
 

Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să 

ne rugăm.Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 

(Romani 8:26) 

 

      O lucrare minunată pe care o putem face în fiecare zi este aceea de a mijloci pentru frații și 

surorile noastre care sunt mădulare împreună cu noi în trupul lui Hristos.  Sunt mulți aceia care 

pentru Numele lui Isus au parte de mari suferințe, prigoniri și chiar moarte. Să îi învățăm pe 

copiii noștri să simtă cu cei ce trec prin suferință, să nu stea nepăsători și să mijlocească pentru 

ei. În cadrul programelor de studiu biblic în care vorbim despre persoana Duhul Sfânt și 

lucrarea acestuia pe pământ putem organiza un moment special de rugăciune pentru frații 

prigoniți și pentru misionari.Înainte este nevoie să explicăm copiilor modul în care Duhul Sfânt 

mijlocește pentru copiii lui Dumnezeu și chemarea Lui de a face și noi lucrul acesta, astfel 

devenind parteneri cu El în rugăciune.. 

    Mai jos avem relatate 5 povestioare misionare, actuale, scurte și câteva motive de rugăciune.  

Puteți folosi câte o povestioară pentru fiecare întâlnire. 
 

 
 
 

 

 
       Copiii creștinilor din Bangladeș  sunt 
marginalizați de către cei din comunitate. La 
școlile de stat sunt obligați să participe la ore de 
religie musulmană și sunt supuși unor mari 
presiuni datorită credinței lor în Isus. Când un 
musulman hotarăște să devină creștin, întreaga 
familie este persecutată, copiii fiind marginalizati 
și respinși. 
    Pentru întărirea lor spirituală și pentru a-
iproteja mulți părinți creștini își lasă copiii la un 
adăpost creștin unde copiii învață să scrie și să 
citească și de asemenea să se încreadă în Domnul 
Isus. 
Rugați-vă pentru: 
-creștinii din Bangladeș care sunt prigoniți 
datorită credinței lor în Isus 
-copiii creștinilor să îl cunoască tot mai mult pe 
Isus și să Îl slujească 
-adăpostul creștin să poată primi tot mai mulți 
copii 
pecare să îi educe în credința creștină 
 

 
 

 



 

     
 

 

    

      Mulți sirieni fug în Liban datorită războiului 
civil din Siria.O echipă de la Vocea Martirilor din 
USA ajută taberele de refugiați oferindu-le 
hrană, paturi și literatură creștină.În timpul unei 
distribuiri recente de pături , echipa de la Vocea 
Martirilor s-a asigurat că fiecare refugiat 
primește câte un NouTestament și fiecare copil 
câte o Biblie pentru copii.Echipa de creștini ne 
roagă să îi ajutăm în rugăciune ca cei ce au 
primit literatura creștină să fie atinși de mesajul 
Evangheliei și să vină la Hristos.În imagine avem 
un băiețel care a primit o Biblie și o răsfoiește 
curios. 
Rugați-vă pentru: 
-miile de refugiați care au fost nevoiți să își 
părăsească țara și nu au loc de muncă nici unde 
să își trimită copii la școala 
-Dumnezeu să îi atingă pe cei care aud mesajul 
Evangheliei și să îi mântuiască 
-cât mai mulți dintre ei să fie expuși Evangheliei 
și să fie transformați 
 

 
 

 

    

        
    Susan Ithungu este o tânără  din Uganda.În 
anul 2009 avea 13 ani când l-a primit pe Domnul 
Isus în inima ei.Când a aflat tatăl ei lucrul acesta 
a bătut-o și a ținut-o închisă timp de 6 luni într-
un spațiu strâmt oferindu-i doar puțină apă și 
mâncare.Cu toate acestea Susan a rămas 
credincioasă Domnului Isus.Când a fost salvată 
era extreme de slabă și a durat un timp 
îndelungat să se recupereze fizic și emoțional. În 
momentul de față ea se agață de credința ei în 
Isus și spune și colegilor ei de clasă despre El. 
Dedra este femeia care a îngrijit-o și a ajutat-o să 
reînceapă școala, ea are în continuare grijă de 
Susan și de alți copii. 
Rugați-vă pentru: 
-Susan ca să rămână tare în credință în timp ce 
merge la școală și să poata împărtăși în 
continuare Evanghelia cu cei din jur 
-Dedra ca Dumnezeu să îi binecuvinteze afacerea 
pentru a o  putea ajuta în continuare 
 

 



 

 
 

         
       Mama Humarei, o femeie creștină a fost răpită și 
ucisă în timp ce își vizita o rudă într-un alt oraș din 
Pakistan.   Fiind o creștină săracă și fără apărare a 
constituit o țintă bună pentru musulmanii extremiști. 
Humara a rămas de multe ori acasă singură în timp ce 
tatăl ei mergea la muncă. Tatăl fetei s-a luptat să nu îi 
lipsească nimic , dar când a auzit de o casă de copii 
creștină le-a cerut ajutorul. Humara se află acum la 
casa de copii, loc în care se simte bine și frecventează 
școala pentru prima dată în viața ei.Tatăl ei o vizitează 
regulat. 
 
Rugați-vă ca: 
-Domnul să protejeze casele de copii creștine de 
atacuri teroriste 
-copiii să primească vindecare sufletească și pace prin 
credința în Domnul Isus 
 
 

 

 

 

    
 

 
      O întreagă comunitate de credincioși suferă 
datorită uciderii lui Mohammad Yousf Bhat, un creștin 
indian convertit din islam. El a fost împușcat mortal în 
casa lui din Kashmir. Patru oameni înarmați care 
purtau uniforme și măști au intrat cu forța în casa lui 
Yousf în data de 1 iulie 2015. Yousf îi ȋnvӑţa pe 
musulmani despre Isus  de mai bine de 15 ani și era 
un leader creștin cheie al regiunii. A lăsat în urmă o 
soție și trei copii. 
 
Rugați-vă pentru: 
-familia lui care suferă foarte mult 
- frații lui de credință care sunt șocați de ceea ce s-a 
întâmplat ca Domnul să îi mângâie și să îi ajute să 
continue să se întâlnească la părtășie. 

 


