
Pentru că știu că deține viitorul, 
Și viața merită trăită, doar pentru a trăi 
 

Ziua 12 (24 Aprilie) - Rugați-vă pentru împăcare cu Dumnezeu numai prin credință 
 
 

Col 2: 9 - 14 Căci în ISUS întreaga plinătate a dumnezeirii locuiește trupește și tu ai totul 
deplin în El, cine este Capul tuturor împăraților și autorităților. De asemenea, în El ai fost 
tăiat împrejur cu tăierea împrejur făcută fără mâini, prin îndepărtarea trupului trupului tău, 
prin tăierea împrejur a lui Hristos, fiind îngropat cu Isus în botez, prin credința în lucrarea 
puternică a lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți. Și tu, care ai fost mort în  greșelile și 
netăierea împrejur a inimiils, Dumnezeu le-a făcut viu împreună cu el, având ne-a iertat toate 
greșelile noastre, prin anularea evidenței datoriilor care ne-a fost imputată  
țintuindu-le pe cruce. 
 

Când îl cunoaștem pe Iisus Hristos, nu este nevoie să căutăm sens în viață prin religie, 
filozofia sau culte, așa cum au făcut colosenii. Hristos este sensul vieții pentru că este viață 
în sine! Nu este nevoie să adăugăm nimic la ceea ce a realizat Hristos pentru ca noi să fim 
mântuiți. Noi avem totul deplin în El. Musulmanii cred că trebuie să faci faci bune pentru a 
obține favoarea lui Allah. Faptele bune și faptele rele sunt înregistrate de îngeri și măsurate 
pe oscară a datoriilor. Cu toate acestea, pentru creștini, Dumnezeu a anulat lista datoriilor 



care ne-au fost împotrivă, pironindu-l pe crucea lui Hristos. Nu există nicio evidență a 
faptelor noastre greșite! Am fost complet iertato în Hristos, îngropati și înviati împreună cu 
ISUS  prin credință prin lucrarea puternică a harului lui Dumnezeu. Predicile din moschei îi 
îndeamnă întotdeauna pe musulmani să devină musulmani mai buni, să fie mai ascultător de 
regulile islamului. În schimb, scopul final al Dumnezeului nostru nu este să facem oamenii răi 
mai religioși, dar pentru a-i aduce pe morți la viață prin Isus! 
   

Rugăciune: Mântuitorule și Doamne Isus, dacă ai ține o evidență a păcatelor, cine ar putea fi 
nevinovat? Mulțumim pentru că există iertare la tine, astfel încât să-Ti putem sluji  
(Psalmul 130: 3,4). Ne punem toată speranța în dragostea ta nesfârșită. Fie ca musulmanii 
arabi din PA să experimenteze harul iertării tale în Hristos. Arăta-le că faptele lor sunt 
nefolositoare că nu câștiga mântuirea, că circumcizia fizică și ritualurile religioase nu vă pot 
câștiga favoarea. Ajută să taie imprejur inimile și să fie  vii împreună cu Hristos! Botezați în 
Hristos În moartea și învierea Sa, astfel încât să poată fi uniți spiritual cu Hristos, Capul 
oricărei domnii și autorități. Amin. 
 

Urmăriți acest videoclip despre unele dintre aceste credințe islamice: 
https://www.youtube.com/watch?v=PO5sTO4ERMw 
 
 

Ziua 13 (25 Aprilie) - Roagă-te să lupți împotriva răului spiritual 
 
 

Col 2:15 El i-a dezarmat pe duhurile cele rele și i-ai făcut de rușine, triumfând  
Asupra lor la cruce. 
 

Orașul Bahla din Oman este centrul magiei negre din Oman și, probabil, pentru întreg 
PA. Ocultul este prezent în PA, în ciuda faptului că islamul ortodox o interzice. Poveștile 
abundă despre faptul că oamenii au fost transformați în animale, oamenii fiind transportați 
oriunde în lume, demonii vorbind prin membrii familiei vrăjitoare care aruncă blesteme asupra 
adversarilor lor, etc. Musulmanii sunt oameni slabi care caută alinare și răspunsuri practice la 
viață. Pentru că Islamul nu satisface ființa interioară, unii musulmani merg în altă parte pentru 
a găsi răspunsuri. 
  
 

Rugăciune: Doamne al oștirilor, Dumnezeul oștirilor, ești un războinic puternic care luptă 
pentru noi în locurile cerești! Mulțumesc Doamne că l-ai învins pe Satana pe cruce și că 
împărăția și dreptatea ta cresc și nu vor fi oprite. Mulțumim că ai dezarmat conducătorii și 
autoritățile și le-ai făcut de rușine, triumfând asupra lor în Hristos. La fel ne rugăm pentru 
musulmanii din PA, ca să-i eliberați de spiritele rele care le conduc viața în special prin magia 
neagră. Ne rugăm în special pentru Bahla. Fă de rușine duhurile rele din Bahla, astfel încât să 
nu mai asuprească poporul oman! Miluiește-te de ei, Doamne, și construiește-ți biserica în 
Bahla. De asemenea, credincioșii locali din PA să îmbrace armura completă a lui Dumnezeu 
pentru că Satana este înfuriat că acum se află într-o altă împărăție. Protejați-i de rău și  
dați-le victoria asupra tuturor conducătorilor și puterilor rele. Amin. 
 

Rugați-vă pentru Bahla, Oman: 
https://www.youtube.com/watch?v=0TQ0MDKJjfg 
 



Ziua 14 (26 Aprilie) - Rugați-vă în timpul Ramadanului, un festival al lunii noi 
 
 

Col 2:16 - 18  De aceea, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare și băutură sau cu cu 
privire la un festival, o lună nouă sau un sabat. Acestea sunt o umbră a lucrurilor viitoare, dar 
substanța PAarține lui Hristos. Să nu vă descalifice nimeni, insistând pe asceză și închinare 
de îngeri, mergând în detaliu despre viziuni, umflat fără motive în mintea lui. 
 

Pavel a trebuit să răspundă la erorile doctrinare care afectau biserica. A trebuit să se ocupe 
de probleme în ceea ce privește mâncarea, băutura, festivalurile și lunile noi. Ramadanul este 
un tip de festival de lună nouă pe baza calendarului lunar. Vederile lunii marchează începutul 
și sfârșitul anului luna Ramadanului. Ramadanul se ocupă și de mâncare și băutură, deoarece 
un musulman nu poate mânca sau bea orice de la răsărit până la apus. Iar versetul 18 l-ar 
putea descrie pe Mohammad, cineva care a insistat asupra ascezei în timpul Ramadanului și a 
susținut, de asemenea, că a venit îngerul Gabriel el în viziuni cu cuvintele Coranului.  
Dimpotrivă, Pavel continuă să-L înalțe pe Hristos ca preeminent.  
Hristos este substanța, nu umbra! 
 

Rugăciune: Dragă Tată Ceresc, îți mulțumim cu smerenie de care ne-ai eliberat ritualuri inutile 
și evlavie religioasă care nu ne pot salva. Substanța aparține lui Hristos. Vă rog să aveți milă 
de musulmanii din PA care încearcă se justifică prin asceză și rituri religioase. Ajută-i, 
Doamne, să descopere că Hristos este totul în toate. Salvați mulți în timpul Ramadanului, 
când sunt mai conștienți de spiritualitate și să știe că pe cruce Isus a terminat” orice cerință a 
lui Dumnezeu! Amin. 
 

Adorați-l pe Dumnezeu! Numai în Hristos! 
https://www.youtube.com/watch?v=AjR_A2pGPrY 
 
 

Ziua 15 (27 aprilie) - Rugați-vă pentru Emiratele Arabe Unite (EAU) 
 
 

Col 2:19 și fără a ține ferm Capul, de la care întregul corp s-a hrănit și a legat împreună prin 
articulațiile și ligamentele sale, crește cu o creștere care este de la Dumnezeu. 
 

EAU este unic prin faptul că are cele mai multe biserici expatriate și cel mai mare număr de 
expatriați Creștini în toate PA. Orașul Dubai are peste 1000 de expatriați! Există mai multe 
libertate aici pentru creștini decât în orice altă parte a PA relativ vorbind. Cu toate acestea, 
noi trebuie să se rugam ca Dumnezeu să susțină și să protejeze creșterea bisericii sale din 
EAU și că El va planta biserici de credincioși locali, emirați. Emiratele Arabe Unite au doar 
câteva mână de localnici credincioși acum. Nu există încă o biserică locală națională Roagă-te 
ca Dumnezeu fie plantate biserici locale formate din familii și triburi emirate!  
 

Rugăciune: Dragă Doamne, îți mulțumesc că ești Capul bisericii de la care întregul corpul 
crește. Prin urmare, vă rugăm să vă rugăm să faceți ca biserica dvs. să crească în EAU, mai 
ales pentru ca bisericile locale, emirate să fie plantate pentru gloria ta și pentru bucuria lor! 
Amin. 
 



Urmăriți acest videoclip și rugați-vă special pentru Emiratul din Ras Al Khaimah. Dumnezeu a 
răspuns multe rugăciuni pentru a trimite lucrători creștini în acest câmp de recoltă în ultimii  
opt ani și numărul este creştere. Rugați-vă pentru ca și mai mulți lucrători creștini să ajungă la 
poporul emirat. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=43d7VzxRErQ 
 
 

Ziua 16 (28 Aprilie) - Rugați-vă pentru musulmanii Shi’a din Bahrain 
 
 

Col 2:20 - 23  Dacă cu Hristos ai murit față de lucrurile începătoare ale lumii, de ce te supui 
regulilor- „ Nu gusta, Nu atinge ”(referindu-se la lucruri care pier în timp ce sunt folosite) - 
conform preceptelor omenești Acestea au într-adevăr o înțelepciune în promovarea religiei și 
asceză și severitate față de corp, dar nu au nicio putere împotriva firii pământești. 
 

Col 2: 20-23 este o descriere adecvată a Islamului ca religie. Nu gustati carne de porc si 
alcool. Nu purtați mătase (pentru bărbați). Nu atingeți Coranul dacă sunteți ritual  (aplicabil 
unei femeie menstruată, de exemplu). Aceste reglementări au o voință în promovarea religie 
dar nu au nicio valoare spirituală. În în plus, deși majoritatea musulmanilor din PA sunt sunniți, 
există o minoritate de musulmanii Shi’a. Un ritual controversat Shi’a numit „zanjeer zani” îl 
încurajează adepții să bată cu lanțuri în amintirea lui Hussein care a fost ucis ca martir în 
Islamul Shi’a. Aceasta se face ca o modalitate de a jeli aniversarea morții sale cunoscută sub 
numele de Ziua Ashurei. Cu toate acestea, această practică sângeroasă este departe de a fi 
universală în rândul musulmanilor șii și este condamnată de majoritatea musulmanilor șiia. Cu 
toate acestea, este un exemplu de asceza care provoacă multă severitate corpului. 
 

Rugăciune: Doamne, îți mulțumim pentru harul care ne salvează de propria noastră 
performanţă. Nu merităm bunătatea ta. De fapt noi merităm iadul, dar mulțumesc că Fiul tău 
Isus a trăit viața perfectă pe care ar fi trebuit să o trăim oferindu-ne chiar pe a lui. Vă 
mulțumim pentru o relație reală care va dura în pe vecie. Pe măsură ce aduci la viață sufletele 
prietenilor noștri musulmani din PA, în special musulmanii șiii din Bahrain, care reprezintă 
majoritatea musulmanilor populației. Varsă-ți Duhul peste ei prin Fiul tău, astfel încât să fie 
primit de tine.  
Prin har și să fie moștenitori cu noi conform speranței vieții veșnice (Tit 3: 5-7). Amin. 
  

Rugați-vă pentru musulmanii Shi’a din Bahrain: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKxIh8yqQd4 
 

Urmăriți mărturia unui credincios din Bahrain. Ea i-a persecutat pe creștini și mai târziu 
a devenit persecutat: 
https://vimeo.com/63468966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraților și surorilor, vă rugăm să vă rugați și astăzi pentru orașul Doha, capitala Qatarului. 
Oamenii din Qatar sunt bogati datorită vastelor rezerve de gaze naturale ale țării. Qataris 
reprezintă doar 12% din populația din Qatar. Marea majoritate a celor care locuiesc în Qatar 
sunt muncitori expatriați. Izolat și prosperi, Qatarii sunt greu de atins cu Evanghelia. Vă rog 
să vă rugați ca ei să țină cont de cuvintele Domnului Isus, „Căci tu spui, sunt bogat, am 
prosperat și nu am nevoie de nimic, fără să-mi dau seama că ești nenorocit, jalnic, sărac, orb 
și gol. Vă sfătuiesc să cumpărați de la mine aurul rafinat prin foc, așa că ca să poți fi bogat și 
haine albe, astfel încât să te poți îmbrăca și goliciunea să nu fie văzută și să vă ungeți ochii, ca 
să vedeți ”. Apoc. 3: 17-18  
 
 
 
 

SĂPTĂMÂNA 3 - COLOSENI 3 
 

 
 

Ziua 17 (29 aprilie) - Roagă-te împotriva materialismului 
 
 

Col 3: 1-4 Dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos este, 
așezat la dreapta lui Dumnezeu. Puneți-vă mintea pe lucruri care sunt deasupra, nu pe lucruri 
care sunt pe pământ. Căci ai murit și viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când 
Hristos care este viața ta va veni, atunci și tu vei vei și tu cu el în slavă. 
 

Materialismul și idolatria statutului înalt care rezultă din urmărirea bunurilor materiale 
sunt prea frecvente în țările bogate în petrol din PA. Arabii din Golf nu suferă ca și ei 
colegi arabi din Yemen, unde există sărăcie masivă, suferință și moarte din cauza unui civil 
război care a început în 2015. Când ai bani, bunuri, familie, religie, pace și tradiții puternice, 
de ce ai avea nevoie de altceva, inclusiv de Evanghelie? Acesta este un provocare într-
adevăr, dar nimic nu este imposibil la Dumnezeu, mai ales pentru cei bogați  
(Matei 19: 23-26). Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să zguduie națiunile din Golf! 
 

Rugăciune: Doamne, ne rugăm împotriva materialismului care distruge sufletul națiunilor din 
Golf. Eliberați-i de idolatriile asociate cu bogăția și statutul. Dă-le pocăință și credință, 
astfel încât să poată căuta lucrurile de sus, unde Hristos este așezat la dreapta lui 
Dumnezeu. Fie ca ei să-și pună mintea pe lucrurile cerești de sus, nu pe lucrurile care sunt pe 
Pământ. Mântuiește-i și ascunde-i în Hristos, Fiul tău, pentru ca atunci când El veni din nou, 
ei să vină cu El în slavă! Amin. 
 
 

Ziua 18 (30 aprilie) - Rugați-vă pentru puritate și vindecare în familii 
 
 

Col 3: 5 - 7 Așadar, omorâți ceea ce este pământesc în voi: imoralitatea sexuală, necurăția, 
pofta rea și dorința rea și lăcomia, care este idolatria. Din aceste motive, vine mânia lui 
Dumnezeu. În acestea ați mers și voi odată, când locuiați în ele. 
   

Apostolul Pavel și-a expus argumentele pentru supremația lui Hristos și nevoia noastră de a 
predăm viața noastră lui prin credință. Pe această bază, el intră acum în detalii mai practice 
despre cum ar trebui să ne purtăm viața ca urmași ai lui Hristos. Nu întâmplător menționează 



Pavel păcatele sexuale primele în această listă a păcatelor pământești. El face același lucru și 
în celelalte epistole ale sale. Păcatul sexual are o gravitate care provoacă daune imense. Din 
păcate, există binecunoscută imoralitate sexuală în rândul bărbaților arabi din Golf. O femeie 
omana a recunoscut ca ea nu vrea să se căsătorească cu un oman pentru că știe ce fac în 
secret. Vestul este hipersexualizat în comparație cu cel conservator și cultura tradițională a 
PA. Vestea bună este că Dumnezeu ne poate elibera de orice păcat în orice context cultural, 
astfel încât să putem spune cu încredere: „Am mers odată pe aceste căi, dar nu mai mult!” 
(1 Corinteni 6: 9-11). Lăudați-L pe Dumnezeu că mânia Lui nu mai este asupra noastră în 
Hristos al nostru a ispășit și a ridicat  mânia lui Dumnezeu asupra sa (1 Ioan 2: 2). 
 

Rugăciune: Doamne Doamne, recunoaștem că avem nevoie de harul tău mântuitor ca toți 
ceilalți. Noi merităm mânia ta pentru păcatele noastre. Suntem cu toții ființe umane căzute și 
venim în fața ta pur și simplu ca cerșetori spirituali flămânz după Pâinea vieții Așa că ne rugăm 
pentru arabii PA să găsim acea Pâine vie, Iisuse Hristoase, Pâinea Vieții! Tu ești marele medic. 
Vino și vindecă rănile pe care le produc imoralitatea, lăcomia și idolatria. Vindeca PA familii 
care au fost sfâșiate din cauza imoralității. Fie ca oamenii PA să se bucure și sărbătorească 
libertatea de robie și viața nouă care pot avea în Hristos! 
 

Rugați-vă pentru bărbații omani: 
https://www.youtube.com/watch?v=O696l4dLkwY 
 
 

Ziua 19 (1 mai) - Rugați-vă împotriva ISIS și a altor grupuri islamice 
 
 

Col 3: 8-11 Dar acum trebuie să vă lăsați de toate: mânie, mânie, răutate, calomnie și vorbire 
obscenă din gura ta. Nu vă mințiți unii pe alții,  căți ați răstignit omul vechi cu  practicile lui  
și v-ați îmbrăcat cu noul eu, care se reînnoiește în cunoaștere după chipul lui creatorului său. 
Acum nu există greci și evrei, tăiați împrejur și necircumcisi, barbari, Scit, sclav, liber; Hristos 
este totul și în toate.  
 

Biblia descoperă modul în care mânia, răutatea și vorbirea de rău distrug sufletul dar și 
mântuirea prin Isus Hristos. Lăudați-l pe Dumnezeu pentru noul eu. El ne sfințeste continuu 
prin Duhul Sfânt (Romani 8:13). Firea veche în cea mai rea formă a sa poate pot fi găsite în 
grupuri jihadiste precum ISIS și Boko Haram care sunt pline de furie, ură, minciuni, răutate, 
calomnie și discuții obscene care duc la uciderea fără sens a mii de nevinovați oameni, în 
special creștini. Dar vestea bună este că nu există greci sau evrei, barbari, sclav, liber, ci 
Hristos este totul în toate. Cu alte cuvinte, oricine poate fi salvat! 
 
Rugăciune: Dumnezeule Atotputernic, dacă poți salva un persecutor al bisericii ca Pavel, poți 
cu siguranță salvați membrii grupărilor teroriste. Adu-i la tine. Eliberează inimile de orice rău 
astfel încât să poată fi liberi de mânie și ură și de minciunile care sunt atât de puternice 
printre ei. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cum omul nou, schimbat pentru 
gloria lui Dumnezeu și scopurile împărăției Lui. Înnoiți  în cunoștință după chipul lui Isus și 
apoi aveți un nou scop și pasiunea pentru noul lor Stăpân, Hristos, care este totul în toate. 
Ridicați noi misionari dintre ei ca apostolul Pavel! Amin. 



Iată o mărturie despre un membru ISIS care vine la credință: 
https://vomcanada.com/mideast-2017-05-04.htm 
 
 

Tag 20 (2. Mai) - Beten Sie um Einheit unter den örtlichen Gläubigen 
 
 

Col 3:12 - 15 Îmbrăcați-vă atunci, ca aleși ai lui Dumnezeu, inimi sfinte și iubite, pline de 
compasiune, bunătate, smerenie, blândețe și răbdare, și, dacă unul are plângere împotriva 
altuia, iertați-vă reciproc; precum Domnul v-a iertat, așa și voi trebuie să iertați. Și mai presus 
de toate acestea îmbracă-te iubire, care leagă totul împreună în perfectă armonie. 
Și lăsați pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre, la care ați fost într-adevăr 
chemați într-un singur trup. Și fii recunoscători 
 

Dumnezeu îi cheamă pe creștini să fie uniți în ciuda diferențelor noastre de opinii. Pentru 
aceasta este nevoie de credincioși să ne iubim și să ne respectăm unii pe alții. Neîncrederea, 
frica și iertarea sunt probleme comune printre credincioșii din lumea arabă. La fel ca noi, 
credincioșii PA uneori au probleme să se înțeleagă unul cu celălalt și trebuie să învețe  
cum să-l ierte alta așa cum ne-a poruncit Dumnezeu să facem. Dumnezeu iubește unitatea și, 
prin urmare, trebuie să lucrăm pentru ea  
 

Rugăciune: Dumnezeul păcii, ne rugăm pentru prețioșii frați și surori din PA. Mulțumesc 
pentru că i-ai ales și sunt sfinți și iubiți. Mulțumesc că unii dintre ei au curajul de a ne întâlni 
împreună în grupuri mici. Ajută-i să îmbrace inimi pline de compasiune bunătate, smerenie, 
blândețe și răbdare. Fie ca ei să poarte unii cu alții, iertându-i pe unul alta așa cum i-ai iertat. 
Și mai presus de toate, să se îmbrace cu dragoste ca să existe armonie perfectă și unitate de 
dragul numelui lui Isus în PA. Folosiți unitatea lor pentru a fi martor puternic pentru 
necredincioși. Lasă pacea lui Hristos să stăpânească în inimile lor, astfel încât să poată 
fiți uniți ca un singur corp, mulțumind împreună pentru dragostea voastră. Amin. 
 

Evanghelia este temelia unității creștine: 
https://www.thegospelcoalition.org/video/gospel-foundation-christian-unity/ 
 
 

Ziua 21 (3 mai) - Rugați-vă pentru închinarea localnicilor 
 
 

Col 3:16 - 17 Cuvântul lui Hristos să locuiască bogat în voi, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții 
în toată înțelepciunea, cântând psalmi și imnuri și cântece spirituale, cu mulțumire în inimile 
voastre Dumnezeu. Și orice ai face, prin cuvânt sau faptă, fă totul în numele Domnului Isus, 
mulțumind lui Dumnezeu Tatăl prin el. 
 

Lăudați-l pe Dumnezeu că credincioșii yemeniți și saudiști au compus deja cântece de 
închinare în arabă! Lăudați-l pe Dumnezeu că au dezvoltat și site-uri web și aplicații cu 
cântece de închinare, poezii și învățătură biblică. Biserica locală este o creație incredibilă și 
frumoasă care încântă inima lui Dumnezeu. 
 

Rugăciune: Tată Ceresc, îți mulțumim că suntem o singură biserică și că cuvântul tău locuiește 



bogat în inimile noastre, care ne permite să învățăm și să ne avertizăm în toată înțelepciunea. 
Vorbiți cu  psalmi, imnuri și cântece spirituale să fie scrise de credincioșii locali în PA pe care 
noi să vă mulțumească cu toții ca un singur trup. Ajută-i să te înalțe prin închinare și mai 
găsesc o bucurie de nespus în timp ce cântă și se închină împreună. Vă mulțumim pentru 
cântece de la Yemen și Arabia Saudită, dar vrem să vedem și cântece creștine din Kuweit, 
Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Oman. Prin Duhul Sfânt, crește muzicieni talentați 
și compozitorilor să te glorifice în tot ceea ce fac. Amin. 
 

Ascultați câteva cântece de închinare saudite: 
https://www.maarifa.org/index.php?option=com_audiovisual&view=playlist&catid=656&Ite
mid=202 
 
 

Ziua 22 (4 mai) - Rugați-vă pentru copiii din Yemen și din Golf 
 
 

Col 3: 18-21 Soții, supuneți-vă soților, așa cum se cuvine în Domnul. Soți, iubiți-vă soțiile, 
și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați-vă părinții în totul pentru că acest lucru este pe 
placul Domnului Părinți, nu vă provocați copiii, ca să nu se descurajeze. 
 

„A luat un copil și l-a pus să stea printre ei. Luându-l în brațe, a spus el ei, „Oricine primește 
pe unul dintre acești copii mici în numele meu pe Mine mă primește; și oricine mă primește va 
primi, ci pe Acela care m-a trimis. ”(Ioan 9: 36-37) 

Copiii sunt un dar de la Domnul, iar părinții își doresc binele pentru copiii lor. Din fericire, 
bogăția țărilor bogate în petrol din Peninsula Arabică a ajutat copiii să nu aibă nevoi. Din 
păcate, a creat și o generație de băieți și fete cu care se luptă probleme de sănătate 
datorate „fast-food-urilor” nesănătoase și stilului de viață sedentar. Obezitatea infantilă și 
diabetul este în creștere la un ritm alarmant. În contrast, copiii din Yemen mor de foame 
din cauza efectelor războiului. Organizația, Salvați Copiii, raportează că aproximativ 130 
copiii mor în fiecare zi de foame și boli.  
  

Rugăciune: Dragă Doamne, ne rugăm pentru copiii din PA care suferă din cauza excese în 
viața lor. Rugați-vă pentru a obține ajutorul de care au nevoie pentru a fi fizic disciplinat cu 
exerciții fizice și alimentație sănătoasă. Ne rugăm pentru copiii din Yemen care au nevoie 
alimente și medicamente. Doamne, ai milă de ei. Mai important, ne rugăm pentru mântuirea 
acestor copii pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a lor (Luca 18:16). Și avem nevoie și de 
rugăciunile copiilor! Ridică o armată de mijlocitori care sunt copii, pentru că știm că răspunzi 
la rugăciunile tuturor credincioșilor! Amin. 
 
 

Războiul din Yemen: băiatul care a șocat lumea - BBC News 
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1iFDv9Viw 
 
 

Ziua 23 (5 mai) - Rugați-vă pentru lucrătorii migranți expatriați 
 

Col 3: 22 - Col 4: 1 Ascultați în toate de aceia  ceea vă sunt stăpâni pământești, nu de ochilor 
lor, ci ca oameni plăcuți, cu sinceritate de inimă, temându-se de Domnul. Orice ai face, 
lucrează din toată inima, ca pentru Domnul și nu pentru oameni, știind că de la Domnul vei 



primi moștenirea. Tu slujești pe Domnul Hristos. Acela care a greșit va fi plătit pentru răul pe 
care l-a făcut și nu există nicio parțialitate. Stăpâni, tratați-i angajați cu dreptate și corect, 
știind că ai un Stăpân în ceruri. 
 

Un procent mare din cei 86 de milioane de oameni din PA sunt muncitori expatriați, 
majoritatea din India, Pakistan, Bangladesh, Egipt și Filipine. În cel mai bun caz, acești 
lucrători migranți sunt văzuți ca angajații, în cel mai rău caz, sunt tratați ca niște sclavi. Există 
exploatare. Unii nu au primit salariile și sunt obligați să lucreze în  
temperaturi de 45 ° C (113 F). Sunt milioane de filipineze și alții din Asia care lucrează în 
familiilor arabe locale. Uneori sunt maltratate și agresate sexual. Mulți dintre acești lucrători 
sunt născuți din nou creștini.  
 

Rugăciune: O, Tată Milostiv și Milostiv, te rog să ai milă de aceste milioane de migranți 
muncitori care sacrifică atât de mult venind în Golf să muncească. Cerem să provoci 
angajatorii lor arabi să-i trateze corect știind că există un Dumnezeu în ceruri privindu-i. Vă 
rog să vă întăriți poporul printre acești lucrători, pentru a fi puternici martori pentru tine, 
lucrând cu integritate Dă-le multă bucurie în slujirea Domnului Hristos, indiferent de a lor 
împrejurări. Faceți-i să strălucească ca martori străluciți pentru familiile PA locale și să le facă 
pe aceștia familiile se întorc de la păcatele lor și își pun speranța în tine ca urmare a acestor 
slujitori credincioși pe care i-ai pus în casele lor! Fie ca ei să vă slujească întotdeauna cu 
sinceritate temându-te de tine. Amin. 
 
 

SĂPTĂMÂNA 4 - COLOSENI 4 
 

 
 

Ziua 24 (6 mai) - Rugați-vă pentru lucrătorii creștini din PA 
 
 

Col 4: 2 - 6 Continuați neclintit în rugăciune, veghind în ea cu mulțumire. În acelasi timp, 
roagă-te și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, pentru a ne vesti 
taina Hristos, din pricina căruia sunt în închisoare - ca să-l clarific, așa ar trebui să fac 
vorbi. Vorbiți cu înțelepciune față de cei din afară, folosind mai bine timpul. Fii întotdeauna 
milostiv, condimentat cu sare, astfel încât să știi cum trebuie să răspunzi fiecăruia 
persoană. 
 

Apostolul Pavel a scris coloseni din  închisoare romană. Un lucru remarcabil de recunoscut 
acest pasaj este că el nu cere direct  să fie scăpat din închisoare! În schimb, el cere  
oportunități de a declara cuvântul lui Hristos în mod clar și pe înțeles.  
 

Rugăciune: Doamne, ne rugăm pentru slujitorii tăi din PA care intenționează să ajungă la 
arabi PA locali. Ne rugăm în mod special ca tu să deschizi o ușă pentru cuvânt, astfel încât ei 
poate declara taina lui Hristos. Dă-le multe visuri divine. Binecuvântează gura lor astfel încât 
să poată face mesajul Evangheliei clar și ușor de înțeles în cultura PA. Dă-le success să 
învețe bine araba. În plus, ajută-i să fie neclintiți continuu în rugăciune, fiind mereu vigilenți în 
ea cu mulțumire, rugându-se pentru toți sfinții. Fă-i să fie cu înțelepciune față de cei din 



afară, făcând cea mai bună utilizare a timpului lor. Cuvintele voastră să fie  întotdeauna cu 
milă,  condimentat cu sare, astfel încât să știe cum ar trebui să răspundă fiecarei persoană pe 
care o întâlnesc.  Mântuiește-l, Doamne!  Amin. 
 

Urmăriți acest videoclip despre necesitatea lucrătorilor: 
https://www.imb.org/2016/08/27/20160827limitless-opportunity-limitless-sending/ 
 
 

Ziua 25 (7 mai) - Rugați-vă pentru sfârșitul războiului civil din Yemen 
 
 

Col 4: 7-9 Tihic vă va  spune totul despre activitățile mele. Este un frate iubit și credincios 
slujitor în Domnul. L-am trimis la tine tocmai în acest scop, ca tu să ști cum suntem și ca El să 
vă încurajeze inimile și, împreună cu el am trimis pe  Onisim, al nostru frate credincios și iubit, 
care este unul dintre voi. Ei vă vor spune despre tot ce are loc aici. 
 

De la Col 4: 7, Apostolul Pavel transmite salutări de la diferiți indivizi din viața sa. 
Primele persoane sunt Tihic și Onisim. 
 

Rugăciune: Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumim că ai ridicat deja pe Tihic în Yemen ca 
oameni credincioși și colegi de slujbă în Domnul - credincioși yemeniti care se află pe 
primele linii care oferă ajutor spiritual și umanitar în rândul poporului yemenit. Ridica 
pe mai multi! Ne rugăm pentru sfârșitul războiului din Yemen, una dintre cele mai grave 
dezastre umanitare din lumea de azi. Furnizați hrană, apă, medicamente, adăpost și locuri de 
muncă, în special pentru credincioși. Oferiți-le și protejați-le, astfel încât să-și poată ajuta și 
vecinii musulmani. Trimite mai mult pentru Onisim pentru a-și încuraja inimile în Domnul.  
Te rugăm cu noi, Doamne pentru a pune capăt războiului, foametei, bolilor și lipsei de 
stabilitate și pace. Amin. 
 

Rugați-vă pentru Yemen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VifL7Y54H8 
 
 
 

Fraților și surorilor, să vă rugați și astăzi pentru orașul Sanna, cel mai mare oraș și capitala din Yemen. 
Sanna a fost ocupată de houthis în 2015 și a fost bombardată în mod repetat de coaliția saudită de 
atunci. Domnul Iisus Hristos este Speranța pentru Sanna. El va ușura suferința. „Căci el îi scapă pe cei 
nevoiași când cheamă, pe cei săraci și pe cel care nu are ajutor. Îi este milă de cei slabi și cei nevoiași și 
salvează viețile celor nevoiași. Din asuprire și violență, el le-a răscumpărat viața și sângele lor este 
prețios în ochii Lui ”. (Psalmul 72: 12-14) Vă rugăm să vă rugați ca mila Domnului Isus Hristos să fie 
revărsată asupra oamenilor din Sanna și Numele Său să fie lăudat. 
 
 

Ziua 26 (8 mai) - Rugați-vă pentru prizonierii și credincioșii  
 
 

Col 4:10 Aristarh, colegul meu de temniță, și Marcu vărul lui Barnaba 
(cu privire la cine ai primit instrucțiuni - dacă vine la tine, primește-L bine), 
 

Aristarh a fost un coleg de temniță alături de Pavel, iar Marcu a fost ucenicul care l-a părăsit 
pe Pavel și Barnaba în prima lor călătorie misionară (FPAte 15: 36-41). Și totuși, Pavel îl 
primește pe Marcu înapoi în părtășie și spune că este util pentru slujire (2 Timotei 4:11). Pavel  



îi dă a doua șansă. Unii credincioși musulmani sunt închiși pentru credința lor. Acest lucru le 
poate face mult rău sau le poate întări credința prin eliminarea fricii de viitor persecuţie. Din 
păcate, unii revin la Islam din cauza presiunii persecuţiei. Alții se retrag, lăsându-și prietenii 
credincioși nedumeriți și mirați (Marcu 4:17). 
   

Rugăciune: Tată Ceresc, ne rugăm pentru prizonierii din PA care sunt în închisoare pentru 
Numele Tău dragul. Dă-le har în încercările lor severe. Dă-le puterea de a rămâne fermi în 
credința lor și curajul de a rezista tentațiilor. Dă-le dragostea și mângâierea Ta. Asigură-i de 
prezența ta așa cum ai făcut-o cu cei trei prieteni ai lui Daniel în cuptorul aprins. Și ne rugăm 
pentru alții ca Ioan Marcu din toată lumea. Mulțumim că ești un Dumnezeu al celei de-a doua 
șanse.  Să domnească un spirit de iertare și restaurare în biserica locală din PA. Amin. 
 

Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice pastori printre credincioșii musulmani, indiferent de 
trecutul lor. 
https://www.youtube.com/watch?v=5zJ872BPZzw 
 
 

Ziua 27 (9 mai) - Roagă-te în noaptea puterii 
 
 

Astăzi este cea mai sfântă zi a Ramadanului – a destinului. Musulmanii cred asta Coranul i-a 
fost dezvăluit pentru prima dată lui Mohammad în această ultimă săptămână de Ramadan. 
Mulți au a ales ziua a 27-a ca zi specială pentru a comemora acest eveniment. Prin urmare, 
milioane de musulmani din întreaga lume se vor ruga în moschei toată noaptea și cerlui Allah. 
Se roagă rugăciuni suplimentare. Ei recită mai mult din Coran. Ei fac Cerințe Speciale. Ei 
cred că păcatele lor pot fi iertate în această noapte. 
 

Rugăciune: Doamne al puterii și puterii, în această noapte te-ai dezvălui în tine 
vise și viziuni către milioanele care se vor ruga și vor căuta pe Allah. Ei vor sa experimentează-
ți puterea, dar cauți în locuri greșite. Condu-i la oameni creștini și Biblia care poate explica 
ceea ce văd. Cerem multe conversii în această seară! Fie ca mai târziu să auzim mărturii ale 
musulmanilor care v-au întâlnit prima dată în această noapte. Arată-te pe tine însuți ca 
puterea învierii care l-ai înviat pe Isus din morți (Efeseni 1:20)! Amin. 
 
 

Ziua 28 (10 mai) - Rugați-vă pentru Qatar 
 
 

Col 4:11 - 16 și pe Isus, numit Iust Aceștia sunt singurii bărbați circumciși colegii mei lucrători 
pentru împărăția lui Dumnezeu și ei au fost o mângâiere pentru mine. Epafra cine este unul 
dintre voi, slujitor al lui Hristos Iisus, se luptâ  mereu în rugăciuni pentru voi, pentru a rămâne 
maturi și pe deplin siguri în toată voia lui Dumnezeu. Căci eu mărturisesc că a muncit din greu 
pentru voi, pentru cei din Laodicea și din Ierapolis. Luca medicul iubit te salută, la fel ca 
Demas. Salutați frații de la Laodicea și Nympha și biserica din casa ei. Și când această 
scrisoare a fost citită printre voi, primiți-o citit și în biserica Laodiceanilor; 
 

Qatar este, fără îndoială, cea mai neatinsă națiune din PA cu cel mai mic număr de localnici 
credincioși. Urmează o formă a islamului wahhab, una dintre cele mai conservatoare școli din 
islam,  



iar poporul qatar este extrem de bogat. Această bogăție a devenit un obstacol în calea 
Evangheliei. 
 

Rugăciune: Rege al regilor și Domn al domnilor, ne rugăm pentru națiunea Qatar către tine 
acum. Ei sunt ca cei din Laodicea care erau bogați, dar erau nenorociți, jalnici, săraci, orbi și 
goi (Apocalipsa 3:17). Dar vestea bună este că a existat o biserică în Laodicea! Adu Qatari 
bărbați și femei să aibă credință în Fiul vostru, astfel încât să se adune în propriile lor biserici, 
pe deplin asigurat de voia lui Dumnezeu. Aduceți-i în staul oilor  (Ioan 10:16) așa cum ați făcut 
cu Laodiceni și să-i facă războinici puternici ai rugăciunii, așa cum a fost Epafra. Avem nevoie 
de rugăciunile sfinților din PA! Construiește-ți biserica în Qatar prin rugăciune și  
aturizează-te ucenici. Fie ca ei să lucreze din greu pentru tine și să fie ambasadori ai 
reconcilierii în afara Qatarului de asemenea (2 Corinteni 5: 16-21). Amin. 
 

Rugați-vă pentru Qatar: 
https://www.youtube.com/watch?v=NXnhNWHtqIk 
 
 

Ziua 29 (11 mai) - Rugați-vă pentru Mecca, Arabia Saudită 
 
 

Col 4: 16-17 și vezi că ai citit și scrisoarea din Laodicea. Și spune-i lui Arhip: „Vezi că împlinești 
slujba pe care ai primit-o în Domnul ”. 
 

Orașul Mecca din Arabia Saudită este inima islamului. Mohammad a fondat aici Islamul. Este 
cel mai sfânt loc din Islam și este locul pelerinajului anual Hajj. Rugați-vă Mecca s-ar alătura 
miilor de orașe din lume în care există biserici centrate pe Evanghelie, înălțate de Hristos! 
 

„Iată, mâna Domnului nu este scurtată, că nu poate mântui, sau urechea Lui că nu poate 
auzi!" (Isaia 59: 1) 
 

Rugăciune: Doamne, ne amintim de Mecca. Este un loc întunecat în care răul nu se odihnește 
niciodată. Ne rugăm Doamne, ai rupe brațul acestui rău și ai elibera oamenii din Mecca la 
Hristos! Ne rugăm ca noii credincioși să vină din Mecca. Ne rugăm ca să fie plantate biserici 
de casă în Mecca în ciuda pericolului. Ne rugăm să citim scrisori din biserica din Mecca. Fie ca 
ei să fie o binecuvântare pentru întreaga lume! Amin. 
 

Un eveniment extrem de semnificativ în calendarul islamic este pelerinajul Hajj care se face în 
fiecare an în Mecca, Arabia Saudită. Peste 2 milioane de musulmani merg să îndeplinească 
această cerință religioasă,unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului. Anul acesta, Hajj va avea loc 
în perioada 18-20 iulie, 2021. Rugați-vă aceleași rugăciuni pentru Hajj ca și în noaptea puterii. 
 

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a găsi mai multe informații despre cum să vă rugați în 
timpul Hajjului: 
http://prayforap.com/hajj.html 
 

Citiți despre o femeie saudită care l-a văzut pe Iisus la Hajj: 
https://unchartedministries.com/2021/01/25/jesus-came-to-mecca/ 
 
 
 
 



Ziua 30 (12 mai) - Rugați-vă să ajungeți cu evanghelia la musulmani 
 
 

Col 4:18 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Amintiți-vă lanțurile mele.  
Harul să fie cu tu. 
 

Pavel își încheie scrisoarea cu un salut din mâna sa. El le cere colosenilor să-și amintească 
lanțurile sale în timp ce le binecuvântează cu harul lui Dumnezeu. Domnul nostru să ne fie 
milostiv și dă-ne națiunile în timp ce umblăm cu el în toate zilele vieții noastre. Există riscuri și 
există Pericol. Pavel a vrut să ne amintim lanțurile sale. Să mergem cu toții în ascultare 
încrezătoare și faceți ucenici din toate națiunile și primiți lauda lui Dumnezeu - „Bravo, bine și 
slujitor credincios ”. 
 

Rugăciune: Dumnezeule milostiv, ajută-mă să ajung la cei pierduți, în special la musulmani. 
Dă-mi pasiune mai mare de a câștiga suflete cu tine. Fie să fiu silit de dragostea lui Hristos  
(2 Corinteni 5:14) să-mi iubesc PAroPAele ca pe mine. Sunt slab, dar harul tău este suficient. 
Fă-ți puterea perfectă în slăbiciunea mea (2 Corinteni 12: 8-9). Amin. 
 
 
 
 
 
 

 
Vă mulțumim 

 că ne-ați alăturat în rugăciune în aceste 30 de zile! 
 
 
 
 

Domnul te binecuvântează și te păstrează; Domnul face ca fața lui să strălucească asupra ta 
și să-ți fie milostiv; 

Domnul își ridică fața asupra ta și îți dă pace. (Numeri 6: 24-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pentru mai multe informații de rugăciune în Peninsula Arabică, consultați mai multe din PTPA 
(Praying Prin Peninsula Arabică) 
 
 

Site-ul PTPA pentru informații suplimentare despre rugăciune și ghiduri de rugăciune:  
www.apinfo.eu ou alors  prayforap.com 
 
 

Înscrieți-vă pentru e-mailurile regulate de rugăciune ale PTPA la: 
prayforap.com 
 
 
 

Facebook-ul PTPA:  
https://www.facebook.com/PRAYTAP/ 
 
 
 

PAlicația mobilă Prayermate PTPA: 
http://praynow4.org/arabianpeninsula 
 

 

Videoclipuri de rugăciune PTPA pe Youtube: 
youtube.com/user/prayershorts 
 
 
 
 
 

Contactați PTPA la: 
pray4ptap@gmail.com 
 
 

 


