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20 vjet nuk është një kohë e gjatë për një 

lëvizje lut jeje, sigurisht jo në sytë 

e Perëndisë. Historikisht, padyshim se ka pasur lëvizje më 

të gjata të lut jes. Megji thatë, ne jemi të përulur dhe të 

ngazëllyer për të parë një botim 20-vjeçar të l ibri t “30 

Ditët e Lutjes”.

Në vitin 1993, kur udhëzuesi i parë i lutjes ishte shpërndarë, 
Islami nuk ishte një artikull ditor i lajmeve, e as shumica e 

të Krishterëve nuk mendonin për të arritur “botën myslimane”. 
Shumë ka ndryshuar gjatë kësaj periudhe 20-vjeçare. Ne jemi 
përpjekur për të reflektuar të dyja aspektet pozitive dhe negative 
të këtij ndryshimi në këtë botim. Ne po ashtu kemi theksuar 
disa nga gjërat e mrekullueshme që kemi parë Perëndinë duke 
bërë në më shumë se dy dekadat e kaluar përderisa jemi lutur së 
bashku. Për shembull, shumë, shumë myslimanë kanë ardhur 
tek Krishti. Vendet janë hapur, kishat janë mbjellur, farat janë 
mbjellë dhe muslimanët janë duke dëgjuar Lajmin e Mirë. Po, ka 
edhe sfida, por ne si Trupi i Krishtit na është thënë se sfidat do të 
vijnë. Jezusi nuk përpiqej ta fshehë këtë fakt. Por Ai e ka bërë të 
qartë se lutjet tona, ndërmjetësimi, dhënia dhe shkuarja na sjellin 
shpërblim të madh në qiell dhe sjellin shpresë tek kombet mbi 
tokë. Në këtë botim ju përsëri do të lexoni artikuj nga fusha, ku 
burrat dhe gratë janë duke dëshmuar lëvizje të jashtëzakonshme 
të Perëndisë ndër popujt muslimanë. Pikat e lutjes në secilin 
artikull vijnë nga punëtorët dhe pasqyrojnë më të vërtetë situatën 
e tanishme në terren. Pjesa më e madhe e raportimit të mirë në 
këtë botim bazohet në lutjet tuaja besnike dhe tek të tjerët gjatë 
këtyre 20 viteve të fundit. Ne ju jemi shumë mirënjohës juve dhe 
përpjekjeve tuaja. Përderisa të vazhdoni përmes këtij udhëzuesi 
lutjeje ju do të shihni se pse. 
E gjithë lavdia tek Perëndia,
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Njëzet vjet më parë, bota kishte 
rreth 1.1 miliard myslimanë. Në 
shumicën e vendeve perëndimore, 
Islami ishte pak i njohur si religjion 
i huaj. Përpjekjet nga ana e Kishës 
për të ndarë besimin e tyre në 
Krishtin me muslimanët ishin të 
vështira për t’i gjetur. 

Njëzet vjet më parë* disa udhëheqës 
misionare nga një agjenci e veçantë u 

takuan së bashku në Egjipt. Ata filluan të luten 
për botën myslimane. Përderisa ata luteshin, u 
sfiduan për të përqendruar vëmendjen e tyre 
për t’u arrirë më shumë në botën myslimane me 
bekimet e mbretërisë së Perëndisë. Kështu lindi 
lëvizja “30 Ditët e lutjes për botën muslimane”.

Njëzet vjet vazhduan
Sot, kjo organizatë ka dhjetë herë më shumë 
ekipe që punojnë në botën muslimane sesa 
20 vjet më parë dhe është njëra prej shumë 
agjencive që e ka përqafuar thirrjen për të ndarë 
mesazhin e Jezusit aty ku nuk është i njohur 
në mesin e popullit mysliman. Duke besuar 
se të gjithë njerëzit duhet të kenë mundësi të 
zgjedhin besimin e tyre, më shumë anëtarë të 
Trupit të Krishtit janë duke eksploruar mjetet 
kreative për të demonstruar dashurinë e Jezusit 
në komunitetet muslimane në të gjithë botën.

Ngjarja e lutjes 30 ditët e lutjes për Botën 
Myslimane ka luajtur një rol të madh në 
edukimin, motivimin dhe inkurajimin e 
besimtarëve që në mënyrë të respektueshme dhe 
të dashur të ndajnë besimin e tyre. Udhëzuesi 
tashmë është shpërndarë mbi 38 gjuhë, dhe 
miliona marrin pjesë çdo vit. Çfarë ka realizuar 

ky ortek i lutjes në 20 vjetët e fundit?
Vitin e kaluar një strateg i misioneve 

nga Bordi i Misioneve Ndërkombëtare ka 
raportuar për Misionet në Vendet e Paprekura 
se në vitin 1997 ata mund të identifikonin 
vetëm dy lëvizje të kishë-mbjelljes në mesin e 
grupeve të njerëzve mysliman. Deri në vitin 
2010, megjithatë, ata mund të identifikonin të 
paktën 25 popullsi muslimane që kishin parë të 
paktën 1.000 pagëzime dhe / ose 100 kisha të 
mbjellura në dekadën e fundit. Disa nga këto 
përfshijnë si në vijim: 

Një përparim i madh në Azin Jugore, në të 
cilën të paktën gjysmë milioni besimtarë me 
prejardhje muslimane vijnë në besim mes 
Bengalit.2

Në Iran, transmetimi satelitor i Krishterë 
shihet gjerësisht dhe mbështet një lëvizje të 
fortë kishtare të fshehtë në rritje, me mijëra 
shtëpi bashkësie duke u shumëzuar në të 
gjithë vendin.3

Disa qindra mijë anëtarë të një grupi Berbere 
të paarritur në Afrikën e Veriut kanë ardhur 
në besim në vetëm një nga disa lëvizjet që 
janë duke ndodhur në atë regjion.4

Përparimet teknologjike në dy dekadat e fundit 

●
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●

30 Ditët e Lutjes: 20 vjet përparim

* Shikoni faqen 4 për më shumë informacion 
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kanë transformuar mjetet e komunikimit të 
ungjillit tek grupet e mëhershme të paarritur 
myslimane. Radio dhe transmetimit satelitor 
në të gjithë botën muslimane ka rezultuar në 
miliona muslimanë duke dëgjuar dhe duke iu 
përgjigjur mesazhit të Krishtit. Në botën arabe 
vetëm një shërbesë, SAT-7, ka një audiencë të 
rregullt prej 8.5 million.5 

Këto përparime teknologjike gjithashtu kanë 
pasur një ndikim në shpërndarjen e Shkrimeve. 
Tani ka më shumë përkthime në dispozicion në 
gjuhët lokale, si dhe alternativa të tilla si audio 
dhe video versione të shkrimeve në online ose 
dosje digjitale shpërndarës. Mesazhi i Jezusit 
është më i kapshëm dhe më i kuptueshme 
se kurrë ndonjëherë më parë tek audienca 
muslimane.6

�0 vitet e ardhshme
Pra, çfarë në 20 vitet e ardhshme? Sipas një 

studimi Pew7 i lëshuar në janar të vitit 2011, 20 

vjet nga tani popullata muslimane e botës do të 
ketë dyfishuar nga ajo që ishte 20 vjet më parë, 
muslimanët do të përfaqësojnë një të katërtën 
e popullsisë globale. Si ndjekës të Krishtit, 
ne duhet të ngrihemi për të përmbushur këtë 
rritje me një pjesë të dyfishtë të besimit dhe të 
dashurisë. A mund ta bëjmë atë?

 Udhëheqësi nga agjencia që filloi 30 Ditët 
e Lutjes mendon kështu. “Ne nuk mund të 
kishim parashikuar këtë lloj të rritjes 20 vjet më 
parë, por ne e pranojnë se përhapja e ungjillit 
në mesin e muslimanëve në këto dy dekadat e 
fundit është ushqyer me lutje. Ne nuk mund të 
presim jo më pak në 20 vitet e ardhshme.”

Përparimet teknologjike në dy dekadat 
e fundit kanë transformuar mjetet e 
komunikimit të ungjillit tek grupet e 
mëhershme të paarritura myslimane. 

1 missionfrontiers.org  2 Global Network of Missions Structures, 2010
3 po aty 4po aty 5 po aty 6 indigitech.net 7 pewforum.org
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Inkurajimi, arsimimi dhe mundësimi 
që nga viti 1993

Qëllimi i këtij udhëzuesi lutjeje është që 
të frymëzojë dhe të drejtojë çdo lexues 

përderisa ata luten për muslimanët përpara 
fronit të Plotfuqishmit. Ne ju inkurajojmë që të 
kërkoni informacion të mëtejshëm dhe të fitoni 
një kuptim më të madh të botës islame dhe 
aktivitetet e Perëndisë në mesin e myslimanëve, 
si dhe njohuri të dorës së parë duke zhvilluar 
miqësi me muslimanët në zonën tuaj.

Kur të luteni në javët që vijnë, ju lutem 
përpiquni të përdorni Shkrimet sa më shumë 
të jetë e mundur në lutje. Kjo është e vërtetë 
qoftë nëse luteni vetëm ose në grupe. Ne kemi 
përfshirë referenca të ndryshme të Biblës në 
tërë doracakun. Përderisa ju meditoni dhe 
luteni për këto tekste, kërkoni Perëndisë për t’ju 
frymëzuar. Kjo do të ndërtojë besimin tuaj, dhe 
Perëndia mund t’ju japë njohuri të reja për lutje 
bazuar në Fjalën e Tij.

Ramazani ����
Siç e dini, ardhja 30 ditë përkon me kohën 
myslimane të agjërimit gjatë muajit të tyre 
të Ramazanit. Të lutesh gjatë kësaj kohe i 
ndihmon shumë të Krishterë të identifikohen 
me muslimanët. Ne gjithashtu e dimë se 
shumë muslimanë janë shumë më fetare gjatë 
Ramazanit dhe shumë prej tyre kërkojnë 
përgjigje të vërtetë nga Perëndia. Kjo na jep 

mundësinë si të Krishterë për t’u lutur në 
mënyrë specifike që Perëndia do t’u flasë dhe 
të lëvizë në jetën e muslimanëve. Çdo vit ne 
marrim dëshmi të shumta që Perëndia e bën 
pikërisht këtë.

Sipas kalendarit mysliman, ky është viti 
1434. Ky është në fakt doracaku ynë i 22 prej 
kur është shtypur doracaku i parë në vitin 1993, 
përderisa datat për Ramazanin krijohen sipas 
kalendarit hënor islamik prej 354 ditësh, dhe 
mesatarisht Ramazani vjen 11 ditë më herët çdo 
vit. Ka patur 22 vite hënore që nga viti 1993.

�0 Ditët Ndërkombëtare
Ndërsa duke u kundërshtuar në Islam, “30 

Ditët Ndërkombëtare” e thekson dashurinë e 
Perëndisë për popujt muslimanë. Kjo lëvizje 
lutjeje është përpjekur gjithmonë për të 
kultivuar një frymë përuljeje, dashurie, respekti 
dhe shërbimi ndaj muslimanëve. Ne mbajë një 
qëndrim pozitiv ndaj muslimanëve. Ne as nuk 
i denigrojmë ata e as nuk i kritikojmë. Ne e 
kuptojmë se Islami i shqetëson njerëzit. Për këtë 
qëllim Jezusi tha: “Duaje të afërmin tënd porsi 
vetveten”.

Për informacion të mëtejshëm rreth nesh, 
qëllimet dhe idetë tona se si të lutemi në 
mënyrë efektive, ju lutem vizitoni faqen e 
internetit: www.30-days.net.

Fokusi ynë {  }Thirrja e sa më shumë të 
Krishterëve që është e mundur, për 

t’u lutur për botën myslimane.
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Ajo filloi me me një ngazëllim të madh. 
Revolucionet përfshinë nga Tunizia në 

Egjipt dhe Libi. Shpejt u bë e njohur si Pranvera 
Arabe. A do të jetë koha kur bota arabe shkundi 
qeveritë autokratike dhe të korruptuara dhe 
pasuan Evropën Lindore në ëndrrën e madhe 
të “botës së lirë”? Shpresa kalonte si uji nëpër 
rrugë.

Dy vjet më vonë, ai lumi i shpresës ka të 
gjitha, por i tharë, i zëvendësuar me pasiguri 
dhe frikë. Në vend se të paqes dhe zhvillimit, 
largimi i udhëheqjes së vjetër ka lëshuar 
tensione afat-shtypura, duke sjellë pasiguri 
edhe më të madhe. Brenda këtyre vendeve 
revolucionarët e rinj të pyesin: “Kush e rrëmbeu 
revolucionin tonë?” Komentatorët e jashtëm 
pyesin, “Në fakt, a është bërë Pranvera Arabe 
Dimri Arab?”

Realiteti i Pranverës Arabe është se edhe 
pse shoqëritë e bashkuar në dëshirën e tyre 
për të rrëzuar qeveritë e korruptuara, njerëzit 
e tyre mbanin disa ëndrra shumë të ndryshme 
për të ardhmen e tyre. Një grup pa lirinë dhe 
demokracinë si përgjigje; një tjetër pa angazhim 
më të madh për ligjin e Sheriatit dhe Islamit të 

rreptë si përgjigje. Gjithnjë e më shumë, këto 
agjenda të ndryshme, janë konflikt në shtëpitë 
dhe në rrugët e botës arabe.

Megjithatë, në mes të kësaj trazire, një 
tjetër grup i tregimeve është duke u shkruar. 
Shumë në komunitetin e të Krishterë kanë 
gjetur pasion dhe angazhim të ri për të parë 
mbretërinë e Perëndisë të vijë tek kombet e tyre. 
Në nëntor të vitit 2012, 70,000 të Krishterë 
nga të gjitha besimet u mblodhën në Kajro për 
t’u lutur për kombin e tyre. Të tjerët po gjejnë 
guximin përderisa ata me dashuri po iu ofrohen 
fqinjëve të tyre myslimanë në mënyra të reja 
gjatë këtyre kohërave të pasigurta.

Anembanë rajonit është një shpërthim i 
tregimeve të njerëzve muslimanë duke ardhur 
në besim në Krishtin dhe duke u takuar 
së bashku për mbështetje, inkurajim dhe 
dishepullim. Gjithnjë e më shumë, megjithatë, 
këto lëvizje po e gjejnë veten si objektivat e 
frikësimit dhe persekutimit nga familja e tyre, 
komuniteti apo nga qeveritë.

Pranvera Arabe: dy vite dhe   
      duke vazhduar...

Egjipt - i lindur Adela Darwish 
bashkautorët Luftërat e Ujit: Ardhja e 
Konflikteve në Lindjen e Mesme.
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Kush na e 
rrëmbeu 
revolucionin?

Lutuni për qytetarët dhe 
udhëheqësit politike në botën arabe. 
Qofshinë sytë e tyre të hapur për 
të dalluar të vërtetën, dhe për të 
ndjekur atë me guxim. Lutuni që 
besimtarët në Krishtin do të jenë 
ishujt e paqes së vërtetë në mes të 
këtij sezoni të trazuar (Psalmi 46).

Lutuni që besimtarë të rinj dhe të 
vjetër do të dëshmojë me guxim në 
“shpresën që është brenda tyre”, në 
mënyrë që shumë të mund të vijnë në 
besim në Jezusin (1 Pjetri 3:15).

Lutuni që besimtarët në botën 
arabe të kenë siguri dhe kurajo, dhe 
lutuni për të drejtën e lirisë fetare.
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Parlamenti i dytë Botëror i 
Religjioneve mbahet në Chicago.Dita 2 
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A keni bërë ndonjëherë një premtim të gjerë 
të Vitit të Ri – por keni dështuar ta mbani 

atë?
Në vitet e fundit të viteve 1800, një britmë 

e madhe u dëgjua nëpër universitete dhe 
konferenca studentore: “Ungjillëzimi i botës 
në këtë brez” Në vitet e zymta të viteve 1900, 
një britmë e ngjashme u shpall: “Një kishë 
për çdo popull dhe një ungjill për çdo person 
deri në vitin 2000 dhe mëtutje!” Megjithatë, 
pavarësisht të një shtytje të madhe, Komisioni 
i Madh nuk ishte i plotë në vitin 1900 - dhe 
as në vitin 2000. Hulumtuesit vlerësojnë se në 
vitin 1900 rreth 900 milionë njerëz nuk kishin 

qasje ndaj Krishtit, Krishterimit apo 
ungjillit. Deri në vitin 2000, ky 

numër ishte dyfishuar në 1.8 
miliardë. Sot ky numër është 
mbi 2 miliard, shumë prej të 
cilëve janë mysliman.1 

Sjellja e Lajmit të Mirë në 
një botë që nuk 
e dëshiron atë, 
në fytyrën e 
një armiku 

i cili është armiqësor ndaj tij, është një sfidë. 
Si mundemi ne realisht të përballemi me këtë 
sfidë?

Ne duhet të përgatitemi - jo për sfidën e 
bërjesë së një premtim, por për sfidën që ta 
mbajmë atë. Ka edhe disa çelësa praktikë:

Bëhu pjesë e një ekipi. Greg Livingstone, 
themelues i Kufijve (Frontiers), një herë më 
ka thënë, “ne duhet të shqetësohemi më pak 
rreth vendndodhjes specifike që ne jemi duke 
shkuar, dhe më shumë se me kë po shkojmë.” 
Një fjalë e urtë afrikane thotë: “Nëse ju doni 
të shkoni shpejtë - shkoni vetëm. Nëse ju 
doni të shkoni larg, shkoni së bashku.”

Ngulmo në besim, shpresë dhe dashuri. 
Sot jeni duke u lutur me një ekip të madh 
për botën myslimane. Ajo botë nuk do të 
arrihet pa lutje të konsiderueshme. Por 
lutja duhet të jetë me besim, shpresë dhe 
dashuri për burrat, gratë dhe fëmijët në 
botën muslimane, të cilët janë të dashur 
nga Perëndia. Greg Livingstone thotë se ai 
është duke u lutur për pesë përqind të botës 
muslimane për të ardhur tek Krishti. Pse 

●

●

pesë përqind? “Perëndia më ka dhënë besim 
për pesë për qind, kështu që unë do të lutem 
për të dhe do të veprojmë sipas saj derisa ajo 
ndodh.”

Hulumtuesit vlerësojnë se në vitin 
1900 rreth 900 milionë njerëz nuk 

kishin qasje ndaj Krishtit, Krishterimit 
apo ungjillit. Deri në vitin 2000, ky 

numër ishte dyfishuar në 1.8 miliardë.

Tejkalimi i sfidës së botës myslimane

Lutuni për ekipet që punojnë në botën 
myslimane që të duan njëri-tjetrin për 
shkak se “Prej kësaj do t’ju njohin të gjithë 
që jeni dishepujt e mi” (Gjoni 13:35) dhe 
“dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën” 
(1 Gjoni 4:18).

Lutuni për hirin e Perëndisë për ne që 
të jemi të përulur dhe fleksibil përballë 
sfidës, dhe për “sytë për të parë dhe 
veshët për të dëgjuar” planet e Perëndisë 
(1 Korintasve 2:9-16).

●

●
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{  }Sot ju jeni duke 
u lutur me një 
ekip të madh.

1 Statusi i Misionit Global, 2012�  30 ditët e lutjes për botën muslimane
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Zgjedhje elektorale e sjellin Andreas 
Papandreoun në pushtet në mesin e klithmave 
të ekonomisë zhgënjyese të Greqisë.
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Një e korrë shpirtërore është duke arrirë 
në Evropë! Më shumë se një million 

refugjatë jetojnë momentalisht në Greqi, një 
komb me 11 milion banorë. Shumica janë nga 
vende kryesisht myslimane që nuk lejojnë liri 
në adhurim. Larg nga vendlindja e tyre dhe 
shpesh të dëshpëruar me një islam që kërcënon 
dhe shkatërron, shumica nga ata janë shumë të 
hapur ndaj Ungjillit. 

Në korrik 2012 një grup besimtarësh 
kanë udhëtuar për në Athinë për të 
ndihmuar refugjatët me fjalë dhe vepra. 
Ata bashkëpunuan me kishat lokale, duke 
shpërndarë ushqime dhe pako higjienike së 
bashku me literaturë krishtere dhe Bibla në 
gjuhë të ndryshme si dhe 2GB micro-SD 
kartela për telefona mobil. 

Këto kartela SD përmbajnë filmin e Jezusit 
në gjashtë gjuhë të ndryshme, një Bible me 
audio dhe këngë si dhe tregime nga njerëz duke 
ndarë si e kanë takuar Jezusin në mënyrë të 
përshtatshme. Shumë refugjatë kanë telefon 
mobil. Kjo do të thotë ata përdorin dëgjuese: 

Për çudi ata nuk shqetësohen nëse shihen 
nga fshatarët duke lexuar Biblën. Telefoni 
mobile gjithashtu vazhdon me refugjatët gjatë 
udhëtimit të tyre drejtë Evropës qendrore. 

Çlodhje e vërtetë dhe paqe
Amiri ishte fëmijë kur prindërit e tij kanë 
ikur në Iran. Si djalosh ai ka pasur çasje në 
Internet dhe ka filluar të mësojë anglisht në 
një forum online (chat rom). Të krishterët në 
këtë forum online i treguan për Jezusin dhe u 
lutën për të, gjë që ky u prek shumë. Pasi e pa 
të vulosur “Fëmij refugjatë” në certifikatën e 
tij të lindjes, Amiri e kuptoi që atij i duhej të 
gjente një shtëpi të përhershme ku të mund 
të jetonte në paqe dhe liri. Gjatë rrugëtimit ai 
qëndroi në Athinë ku edhe takoi të krishterë. 
Atje ai vendosi besimin e tij në Jezusin. Amiri 
është njëri nga refugjatët mysliman që gjatë 
rrugëtimit të tyre, takuan Atë që ishte Vet 
refugjatë dhe i cili ofron çlodhje dhe paqe në 
Të. 

Rruga e refugjatëve: 
një e korrë shpirtërore në Evropë!

Lutuni për mijëra myslimanë në 
autostrada refugjatësh. I thërrisni 
Perëndisë që të gjejnë jetën e vërtetë. 
(Gjoni 14:6-“Unë jam udha, e vërteta dhe 
jeta.”)

Lutuni që të krishterët të ofrojnë 
dashuri, respekt dhe ndihmë këtyre 
refugjatëve. (Mateu 25:35-“...Unë isha i 
huaj...”)

Lutuni që këta refugjatë mysliman që 
do të njohin Jezusin, me gëzim të mund të 
jetojnë besimin e tyre dhe të ftojnë shumë 
myslimanë tjerë të jetojnë me Jezusin. 
(Gjoni 13:35-“...që ju jeni dishepujt e mi...”)
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{  }Thuhet se 87% e 
popullatës në botë kanë 

telefona celularë. 
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Të gjithë jemi të bekuar nga besnikëria e Perëndisë.

17 Emri i tij do të vazhdojë përjetë, emri i tij do të 
përhapet deri sa të ketë diell; dhe tërë kombet do të 
bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur.

18 I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia i Izraelit; vetëm 
ai bën mrekulli.

19 Qoftë i bekuar përjetë emri i tij i lavdishëm, dhe tërë 
toka qoftë e mbushur me lavdinë e tij. 

Amen, Amen!

Psalmi 72
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Një lutje e mirë për ta kujtuar “Perëndi më beko 
që të jem bekim për kombet, zgjero kufijtë e mi, 
bë që dora Jote të është me mua dhe Fryma Jote 
udhëzuese të më ruaj nga 
e keqja”. Ju do të gjeni këtë 
lutje-dhe Perëndia do të 
përgjigje - tek 1 Kronikave 
4:9-10. 

Lutja kërkon më shumë 
zemër sesa fjalë goje.

“Lutja është një forcë në tokë 
që urdhëron forcën në qiell.” 
(Andrew Murray)

Engjëlli e nxori Pjetrin jashtë 
burgut, por ishte lutja që e 
solli engjëllin.

Hape Librin kur lutesh. Fjala 
e Perëndisë është jeta dhe 
fuqia e lutjeve tua.

“ Që kombet të ngrihen në 
këmbët e tyre, duhet që ne 
së pari të biem në gjunjët tanë.” (Bill Graham)

Citate 
lutjeje të 
famshme 

{  }a keni ndonjë citat të 
preferuar? Na shkruani në: 
favquotes@30-Ditas.net

“Në çdo gjë, ia parashtroni 
kërkesat tuaja Perëndisë me 

anë lutjesh dhe përgjërimesh, 
me falënderim”. (Filipianëve 

4:6)

Dhurata më e çmuar që ne 
mund të japim është KOHA 

JONË VEÇ ME ZOTIN. 

Thirrja për LUTJE nuk është 
nga njeriu por nga vetë 

Perëndia. 

Perëndia ka kohë për të të 
dëgjuar, po ti, a ke kohë që të 

lutesh?

Është e pamundur që të hysh 
në fronin e Hirit...dhe të dalësh 

duar bosh. (Hebrenjve 4:16)

Kufizimet e vetme për 
tu lutur janë premtimet 

e Perëndisë dhe 
aftësia e Tij për 
të përmbushur 
këto premtime, 
“Hap gojën 
tënde dhe 
Unë do të 
ta mbush”. 
(Psalmi 
81:10)

Perëndia kërkon NDËRMJETËSUES 
para se Ai të NDËRHYJË. 

Si mund të matet një 
lutje e thjeshtë/e vetme? 

Sille LUTJEN në shtëpi 
dhe fëmijët do ta bartin 

me vete në shkollë. 
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Në rrëzë të një mali të gjerë në një fshatë 
të largët në Kabylie, në veri të Algjerisë, 

u rrit një djalë i vogël i quajtur Xhozef. Çdo 
ditë në shkollë ai ka mësuar për islamin dhe ka 
studiuar Kur’anin në gjuhën arabe. Edhe pasi 
që babai i tij ka besuar Jezusin, ai prap nuk ka 
dëgjuar shumë për Jezusin. Babait të tij iu desh 
të punonte shumë dhe s’kishte shumë që t’i 
tregonte të birit tregime nga Bibla. 

Mendimet e Xhozefit ishin të ngatërruara: në 
shkollë ai mësonte islamin, por në shtëpi, babai 
i tij i tregonte për Perëndinë në Bibël. Xhozefi 
po vuante të dinte se cila nga këto dy rrugë 
ishte e drejta në mënyrë që t’i paraprinte për të 
njohur Perëndinë e gjallë.

Mundësia po troket
Gjatë kohës së verës, një kishë e afërm – rreth 

50 km larg- organizoi një kamp për fëmijë. 
Xhozefi dëshironte kaq shumë që të shkonte, 
por ky kamp ishte për fëmijët e kësaj kishe 
e ky si përkiste kësaj kishe. Ati i është thënë 
që s’mund të marr pjesë. Por një ditë para se 
kampi të fillonte, një punëtor nga kampi u ndje 
i shtyrë që të gjejë një vend për të. Xhozefi u 
ngazëllua! 

Xhozefi plotësisht i shijoi ditët në kamp, por 
thellë në zemër ai ndjehej i shtyrë nga pyetja: 
cila nga këto dy rrugë është e drejta? Në ditën 
e fundit në kamp, punëtori që ftoi Xhozefin 
tek kampi filloi t’i fliste atij. Përfundimisht, 

Xhozefi pati mundësi për t’i bërë pyetje dhe 
për të ndarë interesimin e tij për njohjen e 
së vërtetës. Gjatë bisedës, Xhozefi mësoi për 
dashurinë e Perëndisë dhe mesazhin e Jezusit, 
që bënë thirrje për t’u penduar për mëkatet tona 
dhe për ta ndjekur Atë. Kur u pyet nëse donte 
t’i besonte Jezusit si Shpëtimtar të tij, Xhozefi 
iu përgjigj me “PO” dhe u lutë së bashku me 
punëtorin, me paqe duke përmbyllur dyshimin 
e tij. 

Algjeria bie në dorë të militantëve islamikë. 
Pothuajse të gjithë të huajt largohen mes një 
lufte civile. 

Dita 4 
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Të uritur për të vërtetën: Tako fëmijët e Algjerisë

Lutuni për fëmijët në Kabylie dhe 
anembanë Algjerisë, në mënyrë që të 
gjithë të kenë mundësi të dëgjojnë për 
Jezusin (Luka 18:16).

Lutuni për fëmijët që besojnë në 
Perëndinë Jezus Krisht, që besimi i tyre të 
rritet dhe se ata do të kenë guximin t’ju 
tregojnë tjerëve për Të (Mark 9:36-37).

Lutuni që Perëndia do të mbrojë 
krishterët në Algjeri të cilët janë të 
përndjekur (Mateu 5:10).
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{  }Gjysma e fëmijëve të 
përshtatshëm regjistrohen në 

shkollat algjeriane. Afrika e Veriut
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Ka dy ndikime të forta në besimin islam të 
Sylhetit - një nga e kaluara dhe një nga e 

tashmja. 

E kaluara
Tetëqind vjet më parë, një mysliman “shenjtor” 
dhe 360 pasuesit e tij erdhën në Sylhet, qyteti 
më i rëndësishëm në rajonin e Sylhetit, i cili 
sot shtrihet në veri-lindje të Bangladeshit në 
rajonin fqinj të Indisë. Muslimani e mundi 
mbretin sundimtar Hindu, thuhet se e mundi 
me an të fuqisë së tij magjike. Në shekujt në 
vijim, Islami u përhap nga Sylheti në pjesën 
tjetër të Bengalit. Ai u evolua në një kult 
të fortë lidhur me varrin e Muslimanit dhe 
ndjekësve të tij, duke integruar praktika të 
ndryshme mistike dhe magjike. Kjo është një 
praktikë e zakonshme myslimane e Sylhetit të 
enjteve në mbrëmje për të kërkuar të vdekurit 
në varret e tyre për ndihmë.

E tashmja
Kohët e fundit, ndikimi i Islamit ortodoks 
është duke u rritur fuqishëm. Çdo të premte, 

xhamitë janë të mbushura me burra duke u 
lutur. Sylhetitet janë një ndër muslimanët më 
konservatorë në tërë rajonin. Bangladeshi ka 
popullsin e katërt më të madhe myslimane 
në botë, dhe Islami luan një rol të madh në 
politikë, në jetën dhe kulturën e popullit. 
Islami është shtet fetar, por liria e të drejtës 
për të praktikuar fetë e tjera është pjesë e 
Kushtetutës.

Nevoja e madhe
Ka rreth 11 milion Sylhetit musliman. Rreth 7 
milion jetojnë në Bangladesh, rreth 2 milion në 
Indi dhe pjesa tjetër është e shpërndara nëpër 
botë. Shumë familje Sylhetite kanë anëtarë 
të familjes të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë 
vendit. Familjet që kanë mundësin i dërgojnë 
fëmijët e tyre në botën perëndimore, kryesisht 
në Britaninë e Madhe. Familjet e varfëra i 
dërgojnë fëmijët e tyre për të punuar në vendet 
e Gadishullit Arabik. Përkundër gjithë kësaj, 
shumica e Sylhetiëve ende jetojnë dhe vdesin në 
varfëri të skajshme.

Kulti Sylheti: Magjia e së kaluarës 
dhe së tashmes në Bangladesh 

Përmbytjet të forta goditin 
Bangladeshin verior. Rreth 3 milionë 
njerëz janë të prekur
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Të uritur për të vërtetën: Tako fëmijët e Algjerisë

Lutuni që Sylhetitet së shpejti do të 
kenë Biblën e tyre dhe aftësitë për të 
lexuar atë. “Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, 
dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.” 
(Romakëve 10:17)

Lutuni që Sylhetitet do të gjejnë liri dhe 
ndihmë, jo nga varri, por nga Jezusi, i cili 
e mundi vdekjen. “Shpëtimtari ynë, Jezu 
Krishti ... që e prishi vdekjen dhe nxori 
në dritë jetën dhe pavdekësinë me anë të 
ungjillit.” (2 Timoteut 1:10)

Lutuni për Sylhetitet që jetojnë jashtë 
vendit, që ata të takojnë të Krishterë të 
cilët mund t’i tregoni atyre rreth Jezusit 
dhe që të kalojnë mesazhin e Tij tek 
familjet e tyre.
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{  }Tri breza shpesh 
jetojnë në një 

shtëpi.Azia qendrore jugore



Njerëzit në bregun perëndimor të Bajaut 
jetojnë në Sabah, në anën më veriore të 

shtetit të Malajzisë në ishullin e Borneout. 
Me një numer të popullësis rreth 65,000. Të 
Jashtmit i referohen atyre si “Bajau”, por në 
mesin e tyre ata vetëm thonë “Sama”. Gjuha e 
tyre është e lidhur me të tjera gjuhë të Sama-
Bajau që fliten në Filipine, në bregun lindor të 
Sabah, dhe Sulawesi (Indonezi).

Populli dhe identiteti i tyre
Bajaut e Bregut Perendimor fillimisht ishin 

banorët të barkës, jetët e të cilëve ishin të 
përqëndruara në det. Në ditët e sotme shumica 
e këtyre njerëzve krijues janë adaptuar në një 
mënyrë jetese agrare, duke kultivuar oriz të 
lagësht dhe prodhime tjera. Ata gjithashtu 
kultivojnë bagëti dhe kuaj - ata nganjëherë 
quhen “Loparet e Lindjes”. Ata kanë një 
traditë të pasur të kuajëve madhështor ku 
kuajt dhe kalorësit janë të stolisur me kostume 
shumëngjyrëshe.

Ata krenohen me kulturën dhe gjuhën e tyre. 
Megjithatë, ndërmartesat me grupet fqinje, si 
dhe migrimet e të rinjve në qytete në kërkim 

Moderniteti në Bregun Perëndimor 
     në Bajau të Malajzisë

Autoritetet Malajziase paralajmërojnë botuesit 
e Biblës për të ndaluar të përdorin 16 fjalët e 
“ndaluara”, duke përfshirë edhe “El-Kitab” (Biblën)

Dita 6 
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Lutuni që Perëndia do të zbulojë Birin 
e Tij në ëndrrat dhe vizionet për këta grup 
njerëzish të paprekur.

Lutuni që besimtarët lokale nga grupe 
fqinje etnike do të jenë të motivuar që të 
kalojnë barrierat e gjuhës dhe kulturës për 
të arritur tek bregu perëndimor i Bajautit.
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të vendeve të punës, e bën të vështirë për të 
ruajtur gjuhën, trashëgimin dhe kulturën 
e tyre. Ashtu si shumë popujt në këtë zonë, 
modernizmi është duke u përhapur.

Religjioni dhe shoqëria
Bajaut e Bregut Perëndimor janë musliman. 

Religjioni luan një rol të rëndësishëm në 
identitetin e tyre dhe në jetën e komunitetit. 
Shumë ngjarje të fshatrave janë të lidhura 
me praktikat islame dhe me kalendarin 
islamik. Familjet kanë një mosoduo (leximi i 
lutjeve), e cila shoqërohet shpesh me ushqim 
të komunitetit. Koncepti i sedekah (dhënia 
lëmoshë) është një pjesë e rëndësishme e 
këtyre ushqimeve, përdrisa kjo do të thotë se 
pjesëmarrësit mund të fitojnë shpërblime dhe 
përfitime shpirtërore. Kremtimi më i madh 
i viti është festival i Aidilfitri (Eid al-Fitr) - i 
njohur gjerësisht si Hari Raya Puasa, ose thjesht 
Hari Raya (Dita e Kremtimit) në Malajzi. Kjo 
shënon kulmin e Ramazanit, muajit të shenjtë 
të agjërimit.

Pavarësisht ndikimit të Islamit, shumë prej 
këtyre Bajauteve ende në shkalla të ndryshme, 
mbahen fort në besimet e tyre animiste dhe 
praktikave. Ata janë të ndjeshëm për një botë të 
shpirtrave, për të cilën ata frikësohen se mund 
t’ju shkaktojë sëmundje ose fatkeqësi të tjera. 
Recitimi i pasazheve kuranore është parë si një 
kundëhelm i fuqishëm kundër forcave të së 
keqes. Disa përpjekje për të shfrytëzuar fuqinë 
shpirtërore në mënyrë që ata mund të shërojnë 
veten dhe të tjerët.

{  }Bëni me gisht me 
gishtin e madh të 

dorës dhe jo me gishtin 
tregues, në Malajzi.

��  30 ditët e lutjes për botën muslimane
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Dr. David ndryshoi fatin e tij. A 
munden të Krishterët sot të bëjnë 
një përsëritje?

Në Afrikën jugore, në lindje të Zambias, një 
nga vendet më të varfra në botë shtrihet 

në mes të një cikli thuajse të pafundshëm të 
urisë dhe sëmundjes.Vendi është Malawi, i cili 
e tërhoqi vëmendjen e botës kohët e fundit, 
kur ylli i muzikës Madonna filloi programin 
jetimore “Ngritja e Malawit” .

Në fakt Malawi është një vend shumë i 
bukur, dhe turistët kënaqen me miqësin e 
popullit të tij. Adhuruesit e natyrës i admirojnë 
parqet dhe rezervat e lojës, alpinizmin malor 
dhe udhëtimin në pllajë. Të tjerët janë të 
fasionuar nga grupet e ndryshme 
të njerëzve dhe historisë së tyre 
piktoreske, sundimtarët lokalë 
që përfaqësonin sulltanin e 
Zanzibarit, dhe të famshinYao, 
të cilët janë shpërngulur nga 
vendlindja e tyre origjinale 

në Mozambik, duke i bërë shumë njerëz të 
emigrojnë në Malavi

Numri i madh
Megjithatë, jeta në Malavi është e vështirë. 
Jetëgjatësia mesatare është rreth 52 vjet dhe për 
shumicën e Malavinëve ka pak shpresa për një 
të ardhme më të mirë. Njerëzit janë të orientuar 
familjarisht dhe ka tradita të ndryshme se si të 
trajtohen anëtarët e familjes. Shumë njerëz janë 
fermerë të cilët kultivojnë ushqim ose duhan, 
çaj, ose sheqer. Por rritje e prodhimeve është një 
vështirësi. Edhe fëmijët janë të përfshirë në këtë 
punë të rëndë.

Dr Livingstone, unë supozoj
Myslimani i parë për të vënë këmbën në Malavi 
ndoshta e ka bërë para 500 vjet më parë. 
Përderisa misionarët të Krishterët arritën, jo 
pak prej të cilëve ishte Dr. David Livingstone, 
Islami kishte fituar tashmë të marrë hovë. 

Pavarësisht ndikimit të Krishterimit, 
spiritizmi, adhurimi i paraardhësve, 

besimi në “magjin e zezë” dhe 
shoqëritë sekrete janë një pjesë e 

madhe e jetës së përditshme të çdo Malaviani.
Organizata muslimane, bashkë me paratë e 

naftës për të shpenzuar, e kanë gjetur të lehtë 
për të blerë tokë dhe për të fituar të konvertuar 
në Malavi. Xhamitë dhe qendrat islamike janë 
duke u ngritur në të gjithë vendin. Malavi është 
një objektiv strategjik për misionarët muslimanë 
të cilët e shohin atë si një bazë nga e cila ata 
mund të sjellinë Islamin në tërë Afrikën e jugut.

Malawi i Livingstonit ose Madonnes?

Votuesit refuzojë Partinë e Kongresit 
të Malavit, duke hapur rrugën për 
zgjedhje të lira.
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Radio është burimi kryesor i informacionit 
për shumë Malavian. MBC shtetëror është 
Transmetuesi kryesor kombëtar. Televizioni 
u prezantua në vitin 1999. Lutuni për 
programimin e të Krishterë.

Lutuni për projekte praktike për hapur 
dyer. Disa misione mjekësore punojnë për të 
sjellë ujë të pastër, për njerëz që normalisht 
nuk mund ta përballojë një gjë të tillë. Këto 
projekte flasin vëllime

Lutuni për mbizotërimin musliman të 
popullit Yao, që kishat Yao të besimit dhe të 
dashurisë do të hapen.
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{  }Mesatarja e moshës në 
afrikë është 19 vjet. Në 
Malawi është 17.3 vjetAfrika Jugore
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��  30 ditët e lutjes për botën muslimane

 “Përpjekjet janë në proces për të 
vënë një pjesë të Shkrimeve në duart 
e çdo personi të paungjillëzuar në 

Lindjen e Mesme. Bibla është e freskët dhe e re 
tek shumë të Krishterë në vendet muslimane. Ata 
nuk kanë prejardhje të Krishterë apo pikëpamje 
botërore, kështu që kur ata dëgjojnë mesazhin 
është e mahnitshme dhe transformuese për ta. Kjo 
është veçanërisht e vërtetë në zonat më të varfëra 
rurale, por pak më pak në qytetet më të mëdha, 
ku materializmi ka marrë hovë. Kur njerëzit 
dëgjojnë të vërtetën nga Bibla, ata janë të etur për 
të përqafuar atë dhe me gjithë zemër të jetojnë për 
Perëndinë. Kjo është arsyeja pse ne, të Krishterët e 
rinj, kemi një dëshirë të tillë dhe duhet të marrim 
Bibla ...”

“Këtu në Lindjen e Mesme, ne po shohim më 
shumë njerëz duke ardhur tek Zoti sesa në vitet e 
mëparshme, dhe shumë prej tyre pa një përfshirje 
‘tonë’ të madhe. Ne jemi shumë të ngazëllyer në 
atë që Perëndia po bën në botën myslimane dhe 
mund të shohim se shumë lutje është derdhur 
jashtë, dhe që Perëndia po vepron në emrin tonë. “ 

“Një mik më dha Ungjillin e Gjonit. Në kapitullin 
e parë kam lexuar se Jezusi Mesia është Qengji 

i Perëndisë. Menjëherë një mister në shpirtin e 
Islamit ishte hapur. Unë e dija që miliona kafshë 
që ne i sakrifikojmë në pelegrinazhin vjetor janë 
një shenjë duke iu drejtuar Mesias i cili është 
Qengji sakrifikues i Perëndisë. 

“Miku im mysliman kohët e fundit filloi të lexojë 
Dhjatën e Re dhe menjëherë u bë i ngazëllyer duke 
lexuar gjenealogjinë e Jezusit. Ju e dini për cilën 
pjesë po flas, 17 vargjet e para të kapitullit 1, vargje 
të cilat shumica e botës perëndimore tenton t’i 
kaloj. Për një musliman, këto vargje janë shumë të 
rëndësishme përderisa ato flasin për familjen dhe 
historinë dhe e bëjnë Mateu legjitim, të besueshëm 
dhe po - ngazëllyese! Ai menjëherë dëshironte të 
din se kush është ky Jezus Krishti, Bir i Davidit, 
biri i Abrahamit, ishte. Sot ai ndihmon për të 
drejtuar një shërbim të rëndësishëm duke iu ofruar 
muslimanëve në një vend të ‘mbyllur’. “

“Unë jam i lirë! Unë e kam kuptuar se nuk ka 
krahasim midis Krishterimit dhe Islamit. Ku unë 
dikur kisha shumë rregulla për të ndjekur nga 
Kurani dhe Hadithi, unë tani kam 
një marrëdhënie me Perëndinë. 
Është kaq e ndryshme.”

Çfarë thonë të tjerët
Dëshmi të shkurtëra

”



30 ditët e lutjes për botën muslimane  ��

Pse, në një periudhë kur video digjitali dhe 
audio përmbajtja shpërndahet në kompjuter 

nëpërmjet kabllit optik- fibër- ose sinjaleve të 
uajerlesit, a duhet të shihet radio si një mjet 
kritik për prezantimin e besimit të Krishterë? 
Goxha e thjesht sepse ka aftësinë unike për të 
dhënë mesazhin e saj në mënyrë efikase, të lirë, 
dhe detyrimisht për përqindje më të madhe të 
popullsisë së botës, pavarësisht statusit të tyre 
ekonomik, nivelit arsimor apo vendndodhjes 
gjeografike.

Për shembull, të Krishterët në Azinë 
Qendrore janë të kufizuar në besimin e tyre. 
Misionarët e huaj janë dëbuar nga zona të 
caktuara. Por Kisha lokale ka vazhduar të 
zhvillohet, pjesërisht për shkak të ndikimit të 
mësimdhënies nëpërmjet radios. Në Afrikën 
e Veriut, radiot janë të gatshme në të gjithë 
rajonin, duke i lejuar njerëzit në zonat urbane 
dhe rurale, si dhe njerëz të shkolluar dhe 
gojor, njësoj për të marrë dhe për të kuptuar 
programet në gjuhën e tyre.

Radio është gjithashtu një zgjidhje e 
përshtatshme kur kanë të bëjnë me sfidat e 
alfabetit të shkruar. Për shembull, në

 Turkmenistan, brezi më i vjetër ka përdorur 
gjithmonë alfabetin Cirilik, ndërsa brezi i ri 
është i mësuar me alfabetin Latin. Turkmenët 
në vendet e huaja lexojnë në gjuhën arabe, 
Farsi, apo në gjuhën e vendit ku ata banojnë. 
Transmetimi i radios, megjithatë, lejon që ata të 
dëgjojnë ungjillin në gjuhën që ata flasin.

Bota islame është e plotë me diversitet 
kulturor, duke u shtrirë nga Afrika në Azi. 
Një Maroken jeton në një ambient krejtësisht 
të ndryshëm nga një Sirian apo dikush në 
Indonezi. Radio shërbimet mund të 
marrin nuanca kulturore dhe dallime 
në konsideratë kur të krijohet 
përmbajtja. Dhe për shkak të 
mungesave të shpeshta të energjisë 
elektrike në rajonet malore ose 
shkretinore, diellore- radiot e 
pluhurzuara janë të një rëndësie 
të veçantë në transmetimin e 
përmbajtjes biblike. Valët e radios 
kalojnë kufijtë dhe shkojnë ku 
misionarët tradicionale nuk janë 

     

në gjendje të shkojnë dhe ku materialet e 
shtypura biblike janë të vështira për të hyrë. 
Në këtë mënyrë, shërbimet e radios luajnë një 
rol thelbësor në arritjen e botës Islame për 
Krishtin. Radio gjithashtu tenton të jetë më e 
lirë sesa metodat e tjera në terren.

Pse radio shërbimi është 
     jetik për botën Myslimane 

Apple zbulon Newtonin – Asistenti i parë i 
suksesshëm APD (Asistenti Personal i Digjitalit 
ose kompjuterit palmëtop).

Dita 8 
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Kërkojini Perëndisë për më shumë 
shërbime për të marrë sfidën e transmetimit 
të radios.

Lutuni për programet e radios për të 
përmbushur nevojat e njerëzve.

Lutuni për prodhuesit e radios lokal të 
inkurajohen dhe të mbrohen. 

Lutuni për ata që kërkojnë të vërtetën, 
që ata të mund të mësojnë të njohin Krishtin 
dhe të rritet në Të.
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{  }52 për qind e përdoruesve 
preferojnë më së shumti 

radio lajmet.



Dita 9 

��  30 ditët e lutjes për botën muslimane

Vankuver , një qytet i bukur bregdetar i 
British Columbia, është porti dhe qyteti i 

tretë më i madh në Kanada. Veriu i saj malor ka 
disa vendpushime të skijimit që ia mundësuan 
këtij qyteti ta fitoj ofertën për organizimin 
e Olimpiadës së Dimrit 2010. Vancouver 
Metro është një nga qytetet më të ndryshme 
në Kanada si në mënyren etnike dhe në atë 
gjuhësore, sipas regjistrimit të vitit 2006, 40 
përqind e banorëve të saj nuk flasin gjuhën 
angleze si gjuhën e tyre amtare.

Emigrantët myslimanë 
u paraqitën në Vankuver 

në vitin 1931. Në 
fillim të viteve 1970, 
grupe të mëdha të 

muslimanëve erdhën 
nga Afrika. Në vitin 
1980, myslimanët 
kishin vetëm një vend 
për lutjen e së premtes 

në Metro Vankuver, 
por sot, ka mbi 15 vende 

të tilla. Regjistrimi i 
popullatës në Kanada të 

vitit 2001 tregoi se Vancouver Metro kishte 
një popullsi prej 1.990.000 dhe një popullsi 
muslimane prej 52.600; Regjistrimi i popullatës  
së 2006 tregoi një popullsi prej 2.1 milion  
dhe rreth 90.000 myslimanë. (Regjistrimi 
i popullatës  së 2006 nuk kishte sondazhe 
fetare) Rritja e shpejtë e popullsisë muslimane 
i atribuohet rritjes së emigracionit, refugjateve,  
dhe normat e larta të lindjes.

Sot, ka shumë kanadez të lindur myslimanë 
të përzier nga njerëz të ardhur nga India, 
Afrika Lindore, Iraku, Egjipti, Azia Qendrore, 
Fixhi, Afganistani, Bosnja, Sri Lanka, SHBA, 
Indonezia, Britania dhe më shumë. Dy grupet 
më të mëdha janë Punjabis dhe Iranianët. 
Përveç kësaj, më shumë se një mijë studentë 
nga Arabia Saudite vijnë në Vankuver çdo 
vit për të studiuar si pjesë e një programi të 
veçantë të bursave i themeluar nga qeveria 
saudite në vitin 2007. Gjatë Ramazanit, qindra 
prej tyre mblidhen në xhaminë e Vankuver 
për iftar (darka qe then agjerimin), tarawih 
(namaz nate me xhemat qe kryhet në xhami 
nga muslimanët), dhe duke perjetuar knaqësinë 
e Ramazanit. Shumica dërrmuese e këtyre 

nxënësve janë të moshes 20 vjeqare, shumica 
e tyre janë duke agjëruar Ramazanin e tyre të 
parë larg nga shtëpia.

Të ecësh në një xhami në Vankuver është 
sikurse të hyjsh në një forum të Kombeve të 
Bashkuara. Është e zakonshme për të parë 
muslimanët duke adhuruar së bashku prej 
dhjetra vendeve të ndryshme, zakonisht me 
gjuhën angleze si gjuhë e tyre të përbashkët 
vetëm.

Muslimanët në metronë e Vankuverit: një valë në rritje 

Woodward-së, një institucion me pakicë 
në Vankuver për më shumë se 90 vjet, 
mbyllet dhe deklaron falimentimin.

Fokusi: Kanadaja
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Lutuni për bashkësitë e krishtera 
të tregojë dhembshuri, dashuri, 
dhe ndihmë për ata të cilët vijnë në 
Vankuver si refugjatët dhe imigrantët.

Lutuni për bashkësitë e krishtera 
që më dëshirë kërkojnë urtësinë e 
Perëndisë dhe sesi të bashkëveprojnë 
me myslimanët (Fjalët e Urta 13:14).

Lutuni për brezat e rinj të 
myslimanëve që të kërkojnë Krishtin në 
këtë metropol të larmishëm.
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{  }Legjenda e mundur: 35 
përqind e popullsisë që lindin 

është e huaj në vankuver
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Viti ishti 1974. Unë erdha nga Zvicra, gruaja 
ime nga Pakistani. Ne u takuam në Beirut. 

Ne shkuam për vizitë në vendet e lashta biblike 
në Jordani, Liban dhe Siri. Me ka ndodhur në 
Damask që përjetova makth. Çdo pëllëmbë e 
tokës ishte e përmbytur me gjak duke bërtitur: 
“Edhe sa kohë?” Katër vjet më parë, kam ndarë 
këtë me vëllain tim sirian. Ai mendonte se kjo 
ndodhi i përkiste së të kaluarës dhe kështu edhe 
unë mendova. Pas të gjithave, Damasku është 
qyteti më i vjetër i banuar në botë. Ky qytet ka 
kaluar në pushtime të pafundme, e me tmerret 
që i shoqëron pushtimet.

Ne kurrë nuk ëndërruam se ky makth ishte 
në të vëtet një ogur i së ardhmes. Vlerësimet 
e vitit 2012 tregojnë për mbi 40,000 të vrarë 
në trazirat e fundit. Dje, u takuam përsëri. 

Agjensia e tij thërret atë ta bëj një lutje për 
vendin e tij i cili është zhytur në gjak. Ai ma 
kujtoi mua ankthin që kisha gati 40 vjet më 
parë. Ai gjithashtu më njoftoi se të krishterët 
kanë qenë në shënjestër dhe u masakruan me 
mijëra, qëllimisht gjuajtur poshtë nga grupe 
të caktuara të quajtura “luftëtarët e lirisë” - 
Vehabi, Al-Kaida dhe të tjera grupe nga jashtë.

Ndërkohë, babai i tij, një pastor në qendër të 
Damaskut, refuzon të braktisë delet; Perëndia 
po bën gjëra të mrekullueshme. Të krishterët 
janë të shokuar sepse ata shikojnë kishat e tyre 
të mbushur me të huajt - muslimanët! Gratë 
muslimane, të mbuluara plotësisht, së bashku 
me fëmijët e tyre dhe burrat i janë vënë pas 
Jezusit me qindra. Cfarë ironie, Siria ndërhyri 
në punët e fqinjes së saj (Libanit), madje edhe 

bëri nxitjen vrasjeve, duke përfshirë edhe të 
krishterët. Në të vërtet duhet të korr atë që 
mbolli por Perëendia lëkundi kombet dhe 
bëri diçka tjetër prej çka në të vërtetë ishte 
parashikuar.

Damask, Siri: qyteti i përmbytur nga gjaku 

Parlamenti Evropian nuk lejon ndihmë 
financiare në Siri, duke përmendur të drejtat e 
njeriut në përputhje me ligjen e Sirisë.

Dita 10 e enjte 
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Lufte..rat e Lindjes se.. Mesme

Lutuni për paqen që do të vijë, e 
shoqëruar me lirinë fetare dhe sundimtarë 
të drejtë (Fjalët e Urta 13:25).

Lutuni për të krishterët të cilët zgjedhin të 
qëndrojnë në Siri që ata të jenë të mbrojtur 
dhe të përdoren fuqishëm me dëshminë 
që të jenë shembull për fqinjët e tyre  të 
tronditur që janë në kërkim për një mënyrë 
të re të jetës.

Lutuni për të krishterët jashtë vendit për 
t’u lutur dhe për të ndihmuar ata që vuajnë 
brenda Sirisë, si dhe ata të cilët tani janë 
refugjatë - “... çdo gjë që keni bërë për 
njërin prej këtyre vëllezërve të mi, ju e keni 
bëri atë edhe për mua.’” (Mateu 25: 40)
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{  }Gurët shkallëzues të Perjetësisë 
(Stepping Stones to eternity) 

nga Don McCurry
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Janë rreth 200 milionë myslimanë Sheik në 
botë; më shumë se e treta e tyre jetojnë në 

Indi. Shumica prej tyre jetojnë në Pakistan 
dhe Banglladesh. Myslimanët sheik nga pjesa e 
popullatës Suni në rrafshin e Deccan të Indisë 
Qendrore. Konkani është gjuha zyrtare e shtetit 
Indian Goa, dhe nga ajo çfarë studimi ka 
treguar, myslimanët që flasin Konkani jetojnë 
kryesisht përgjatë zonave detare si Mumbai dhe 
Goa në Indinë perëndimore. Përbëhen nga dy 
milionë popullësi.

Termi “Shaikh” njëherit është përdorur për 
fiset me prejardhje puro arabe. Tash përdoret 
për njerëz të vecantë islamik në Indinë qendrore 
dhe jugore, të cilët janë konvertuar nga kaste 
të ulta të hinduizmit.Tri ose më shumë breza 
më parë  dhe pë rata që janë konvertuar nga 
kasta e lartë hindu përmes punës së misionarëve 
në islamin Sufi. Nganjëherë komunitetet 
Shaike indiane dallojnë nga myslimanët e tjerë 
përreth tyre, por shpesh edhe provojnë edhe të 
përzihen. Prandaj dallimi midis nën grupeve 
Shaik ka qenë I ndërlikuar, por dallimet 

Myslimanët Shaik të Indisë të 
cilët flasin gjuhën konkani

Një termet me epiqendër në 
Killari, Maharashtra, Indi, vrau 
më shumë se 10,000.
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Lutuni qe Zoti të sigurojë punëtor në 
fshatrat ku zhvillohet peshkimi për ta 
dëshmuar Jezusin midis njerëzve që flasin 
Konkani.

Lutuni për besimtarët e rinj, që ata të 
rriten në hir dhe njohje të Zotit Jezus Krisht 
dhe që të kenë guxim ta ndajnë besimin e 
tyre, pavarësisht sfidave.

Lutuni që besimtarët e rinjë të pajisen 
më urtësi për të bërë dishepuj të rinjë 
midis komunitetit kokani sheikh.

Lutuni që besimtarët ekzistues 
tradicional t’i pranjojnë këta motra dhe 
vëllezër në Krishtin me dashuri dhe krahë-
hapur.

●

●

●

●

ID
E 

PË
R 

LU
TJ

E

{  }Një e treta e 
myslimanëve Shaikh 

jetojnë në indi.

gjuhësore regjionale kanë ndihmuar që t’i 
kategorizojnë ata. 

Megjithëse të gjitha praktikat e myslimanëve 
Shaikh dhe Suni janë larg nga ato ortodokse. 
Si tërësi, islami në Indi përfshinë elemente 
të fuqishme të misticizmit. Admirimi i 
shenjtorëve vendor mysliman është shumë 
i përhapur dhe dekorimet ekstravagante të 
varrezave të tyre, ku adhurojnë, luajnë muzikë 
të devotshme dhe këndojnë tek varrezat e 
shenjtorëve i bëjnë për vete edhe hindusët. 
Ndjesia e devotshmërisë ndjehet thellë. Në një 
masë të madhe, mësimet Sufi kanë drejtuar 
drejt universalizmit – një ndjesi që të gjitha 
rrugët fetare të shpijnë tek Allahu.

Nuk ka as Bibël ose literaturë përkatëse në 
versionin Shaikh të gjuhës Konkani, edhe pse 
gjuhën tradicionale kokani ekziston Bibla e 
përkthyer. 

Disa Shikh flasin urdu ose hindi, dhe Bibla 
dhe filmi i Jezusit janë të përkthyera në këto 
gjuhë.



Dita 12 
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Shumë myslimanë nuk kanë 
refuzuar ungjillin, por thjeshtë ata 
s’kanë dëgjuar për të.

Tek The insanity of God, Nik Ripkin fletë 
për tregimin e Pramanas, një besimtarë 

me prapavijë myslimane. Para se të vinte tek 
Krishti, Pramana ndjeu se jeta e tij ishte në 
shkatërrim. Nën mësimet e  një imami vendor, 
ai filloi të agjërojë për të kërkuar një përgjigje 
ndaj problemeve të tij. Në ditën e tretë një 
zë i foli duke i thënë, “Gjejë Jezusin, gjejë 
ungjillin.” Duke jetuar në një vend të kufizuar  
myslimanë, Pramana s’ka dëgjuar asnjëherë 
për Jezusin. Në këtë pikë ai s’dinte nëse Jezusi 

mund të ishte frutë, gurë apo pemë. Zëri po 
vazhdonte t’i jepte udhëzime të hollësishme se 
si ta gjejë Jezusin. Pramana eci tërë natën nëpër 
një qytet që s’kishte qenë kurrë përpara, duke 
shkuar pas zërit që po e drejtonte. Udhëtimi 
i Pramanës e shpiu tek një shtëpi e vetme 
me tre besimtarë që gjendeshin në mesin e 
këtij grupi prej 24 milion njerëzish. Ky burrë 
ndau ungjillin me Praman dhe mu aty ai u bë 
ndjekës i Jezusit. 

Në listën e vëzhgimeve në botë (World 
Watch List) që klasifikon vendet për nga 
intensiteti i përndjekjeve të rezistuara nga të 
krishterët, vendet islamike përfaqësojnë nëntë 
nga top lista e dhjetë vendeve. Qasja me Jezusin 
në disa vende është gati e pamundur. 

Bibla thotë se “kushdo që thirret në emrin 
e Jezusit do të shpëtohet...Dhe si mund ata 
të besojnë nëse asnjëherë s’kanë dëgjuar për 
Të?” (Romakëve 10:13-14). Në mënyrë të 
mahnitshme Fryma e Shenjtë po punon, duke 
arrirë myslimanët në mënyra të mrekullueshme 
sikurse ka arrirë Pramanën. Por myslimanët 
ende kanë nevojë për liri për të qenë në gjendje 
ta konsiderojnë Jezusin për veten e tyre, dhe 

kjo përfshin qasjen në Bibël dhe dëshmi të 
krishterëve si shembuj jetese. Kufizimet e 
imponuara nga të dyja, qeveria islamike dhe 
shoqëria islamike kanë nevojë të hiqen.

Kundër kufizimeve: le të hapen dyert 

Dyert e Hapura (Open 
doors) publikon për herë të 
parë Listen e Vëzhgimeve në 
botë (World Watch List)
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A mund ta paramendoni të mos keni 
qasje në Jezusin? A mund të paramendoni 
miliona myslimanë që do të ballafaqohen 
me përjetësinë pa dëgjuar ndonjëherë 
Lajmin e Mirë? Paramendojeni  dhe bini 
në fytyrë përtokë, duke ulëritur para 
Perëndisë që ata të kenë qasje në Jezusin. 

Lutuni që të hapen dyert e mbyllura të 
kombeve myslimane. Lutuni që kufizimet 
qeveritare dhe presionet shoqërore do 
të lehtësohen. Lutuni për qasje më të 
madhe në Bibla në mënyrë që më shumë 
myslimanë do të kenë mundësi për të 
lexuar Shkrimet në gjuhët e tyre. 

Lutuni që Perëndia do të vazhdoj të 
forcoj të krishterët në kombet myslimane 
dhe do t’ju mundësoj të qëndrojnë në 
vendet e tyre (Mateu 5:3-16). 
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{  }Është vlerësuar se 
vriten 176,000 të 
krishterë çdo vit. 



�0  30 ditët e lutjes për botën muslimane

Një studim i fundit nga konteksti 
Perëndimor Afrikan  nxjerr në shesh që 

një përqindje e lart e myslimanëve erdhën tek 
Krishti përmes dialogut me të  krishterët. Ja një 
avari::

Dialog 80%
Mbinatyror 60%
Duke lexuar Biblën 30%
Duke lexuar Kur’anin 20%
Literaturë 10%
Përgjigjeve 2%
Audio-vizual 2%

Si shembull dialogu, biseda në vazhdim u 
zhvillua në një market në Kinshasa (Republika 
Demokratike e Kongos) – është edituar për 
shkurtesë.

Dialog me myslimanët

God doesn’t need 
to use His followers 

to reach Muslim 
peoples, but He does 

use us.



30 ditët e lutjes për botën muslimane  ��

I krishteri: “Përshëndetje miku 
im! Sa kushton ky boubou 
(rrobë perëndimore afrikane)?”

Myslimani: (me një aksent afrikano-
perëndimor) “Pesëdhjetë Franga Kongoleze.”

I krishteri: “Është e shtrenjtë! Çfarë e 
dallon nga rrobat tjera në tavolinë? A është e 
importuar?”

Myslimani: “Po! Ky është një boubou me cilësi 
të lart e bërë nga një rrobaqepës të talentuar 
Afrikano-Perëndimor.”

I krishteri: “A jeni ju nga Afrika Perëndimore?”

Myslimani: “Oh! Po, jam nga Mali dhe kam 
jetuar në Kinshasa për dy vite.”

I krishteri: “A mund t’ju bëj një pyetje si një i 
krishterë që jetoj në Afrikë?”

Myslimani: “Patjetër! Por dijeni që unë jam 
mysliman”.

I krishteri: “Më shqetëson shumë dhuna 
ekstreme që po karakterizon gjeneratën tone, 
me probleme kritike në Afrikë siç janë luftërat 
civile, standardet e ulta morale, HIV, etj. Sipas 
teje, kush është përgjegjës?”

Myslimani: Kjo është një pyetje shumë e 
vështirë por mendoj që ne afrikanët jem 
përgjegjës.”

I krishteri: Çfarë i detyron qëniet njerëzore 
të sillen në atë mënyrë ose të kryjnë këto lloj 
mëkatesh?”

Myslimani: (pas një kohë heshtjeje) “Është 
satani.”

I krishteri: Ndonëse i respektoj bindjet tua 
fetare, a mund ta di se çfarë i rekomandon 
Kur’ani  njerëzimit për të na ndihmuar 
ta mposhtim satanin dhe shmangemi të 
mëkatuarit?”

Myslimani: “Uuh! Sinqerisht…s’kam përgjigje 
për këtë pyetje.”

I krishteri: “ A nuk donë edhe ti personalisht 
shenjtërimin dhe të mposhtësh punët e satanit 
në jetën tënde?”

Myslimani:  Po dua, por me të vërtetë është një 
problem i madh dhe i vështirë!”

I krishteri: “Ke të drejtë kur thua këtë, sepse 
edhe Bibla edhe Kur’ani e konfirmojnë se 
mëkati është trashëguar në natyrën njerëzore 
përderisa janë nën autoritetin e satanit; 
sidoqoftë ky problem ka zgjidhje!” 

Myslimani: (me pritje të mëdha) “Cila është 
zgjidhja?”

I krishteri: “Ne zbuluam zgjidhjen që 
përmendet në Hadithe-t dhe Kuran.”

Myslimani: “Ashtu? A është e vërtetë?

I krishteri: “Muhameti, Profeti i Islamit, pohon 
se çdo qënie njerëzore (përfshirë vetveten) ka 
një mbresë të kafshimit të djallit (mëkat) që 
nga lindja- çdonjëri përveç Jezusit, djali i çiltër 
i Marisë (Sura 19:19) i cili nuk bëri asnjë mëkat 
gjatë jetës së tij në tokë. Si i pamëkat, Jezusi 
mbetet i vetmi profet që ka autoritet të çlirojë 
njerëzimin nga barra (mëkati) (Sura 39:7). 
Përgjatë këtyre vijëzimeve, Bibla na mëson se 
Jezusi erdhi në tokë për të shkatërruar veprat e 
djallit dhe se në Të nuk ka mëkat (1 John 3:5, 
8).

“Mik i dashur, do të doja të të pyes. Nëse je 
i ngarkuar dhe i këputur dhe dy persona vijnë 
tek ti, i pari është i lirë, pa asnjë barrë në supet 
e tij dhe i dyti mbartë me vete barrën e mëkatit, 
cilit do t’i kërkoje ndihmë dhe cili do të ishte 
në gjendje të largojë ngarkesën tënde?”

Myslimani: “Personi të parë që është i lirë që 
s’ka ngarkesë!”

I krishteri vazhdoi për të shpjeguar mesazhin 
e ungjillit, dhe myslimani në tregimin tonë të 
vërtetë vazhdoi për ta pranuar Krishtin si Zotin 
dhe Shpëtimtarin e tij. Perëndia s’ ka nevojë që 
të përdor ndjekësit e Tij për të arritur njerëzit 
myslimanë, por Ai na përdorë ne, dhe kryesisht që 
të kem dialog të përzemërt me të humburit dhe 
për të ndarë Lajmin e Mirë me ta. 

“

”



Dita 13 

��  30 ditët e lutjes për botën muslimane

A është e  mundur që Betlehemi, vendlindja 
e Jezusit të bëhet i zbrazët nga krishterë  që 

jetojnë besimin? 
Gjendja s’është ende aq keq, por duket që 

ka marrë atë drejtim. Numri i të krishterëve 
në mesin e popullatës në territoret Palestineze, 
duke përfshirë edhe Gazën, është themeluar 
në vetëm mbi 1%. Një numër shumë më i 
madh i krishterëve palestinez jetojnë jashtë 
vendit. Trysnia e pafund nën të cilën krishterët 
jetojnë në Tokën e Shenjtë ndikon që shumë të 
emigrojnë. 

Kjo trysni vjen nga disa drejtime. Një 
pastor i krishterë vendor thotë:  Është nga 
gjendja politike. Si të krishterë, ne duam të 
jetojmë në një vend paqësorë por në Lindjen e 
Mesme s’duket paqe në horizont; Revolucioni 
i Pranverës Arabe në vendet fqinjë nuk po 
krijon siguri për një të ardhme paqësore. 
Gjithashtu, ekonomikisht na mungon shpresa. 
Janë rreth  40% e të krishterëve palestinez të 
papunë thjeshtë sepse s’ka vende pune. Dhe 
shprehimisht, të krishterët janë shumë pakicë 
në këtë shoqëri. Shpirtërisht, jem të  rrethuar 
nga dy fe shumicë të cilat nuk e njohin Jezusin 

si Zot dhe Shpëtimtar. Në sytë e tyre ne 
jem “të pafe” dhe prandaj edhe shpesh cak i 
talljes dhe abuzimeve. Sikur kjo të mos ishte e 
mjaftueshme, kishat vendore janë të tronditura 
dhe të dekurajuara sepse ndihen të braktisura 
nga Kisha anembanë botës.” 

Por ende ka shpresë. Kisha dhe programe 
të ndryshme krishtere janë aktive në territoret 
Palestineze. Mund të punohet haptas mesin e 
krishterëve tradicional. Të punuarit në mesin e 
myslimanëve është më shumë sfidues dhe kisha 
duhet të veproj me urtësi. Megjithatë, njerëz po 
vijnë në besimin e gjallë, në Jezus Krishtin. Një 
kishë ungjillore në Betlehem është rritur nga të 
qenurit pesë në 56 familje. Pastori i tyre shpalli 
se, “Ne e kem parë dhe mundemi ta dëshmojmë 
se Perëndia shpëton njerëzit këtu dhe mrekullitë 
po ndodhin sot.”

Lutuni për ndryshim dhe urtësi në Bethlehem

Udhëheqësi i Organizata Çlirimtare Palestineze 
Yasser Arafat dhe Kryeministri izraelit Yitzhak Rabin 
shtrëngojnë  duar pas nënshkrimit të pajtimit për paqe.Udhe..zime

e diel
21 korrik

1
9

9
3

vi
ja

 K
oh

or
e

“Ju falënderojmë për lutjet. Ne ende 
po presim për të parë një të korrë të 
rëndësishme këtu, por shumë nga ne 

ndihemi që do të ndodhë shumë shpejtë.”  
(bashkëpunëtor i 30-Ditët e lutjes)

Lutuni që Perëndia të inkurajojë të 
krishterët në territoret e Palestinës që të 
jenë krypa dhe drita në mjedisin e tyre 
(Isaia 41:10)

Lutuni për  mbrojtjen e Perëndisë mbi 
ata kanë prapavijë myslimane dhe që 
kanë ardhur me besim tek Krishti, “...na 
çliro nga i ligu …” (Mateu 6:13–14).

Lutuni për urtësi mbi pastorët të cilët 
dishepullizojnë këta besimtarë dhe për 
Trupin e Krishtit anembanë botës për 
të gjetur mënyra për t’i inkurajuar këta 
besimtarë. 
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30 ditët e lutjes për botën muslimane  ��

Bilali zgjohet duke u dridhur në frikë. Kjo 
ka qenë duke i ndodhur atij për disa javë 

radhazi. Ai e shef një betejë në botën frymërore 
dhe është i bindur se është i mallkuar. Ai nuk 
mund të fokusohet në punën e tij kështu që 
mërzitet me miqtë dhe familjen e tij. S’mund 
ta duronte këtë edhe më gjatë, prandaj shkoi 
te një sheik, një shkollar i respektuar, i cili 
kishte bëreë peligrinazhin në Meka. Pasi 
kishe shpjeguar shumë gjëra mistike, ky lider 
frymëror i jep ‘Bilal një gjë të bardhe për ta vën 
në kyq të dorës. Ai gjithashtu ka një hajmali tek 
jastëku i tij.

Islami popullor përzien praktikat animiste 
me islamin ortodoks. Shumë mysliman 
praktikojnë disa forma të Islamit popullor. 
Shpesh here ata tmerrohen nga frymërat dhe 
praktikat ceremoniale për t’iu bërë atyre 
më mirë. Një ceremoni indoneziane tipike 
përfshinë të sakrifikuarit e një pule para se të 
ndërtohet një shtëpi. Koka e pulës, këmbët, dhe 
krahët varrosen nën gurët e themelit, me kokën 
përballë lindjes, rrethuar me oriz dhe melmesa 
të tjera. Gjaku i pulës spërkatet nëpër gurët e 
themelit dhe një monedhë vendoset nën cdo 
gurëthemel. Kur kjo ceremony kryhet atëherë 
mund të fillojë ndërtimi i shtëpisë.

Një tjetër aspect i islamit popullor është 
për të bërë peligrimazh nëpër vendet me fuqi. 
Në vendet e tilla shpesh përfshihet varret ku 
peligrinët bëjnë ritual të vecanta, këndojnë 
pjesë të Kur’anit dhe përmendin të vdekurin 
me emër. Ata bartin ujë nga një ndërtesë e afërt 
dhe e vëjnë afër varrit. Pastaj hedhin petale 
të luleve në derën e varrezave. Duke besuar 
se uji he petalet do të kenë thithur bekime të 
shentëruara, i marrin në shtëpi lulet. Nëse një 
person është i sëmurë, ai do ta pijë ujin për tu 

përmirësuar. Petalet e luleve vihen në vaskë për 
ta pastruar shpirtin e një personi. 

Bilali vazhdonte të kishtë makthe pavarësisht 
gjithë përpjekjeve të tij. Dikur kishte shkuar 
tek një kishë e krishterë ku e kishte pranuar 
Krishtin. Kishte marrë goxha kohë për të që t’i 
tejkalonte përvojat e tij, por sot ai jep mësim 
mbi islamin popullor dhe dëshmon për lirinë 
që më në fund kishte marrë.

Lutuni për ndryshim dhe urtësi në Bethlehem Nën magji: Islami popullor nxit frikën

Shkalla e inflacionit në Indonezi 
kishte goditur 9.68 për qind.
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Lutuni për myslimanët që të clirohen 
nga fuqia e këtyre praktikave që i zënë 
peng. (Mateu 8:16, 10:1; Marku 5:2-13; 
Veprat 16:16-18). 

Lutuni për njerëzit që të vijnë tek 
Mesia, që të jenë të hapur në lidhje më 
përfshirjen e tyre me botën frymërore dhe 
të heqin qafe cdo gjë nga e kaluara e tyre 
(Ligji i Për. 18:9-12). 

Lutuni për punëtorët e krishterë që të 
“shëndrisin si yjet në univers”përderisa 
dëshmojnë tek ata që jetojnë në errësirë 
(Filipianëve 2:15).
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{  }Katër tipet e magjisë: 
“bekuese”, mbrojtëse, 

shkatërruese, parashikuese.



Dita 15 

E pata takuar Halidin para katër vjetësh dhe 
e dija që nga takimi ynë i parë që ai ishte 

një burëë të cilin Zoti do ta përdorte në një 
mënyrë të vecantë midis njerëzve të tij.

Një natë gjatë Ramazanit 
Halidi më tregoi për ëndrrën e 

tij. Ai tha, “Në ëndrrën time 
një burrë erdhi tek unë dhe 
më mori për dore. Nuk e 
dija se kush ky burrë ishte 

por e dija që ishte njeri i 
mirë. 

Më çoi në një kodrinë, por unë u lodha 
dhe e tërhoqa dorën. Ai priti me durim derisa 
pushova dhe pastaj ma mori dorën prapë, 
kështu që vazhduam ecjen tonë në kodër. 
Kur arritëm në majë unë prapë provova që 
ta tërheq dorën nga ai pasi që ne arritem për 
atje ku u nisëm. Por me mirësjellje dhe siguri, 
ma mbante dorën kështu që unë s’mund të 
largohesha nga ai. Pastaj u zgjova nga gjumi.”

Halidi tregoi ëndrrën e tij me një shok 
(gjithashtu mysliman), duke shpresuar për 
ndihmë në ë kuptuar të ëndrrës. Shoku i tij 
tha, “Halid, njeriu në ëndrrën tënde ka qenë 
Jezusi, Mesia.” Halidi kujton: “Sapo e dëgjova 
këtë, e dija që ishte e vërtetë dhe që Zoti po më 
tregonte se me të vërtetë duhet ta ndjek Jezusin. 
Po më tregonte se AI gjithmonë prêt që t’më 
mbaj për dore, edhe kur unë dua të tërhiqem. 
Tash e shoh që gjithmonë kam pasur nevojë për 
të madje edhe kur unë dua ta largoj atë, Ai rri 
përkrah meje. Nuk e kuptoj këtë lloj dashurie, 
por e kuptoj që më duhet kjo lloj dashurie dhe 
më pëlqen.” Halidi pati filluar ta lexoj Biblën 
dhe e ndan këtë lajm të mirë në komunitetin 
e tij.

Edhe pse Zoti është duke bërë gjëra të 
mrekullueshmë me njerezit Hui në Kinë, 
shumë prej më shumë se 10 milionë Hui akoma 
jetojnë në një botë që është e pavetëdijshme 
ndaj dashurisë madhështore që Halidi është 
duke e përjetuar tani. Shumë akoma jetojnë në 
frikë edhe pse kanë një dëshirë të madhe për ta 
njohur dhe bindur Zotit, ata nuk dinë se si ta 
bëjnë këtë gjë.

Mrekullia kineze: Myslimanët shohin në ëndërr Jezusin 

Lojrat e para në Azinë Lindore u patën 
mbajtën në Shangai, Kinë, 9-18 Maj. 
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Mega-njere
..zit

Kërkoni Jezusit që ta zbulojë Vetën 
e Vet tek njerëzit Hui në mënyra të 
mbifuqishme (Vepat 2:17).

Lutuni që frika që të Krishterët kinez e 
ndjejnë ndaj njerëzve Hui të zëvendësohet 
me dashuri (1Gjoni 4:18).

Lutuni që Hui, të cilët tashmë ndjekun 
Jezusin që të kenë urtësi dhe trimëri për 
të ndarë Atë me familjet dhe miqtë dhe 
familjet (Efesianëve 6:18-20).
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{  }Dhjetë milionë 
hui nuk dinë për 

jezusin.

��  30 ditët e lutjes për botën muslimane
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30 ditët e lutjes për botën muslimane  ��

Për momentin, popullata myslimane ne 
Afrikën Jugore është midis 600.000 dhe 

800.000. Edhe pse kjo është dy përqind e 
popullatës, rritja dhe ndikimi i Islamit në vend 
përfaqëson sfida dhe mundësi.

Islami ka një ndikim të fortë në grupe të 
vecanta të njerëzve në Afrikën Jugore. Një grup 
i tillë është të burgosurit. Ata kërkojnë për falje 
dhe një clirim nga faji dhe janë të hapur ndaj 
cdo mesazhi shpresëdhënës. Atje ku mesazhi i 
Krishtit nuk predikohet, dicka tjetër do t’ia zë 
vendin. 

Islami është atraktiv ndaj të varfërve, 
fshatarëve, afrikanëve të zinjë prej jugu. 
Krishterimi nganjëherë mendohet të jetë si feja 
“e bardhë”. Islami u sjellë arsimim dhe ushqim 
më të varfërve, gjë gjë ndërton një reputacion 
të mirë ku një ndihmë e tillë është mëse e 
nevojshme.

Ka një mesazh të fuqishëm ndërbesimi 
në Afrikën Jugore. Shumë nga kjo ka arsye 
historike dhe provon të mbush një boshllëk të 
krijuar nga ndarjet e mëparshme. Kështu që 
kur njerëzit degjojnë argumente teologjike për 

“njësimin” dhe të shërbyerit e të njëjtin krijues, 
dyert në islam tentojnë të happen më shpejt. 

Islami në Afrikën Jugore tani për tani 
po rritet më shpejt se krishterimi, edhe pse 
kjo është e bazuar në rritje sipas përqindjes, 
kjo duhet të sfidojë kishën. Përgjigja biblike 
ndaj Islamit dhe për t’i arrirë të varfërit dhe 
nevojtarët do t’i kërkojë kishës që të bëj më 
shumë dhe të rrezikojë më shumë.

Rruga për në Afrikë: Afrika Jugore duke u përshtatur

Presidenti FW de Klerk and Nelson 
Mandela janë shpërblyer ngrohtësisht me 
cmimin Nobel per Paqe.Sfidat
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Lutuni pë rata që janë duke i mbrrirë 
Myslimanët në Afrikën Jugore. Lutuni që ata 
do të jenë të ndjeshëm ndaj kulturës islamike 
dhe praktikave religjioze gjatë Ramazanit, pa 
e kompromituar të vërtetën për Jezus Krishtin.

Lutuni për më shumë predikues të krishterë 
nëpër burxhet e Afrikës Jugore. Gjatë 
Ramazanit ka një focus të vacant në shërbesë 
nëpër burxhe sepse kjo është parë si një 
kohë ku të burgosurit paraqiten para Allahut 
të pastër. Prandaj shumë zgjedhin që të 
konvertohen në islam.

●

●

Shumica e njerëzve të cilët jetojnë në 
vende jo ligjore e pranjojnë islamin si një 
mundësi për të marrë ushqim. Lutuni që 
këta varfënjak dhe njerëz në nevojë do ta 
pranjojnë Krishtin si Shpëtimtar, jo për shkak 
të ushqimit që ata e marrin, por sepse ata 
duan një jetë të re ne Krishtin.

Lutuni për fshatarët, pastorët e patrajnuar 
që të kenë besim të patundur. Lutemi që 
mburoja e besimit do të mbulojë mendjet 
e të gjithë pastorëve për të shuar të gjitha 
shkëndijat e dyshimit (Efesianëve 6:16; 
Kolosianëve 2:6-8; 1Korintasve 2:16).
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{  }9 përqind e popullatës së 
afrikës jugore është më e 

re se 15 vjeç.
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E diel, 19 gusht 2012, shënoi ditën e 
Bajramit, fundin e muajit të Ramazanit. 

Filloi si një ditë e lumtur për më shumë se 
10.000 punëtor indonezian, të cilët ishin 
mbledhur tek Stacioni Taipei. Vërshonin nëpër 
koridore, në një vend të përshtatshëm për ta për 

tu ulur dhe takuar miq, për ta festuar këtë festë 
të rëndësishme myslimane. Mbledhja një ditore 
pa qëllim kishte paralizuar rrjedhën normale 
të shumë metrove, rrugëve dhe stacioneve me 
shpejtësi të lartë.

Pasi kanë marrë shumë ankesa nga 
pasagjerët, autoritetet e stacionit filluan ta 
mbyllin një pjesë të madhe të koridorit gjatë 
fundjavave. Kjo kishte ndezur një reagim me 
shumë zemërim midis shumë punëtorëve të 
jashtëm indonezian. Kështu që me 12 shtator, 
rreth 50 punëtor protestuan përballë stacionit 

duke e mbajtur një pllakatë “kundër racizmit”, 
ata kërkonin të drejtën për tu mbledhur në 
vende publike duke bërtitur “ E duam një 
vend për kohë të lirë!” Pastaj marshonin drejt 
stacionit dhe ishin ulur në korridorin kryesor 
në dysheme. 

Mbledhjet gjatë fundjavave për punëtorët e 
huaj janë të dukshme në Taipei dhe qytetet si 
Taoyuan dhe Taichung. Ata mblidhen nëpër 
stacione, parqe madje edhe nëpër trotuare 
të rrugëve të caktuara. Të mbledhurit e tyre 
shkakton vërenjtjë në fytyrë, por rrallë ndokush 
shikon për ta bërë një zgjidhje për ta.

Sot, punëtorët indonezian punojnë në 
Taiwan dhe Hong Kong. Sipas statistikave të 
shtatorit të 2012tës, ata numërojnë 155,000 në 
Taiwan dhe 151,000 në Hong Kong. Shumë 
prej tyre punojnë për të krishterët.

Disa kisha në Hong Kong kujdesen dhe u 
shërbejnë atyrë që ata e quajnë TKI (Tenaga 
Keria Indonesia, që do të thotë Ndihmësit e 
Vendorëve Indonezian). Ata kanë ngritë qendra 
ku ofrojnë arsimim gjuhësor dhe me kompjuter, 
studime të internetit dhe programime sociale. 
Krishterët mbështesin shërbimet e tjera në 

Hong Kong që përfshijnë adhurim, qendra për 
shoqërim dhe strehim.

Në Taiwan, vetëm disa kisha dhe organizata 
të krishtera po punojnë për t’i arritur punëtorët 
indonezianë. 

Ku mund të shkojnë punëtorët indonezianë?

Arthur Blessitt ec me një kryq 
prej druri në Taiwan, por vetëm 
përreth aeroportit. Fokusi: Azia
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Lutuni që kishat taiëaneze të fillojnë 
qendra të ngjashme sin ë Hong Kong. 

Lutuni që kishat dhe të krishterët në 
Taiwan të kenë një vizion të mbretërisë, të 
mësojnë për kulturën e punëtorve të tyre 
vendor afat-gjate dhe që t’i arrijnë ata në 
dashuri.

Lutuni që kishat do të punojnë me 
agjenci për të themeluar një strategji afat 
gjate se si t’i ndihmojnë dhe kujdesen për 
punëtorët e huaj, dhe t’i ungjillizojnë dhe 
dishepullizojnë ata.

Lutuni që punëtorët e huaj indonezianë 
t’i hapin zemrat ndaj Krishtit.
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milionë vende pune nevojiten 
për dhjetë vitet e ardhshme.
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Vitin e kaluar, një një shtatë fëmijë në 
nën Saharën e Afrikës vdiste para se 

të mbushnin pesë vjet. Prej atyre që kanë 
mbijetuar, vetëm 65 përqind kanë mundësinë të 
shkojnë në shkollë, por vetëm disa ia kanë dal.

Një përqindje e madhe e fëmijëve të 
myslimanëve janë lindur në varfëri ekstreme. 
Disa janë të shtyrë të lypin lëmoshë, shumë 
abzohen dhe tërhiqen në trafikim droge ose 
prostitucion, disa iu bashkangjiten bandave ose 
ushtrive rebele dhe grupeve terroriste.

Përderisa shumë prej njerëzve 
të Zotit janë të mbushur me 
dhembshuri për të rinjtë, janë duke 
bërë punë të mirë në strehimoret 
e rrugëve, jetimore dhe duke i 
ushqyer dhe arsimuar fëmijët, 
por akoma lypset që të bëhet më 
shumë.

Më shumë se një qerek 
i botës 2.4 miliardë 
fëmijë jetojnë në shtetet 
islamike. Vlerësohet të 
jetë 600 milionë fëmijë. 
Fëmijët e përbëjnë 

mbi 40 përqind të popullatës myslimane anë e 
mbarë botës. Disa fëmijë që jetojnë në shtetet 
islamike janë midis njerëzve më me fat në 
botë, por shumica janë pjesë e botës së varfër, 
të cilëve iu cënohen të drejtat themelore për 
shëndet, arsimim dhe mbrojtje. 

Sipas raportit të UNICEF-it në 2005tën 
Investimi në Botën e Fëmijëve Myslimanë, “4.3 
milionë fëmijë në shtetet islamike vdesin cdo 

vit, miliona nuk i ndjekin mësimin fillor 
dhe në disa shtete një në cdo 

gjashtë gra vdes gjatë lindjes.” 
Kjo është një nevojë e madhe.

Është treguar një tregim i 
një çifti që po ecte përgjatë 
fushave me bar të Afrikës. 
Ata po e mbanin dorën e birit 
të tyre, por kur kanë dal 
jashtë barit e kishin vën re që 

asnjëri se s’kishtë më djalin. 
Me shumë furi po kërkonin 

nga fshati më i afërt për 
ndihmë. Pas tre orësh 

babai kishte thënë, 
“Le të mbahemi 

përdore dhe ta shkulim barin.” E gjetën djalin, 
por ishte tepër vonë. Babai në hidhësi po 
bërtiste- nëse vetëm t’i kishim mbajtur duart 
më herët, ndoshta do ta kishim shpëtuar.

Le t’i mbajmë duart e bashkuara me ata që 
punojnë për t’i mbrojtur dhe bekuar fëmijët me 
kombeve myslimane.

I lindur mysliman: mbaje dorën e fëmijëve

Popullsia e botës 
arrin 5.5 miliardë.
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Lutuni së bashku që më shumë njerëz 
do t’i përgjigjen nevojës për t’i mbajtur 
duart dhe arritur fëmijët me mesazhin e 
ungjillit në fjalë dhe vepra (Vajtimet 2:19).

Le t’i bashkojmë duart për mbrojtjen 
e Zotit dhe mëshirën në fëmijët e komeve 
myslimane (Fjalët e Urta 22:6)

Le të lutemi së bashku për Zotin që të 
tregojë se si mund të përfshiheni në të 
ndihmuarit e fëmijëve mysliman në nevojë 
(Mateu 28:19). 
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islamike, vdesin rreth 

4.3 milionë fëmijë
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Arsimimi i grave myslimane ka lulëzuar dhe 
rrjedhur përgjatë 20 vieteve të fundit dhe 

përgjatë kohëve frustruese, hapat e mbrapsht 
nuk të cojnë drejt hapave përpara. Është e 
veshtirë po ashtu që të bëhet arsimimi i grave 
myslimane, pasi që ndryshon tepër nga rajoni 
në rajon sikurse nga familja në familje.

Ngritja e Talibanëve në 1990 ka shpier drejtë 
një prishjeje massive për të drejtat e femrave 
për arsimim. Në Afganistan dhe Pakistan, 
Talibanezët shtynin gratë profesionale që të 
heqin dorë prej vendeve të punës. Vajzave 
u pamundësohej vijimi I shkollimit. Një 
rregullore e pergjithshme është shqyrtuar që 
vajzave Myslimane nuk iu duhet të mësuarit e 
shkrim leximit.

Në shtator të 2006tës, UNESCO ka 
regjistruar statistika marramendësi në studimin 
e tyre për shkallën analfabetizmit në të 
rriturit, shtetin dhe gjininë. Në Egjipt, vetëm 
59.4 përqind e grave konsideroheshin që dinë 
shkrim lexim, përderisa numrat zvogëloheshin 
edhe më shumë derisa një lexon në një listë në 
shtetet e Lindjes së Mesme: Maroku, Pakistani, 
Afganistani dhe Jemeni. UNESCO raportoi se 

Rruga e lodhshme për 
       edukimin e femrave

Pavarësisht fundit të luftës 
1978-92, Afganistani vazhdon 
të jetë një fushëbetejë.

Dita 19 
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Lutuni për përpjekje për të ndërtuar 
shkolla për vajzat në Afganistan dhe 
Pakistan. Lutuni për mbrojtje për vajzat që 
vijojnë shkollën në lokacionet ku ato m und të 
fyhen dhe kërcënohen për zgjedhjen e tyre.

Lutuni për ata që ndërmjetësojnë në 
emër të edukimit të femrave të kombeve 
myslimane, për mbrojtje, guxim dhe mundësi 
që të lansojnë këtë kauzë.
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“Gjithashtu e di që kur lufta të mbaroi, Afganistani 
do të ketë nevojë për ju po as sa ka nevojë për 

burra, madje ndoshta edhe më shumë. Sepse një 
shoqëri s’ka shance të suksesit nëse femrat s’janë 

të arsimuara, Laila. Asnjë shanc!” 

Khaled Hosseini, 
Mijëra diej që shkëlqejnë

(A Thousand Splendid Suns)

në disa vende hapsira midis burrave dhe grave 
që dinë shkrim lexim dallon 90 përqind.

Sidoqoftë, dita e sotmë në disa mënyra është 
më pak e mizorshme. Studentët e Universitetit 
në Irak dhe Emiratet e Bashkuara Arabe 
janë me më së shumti me femra. Në shtetet 
myslimane si Turqia, Malejzia dhe Indonezia, 
arsimimi I femrave rrallë herë është një cështje 
shqetësuese.

Luftimet në disa shtetë akoma vazhdojnë. 
Irani së fundi ka përjashtuar femrat prej mbi 70 
degëve të ndryshme kursesh.

Shumë myslimanë synojnë drejt një të 
ardhmjeje më të mirë, gjithsesi. Gazetari 
Neelofar Haram shkruan, “Çka është për sigurt 
është se vetëm kur liderët shoqëror dhe opinion 
modern i kushton ca vëmendje këtij problem, 
shumë ka frustrimet dhe dhimbjet shoqërore 
ështëhe në hambar për cdokënd. Se kur nënat, 
bijat dhe motrat mbesin mbrapa, a munden që 
baballarët, bijtë dhe vëllezërit të ecin përpara?”

1 UNESCO, Literacy for life (EFA Global Monitoring Report), 2006.



Benazir Bhutto gruaja e parë e 
zgjedhur për ta udhëhequr një 
shtet mysliman post - kolonial në 
Pakistan. 
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˝Parajsa për gjuhëtarë“ – kjo është cfarë 
Chitral, një luginë malore në veri 

– perëndim të Pakistanit quhet. Gati dhjetra 
gjuhë fliten atje. Khowar, ose „gjuha e Kho“, 
është gjuha më kryesore, me 300,000 folës. 
Chitral flitet midis pikave të larta në Hindu 
Kush dhe në Hindu Raj. Në dimër, rrugët 
bllokohen nga bora e thellë. Shumë veta kanë 
humbur jetën duke provuar që të kapërcejnë 

rrugët e mbyllura me borë, dhe më në fund një 
tunel është hapur, që ta bëjë rrugën në luginë 
dhe vende tjera më të leht. Nëse mund ta 
paramendoni udhëtimin, mund të shpërbleheni 

me njohjen e njerëzve miqësor, e që njihen si 
paqe dashës. Përderisa disa rajone në Pakistan 
janë udhëhequr nga militantët ekstremist, ky 
rajon i është ruajtur një terrori aq të madh 
për një kohë të gjatë. Gjithësesi, është një 
të kuptuar i frikës në luginë se kjo mund të 
ndryshojë.

Solidariteti
Në një pjesë kaq të vrazhdtë të botës pak 

na shkon mendja se njerëzit janë të varfër dhe 
të pa punë. Disa burra jetojnë dhe punojnë si 
punëtor emigrant në shtete të pasura me vaj. 
Shpesh, meshkujt janë përgjegjës për nënën, 
gjyshen, gruan, kunatën, mbesat dhe nipërit. 
Ata dërgojnë para në shtëpi, mbështetja e 
dyanëshme është e nevojshme për mbijetesë. 
Njeriu mund edhe të humbas në një vend kaq të 
bukur, por gjithashtu të vështirë e vend malor.

A ka disa ndjekes të Jezusit në këtë rajon? A 
nuk është e mundur për Zotin që ta ndërtojë 
kishën e tij atje? Fjala e Tij nuk është përkthyer 
në Khowar akoma. Nevojat janë të mëdha 
përgjatë luginës së Chitralit.

Frika e militantëve ekstremistë: Chitral e Pakistanit
Lutuni për njerëzit e Chitralit që të 

pranojnë ëndrra dhe vizione të Jezusit. „Në 
ditët e fundit, thotë Zoti, Do ta derdh frymën 
time në të gjithë njerëzit. Bijtë dhe bijat tuaja 
do të profetizojnë, të rinjtë do të shohin 
vizione, të vjetërit do të shohin ëndrra.“ 
(Veprat 2:17)

Lutuni për mbrojtjen e luginës ndaj 
sulmeve nga militantët ekstremist. „I ngej 
sytë djejt malit. Nga më vije ndihma? 
Ndihma më vjen nga Zoti, bërësi i qiellit 
dhe tokës.“ (Psalmi 121:1-2)

Lutuni për përkthimin e Shkrimeve ne 
Khoëar.

Lutuni për më shumë besimtar vendor 
që të punojnë në Chitral. „Atë që Zoti e ka 
dërguar flet fjalë prej Zoti, sepse Zoti e jep 
frymën e Tij pa limit.“ (Gjoni 3:34)
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{  }Chitral ka qenë budist, 
pastaj është bër hindu 
dhe tani është islamik.
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Shënim: besimet dhe praktikat anemiste kanë 
ndikim të fort në shumicën “e krishterë”.

Varfëria 

Ish kolonia franceze e Ubangi-Sharit u bë 
Republika e Afrikës Qendrore (CAR) në 

pavarësi më 1969. Pas tri dekadash kaotike të 
keq udhëheqjes - shumica nga qeveritë militare- 
një qeveri civile është instaluar më 1993. E 
ndikuar nga vetë emri, CAR është një vend në 
qendër të gjeografisë së Afrikës. Ka një klimë 
të ndryshueshme dhe vend të bukur, nga pyjet 
tropikale në jug të nën Saharës – regjioni Sahel 
është në veri. 

Edhe pse Republika e Afrikës Qendrore 
ka shumë resurse natyrore, duke përfshirë 
diamantët, arin, uraniumin dhe drurin, akoma 
mbetet një nga vendet më të varfëra në botë. 
Vuan nga të qenit I mbyllur dhe i izoluar në 
Afrikën Qendrore. Kjo ka shpjerë drejt një 

varësie të veçantë në vendet fqinjë dhe një 
kostoje relativisht të lartë jetese. Problemet 
politike dhe keqmenaxhimi kanë cuar drejt 
grevave dhe tensionit politik në vitet e fundit.

Investimet Islamike në RAQ
Vështirësitë e tanishme ekonomike po e 
vërtetojnë që të jenë një rritje e islamit në 
CAR. Bizneset janë pronë e imigrantëve 
mysliman, libanez, arab,Hausas, senegalez, 
Malian dhe qadian. Disa vende arabe janë 
duke i shumëfishuar ofertat e tyre haptazi dhe 
investimet ne CAR, me qëllimin e nxitjes dhe 
dëshmimit të islamit.

Të paarriturit
Rungas, një fis mysliman (popullësia 37,000) 
jeton në very, praktikisht janë të paarritur dhe 
dhe janë shumë të izoluar nga të krishterët. 
CAR ka gjithashtu një popullatë imigrantësh 
arab që ngelin të paprekur nga ungjilli. 
Pavarësisht avancimeve që janë bërë në islam 
në CAR në vitet e fundit, Zoti ka qenë duke 
punuar. Së fundi një mysliman ndikues me 
emrin Fulani, i cili i ka bërë dy pelegrinazhe 

në Mekë, është kthyer tek Krishti dhe ka 
mbajtur dëshminë e tij prej së krishteri kundër 
presioneve madhore. Ka shumë rëndësi që 
konvertimi i tij ka ndodhur gjatë muajit të 
Ramazanit.

Të kuptojmë Republikën e Afrikës Qendrore

Zgjedhjet e para demokratike sollën 
në fuqi presidentin Patasse në 
Republikën e Afrikës Qendrore.Te.. paarrire
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Falënderoni Zotin për paqen që 
po zotëron në këtë vend pavarësisht 
tensioneve të ndryshme sociale e 
ekonomike. Lutuni që kjo të vazhdojë.

Lutuni që të krishterët të përparojnë 
në biznes përderisa qëndrojnë besnik 
ndaj Zotit. Shumë njerëz e përqafojnë 
islamin sepse ia kanë zili të afërmve 
të cilët përparojnë në bizneset e tyre. 
(Fjalët e Urta 13:7).

Lutuni për programe trajnjuese që 
të themelohen kështu që të krishterët 
do ta dinin se si ta shpallin ungjillin tek 
myslimanët. “…. Si mund të predikojnë 
kur nuk dërgohen…” (Romakëve 10:15)
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{  }republika e afrikës Qendrore është 
10% muslimane, 51% protestante 

dhe 29% katolike romane
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Jack fluturoi. Një vëlla e kishte informuar atë 
se do të helmohej. Baba i Jack –një klerik 

mysliman kishte zbuluar se i biri i tij 17 vjecar 
është bërë një ndjekës i Jezusit. Disa vite më 
vonë Jack kishte arritur në Kanada për të 
ndjekur studimet teologjike. Vetmia ekstreme 
dhe dhembja e të qenit një ardhës i ri pa familje 
në një vend të huaj po e stresonte shumë. 

Lufta, konflikti etnik, përndjekja fetare, 
katastrofat natyrore dhe malli për liri dhe 
mundësi janë thjeshtë disa arsye pse njerëzit 
shkojnë në Amerikën Veriore. Se si këta ardhës 
të rinjë të pa përgatitur ia dalin në një vend të 

huaj, ku shpesh herë nuk janë të mirëpritur.
Në 2008 një qendër e re është hapur 

në Kanada (ku Jack ndihmon). Ideja ishte 
thjesht që të mirëpresin myslimanët dhe t’iu 
ofrojnë asistencë praktike në vendin e tyre 
të ri. Miqësitë ishin pretenduese/te pavërteta 
përderisa ardhësit e rinjë ndihmoheshin me 
ndërtimin e shtëpive, kujdes ndaj fëmijëve, 
mësimnxënje, detyra të shtëpisë ose për a 
mësuar anglishten. Sot, kanë festa për fëmijët e 
palindur akoma, kampe footbolli për djem dhe 
vajza, dhe festivale për komunitet për të gjithë 
familjen dhe disa gjëra të tjera që qendra i bën 
për t’i mirëpritur ardhësit e rinjë.

Lidhjet zemër-për-zemër bëhen përderisa 
myslimanët fillojnë të lidhen miqësisht me 
miq të krishterë. Disa janë bërë footballer të 
Jezus Mesias. Të tjerët janë rrugës për te Princi 
i Paqes. Fara e ungjillit është bjellur përderisa 
skuadra ndërkombëtare iu shërben atyre.

San ka qenë në një trajnim për tu bërë një 
klerik mysliman. Në moshën 22 është bërë një 
ndjekës i Jezusit. Nëna e tij e ka konsideruar 
të vdekur. Ajo e ka varrosur atë. Sot, San është 
anëtar i skuadrës ndërkombëtare që po punon 

me ardhësit e rinjë. Shumë nga njerëzit që San i 
takon në qendër vijnë nga vendlindja e tij. Nëna 
e tij, e cila jeton akoma ne Afrikë, tani është 
krenare që biri i saj po i ndihmon njerëzit e tij 
të mbijetojnë në një vend të huaj.

Të kuptojmë Republikën e Afrikës Qendrore Mirë se vini ardhës të rinj: mikpritja i hap zemrat

254,809 njerëz kanë emigruar 
në Kanada.
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Misioni Kanada

Myslimanët e gjejnë të vështirë që të 
ambientohen me njerëz të rinjë, kultura 
të tjëra dhe gjuhë të tjera. Lutuni që të 
kristherët e rritur bëhen miq me ta dhe si 
familje.

Lutuni që Zoti do t’i drejtojë besimtarët 
që të takojnë njerëz të paqes (Luke 10), 
dhe që të jenë si mjete për t’i paraqitur 
myslimanët tek Princi i Paqes.

Shumë myslimanë në Amerikën Veriore 
shkokohen kur një perendimor i përshendet 
ata me një “Tung!.” Akoma shpesh here 
duhet një “Tung!” për të themeluar miqësi 
për jetë. Provo të jesh miqësor!
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{  }Të jesh miqësor ndaj 
myslimanëve është mënyra 
më e mirë për t’i arrirë ata.



Dita 23 

��  30 ditët e lutjes për botën muslimane

Të nxehtit e shkretëtirës lëkund tendat 
e refugjatëve në kampin Kenyan te 

UNHCR Dadaab. Hatixhja kërkoi për siguri 
atje së bashku me gjysmën e një milion të 
tjerëve nga Somalia. Pas 20 viteve të vuajtjeve 
të vazhdueshme për shkak të luftës civile, 
Hatixhja mori fëmijët e saj dhe vrapoi. Ajo 
nuk ka marrë shumë. Tani si një refugjate, ajo, 
si shumica, ishte caktuar në këtë kamp. Ata 
nuk mund të kthehen në shtëpi ku lufta ende 
po rrënon, e as të ikin më tutje pasi që ka pak 
vende që i mirëpresin. Dadaab është ndërkohë 
kampi më i madh i refugjatëve UNHCR-së 
në mbarë botën. Një gjeneratë e tërë tashmë 
është lindur dhe rritur atje, duke njohur vetëm 
vështirësitë e jetës si një refugjat.

Siguria është një problem i madhë në kamp. 
Militantët Al-Shabaab harlisen në frikë dhe 
të bëjë jetën të padurueshme - edhe brenda 
kampit. Gratë përdhunohen dhe djemtë e vegjël 
detyrohen për t’u bashkuar dhe për të luftuar 
për Al-Shabaab, ndihmësit e OKB-së merren 
peng, automjetet hidhen në erë nga minat 
dhe ekziston një mungesë e vazhdueshme e 
pothuajse çdo gjëje.

Askush s’mund t’i dalë në 
mbrojtje asaj
Aty këtu mund do të gjeni disa të krishterë në 
mesin e somalezëve në këtë kamp, Hatixhja në 
mesin e tyre. Por kjo nuk është e lehtë. Shumica 
e të krishterëve, shokë/shoqe të saj janë vrarë 
tashmë nga Al-Shabaab. Ata thjesht i prerë 
fytin kujtdo që ata të gjejnë me një Bibël ose që 
frekuenton një kishë të nëndheshme.

Përfundimisht Hatixhja është detyruar të ikë 
nga kampi i refugjatëve përshkak të përndjekjes 
fundamentaliste myslimane deklarues të rreptë 
të ligjit të sheriatit; autoritet vendore nuk ishin 
në gjendje që ta mbronin atë. Sa më parë që 
Hatixhja dhe fëmijët e saj e braktisën Dadaab-
in, ata ishin tashmë vetëm. Ajo më në fund 
arriti ne Nairobi, por vetëm njëkohësisht. 

Ne kërkojmë ndërhyrjen e Perëndisë 
për Somalinë. I dhëntë paqe këtij kombi 
të përvuajtjes. U bëftë që të vijë koha kur 
shumë somalezë do t’ia besojnë jetët e tyre 
duarve të dashura të Jezus Krishtit, Zotit dhe 
Shpëtimtarit tonë! 

“Black Hawk Down”: Operacioni i Ushtrisë 
Amerikane në Mogadishu, ku 18 ushtarë 
të SHBA-së kanë vdekur dhe më shumë se 
1,000 somalezë janë vrarëSomali, Afrike..
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15.2 million – UNhCr refugee 
estimate, 2011

Kampi më i madh botëror i refugjatëve të përndjekur 
Ha rajo dhigin! — “Kurrë mos u dorëzo!”

Lutuni për hapje ndaj ungjillit dhe se 
nevojat e besimtarëve do mbushen me 
paqe në Dadaab dhe Somali. 

Lutuni që besimtarët të rriten të fortë 
shpirtërisht; vetëm ata që qëndrojnë 
fortë në besimin e tyre janë në gjendje 
të tejkalojnë presionin e përndjekjes dhe 
izolimit. 

Lutuni për punë ungjillore përmes 
kontakteve personale, por gjithashtu 
përmes radiove, literaturave dhe internetit. 

Ha rajo dhigin! – “Kurrë mos u 
dorëzo!”
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Dëshmi 
Një ambasador i paqes  

në botën islame 

“Si mysliman unë me të vërtetë 
doja ta njihja Perëndinë. Në 
Jezusin e takova Perëndinë 

si Atin tim qiellor. Isha i etur 
për sigurinë, që mëkatet të 
më ishin shlyer. Në Jezusin 

e dija që mëkatet e mija më 
ishin falur. Doja shumë që të 
isha i sigurt për shpëtimin e 

përjetshëm dhe tani në Jezusin 
e di që qielli ishte e ardhmja 

ime. Jam shumë mirënjohës për 
mënyrat që islami më përgatiti 

për të dëgjuar dhe besuar në 
Krishtin”.*

Nëse ka gëzim në qiell për një mëkatar 
që pendohet, qielli duhet të pëlcas në 

ngazëllim mbi një mysliman somalez që 
kthehet në shtëpi! Ahmed Ali Haile (1953-
2011) është njëri nga somalezët që me besnikëri 
eci me Jezusin, Princin e Paqes, nga fillim deri 
në fund. Dëshmia e tij ka qenë një dëshmi e 
fuqisë shëruese të Krishtit në atë shkretëtirë 
rraskapitëse të shqyer nga lufta në vendin Cepi 
i Afrikës (Horn of Africa) 

Pas një përqafimi trimërues të së vërtetës së 
Biblës dhe guximit të pranoj publikisht të ecë 
me Jezusin dhe vitet në vazhdim të studimit 
në SHBA mbi të vërtetë dhe paqen biblike, 
Ahmedi kthehet në vendin e tij në Somali në 
vitet e hershme të 1980-ta, vend ky që lëngon 
dhe gjakon. 

Së shpejti ai përkushtohet që të bëhet 
ndërmjetësues si paçebërës në mori parti 
ndërluftuese. 

Një sulm me raketa në janar të vitit 1992 
në Mogadishu i kushtojë atij humbjen e njërës 
këmbë, por Perëndia mrekullisht shpëtoi 
jetën e tij. Për 20 vitet e mbetura të jetës së tij, 
Ahmed u bë një ambasador global për paqe. Ai 
vendosmërisht vrapoi garën edhe pasi që ai ishte 
duke luftuar kancerin që përfundimisht e çoi 
atë në vijën e finishit.

Fjalët e tij të fundit na kthejnë në rritjen e tij 
shtegtuese në Bulo Burte në zemër të Somalisë, 
ku ai erdhi për t’u njohur me kishën që ishte 
si një kasolle shtegtuese që bashkon të gjithë 
peshën e kulmit në polin qendrorë: “Lutja ime 
është që historia ime do t’i sjellë lavdi Zotit 
Jezus Krisht i cili është Poli im Qendrorë dhe 
se do të jetë një inkurajim për kishën, që është 
shtëpia ime. “

* Marrë nga “Teatime” në Magadishu: Udhëtimi im si Ambasador i Paqes në Botën Islame”,  
Herald Press, 2011. www.heraldpress.com. Përdorur me leje. 
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të kuptojmë botën moderne në të 
cilën jetojmë 

Sheriati është një kod ligjor, politik, teologjik 
dhe ushtarak dhe sistem i zhvilluar në 

më shumë se një mijë vjet (pas Muhametit). 
Është “rruga” për miliona mysliman. Ligji 
strikt i sheriatit është zbatuar në 35 vende dhe 
në nivel më të paktë në shumicën e vendeve 
tjera myslimane. Është duke u paraqitur si 
sistem “duel” brenda në gjykata në disa vende 
perëndimore, veçanërisht lidhur me çështje 
familjare myslimane. Shumica praktikues 
mysliman nuk dine shumë rreth Sheriatit përtej 
rregullave thelbësore fetare (lutje, agjërim, 
dhënia e sadakës e kështu me radhë). 

Zbatimi i Sheriatit
Sheriati përmban kategori dhe subjekte të ligjit 
islam të ashtuquajtura degët e fiqh (fjalë për 
fjalë “mirëkuptim”). Ato përfshijnë adhurimin 
islam, lidhje familjare, trashëgimi, tregti, ligji 
i pronësisë, ligji civil, ligji penal, administrim, 
vënie takse, kushtetutë, marrëdhënie 
ndërkombëtare, lufta dhe etika dhe nënkategori 
tjera. Thënë më shkurtë, është një mënyrë e 
kompletuar jete. Kjo mbyll çdo gjë nga çështjet 
praktike sikurse prej racioneve ushqimore dhe 
veprime bankare deri tek sistemi qeveritar, i 
quajtur kalif. 

Patjetër që miliona mysliman anembanë 
botës nuk i ndjekin (shpesh madje s’ia kanë 
idenë fare për to) aspektet e rrepta të Sheriatit. 
Edhe pse është parim bazë i sistemit ligjor dhe 
politik për myslimanët, Sheriati në fakt është 
zbatuar në mënyra dhe shkallë të ndryshueshme 
dhe të ndryshme përreth planetit. Burimet 
kryesore të saj janë Kur’ani dhe Sunnah-i. Por 
sikurse çdo sistem, edhe kjo është e hapur për 
interpretim dhe është debatuar gjithandej nga 
dijetarët mysliman. Në një mënyrë, ne shohim 
shembuj ekstrem nga Sheriati të zbatuara në 

vendet si Afganistani. Në anën tjetër, dijetarët 
mysliman heqin aspektet më të ashpra duke 
thënë se kjo nuk mund t’i mbijetojë botës sonë 
të globalizimit. Disa udhëheqës myslimanë me 
rreptësi predikojnë Sheriatin, përderisa shumica 
e myslimanëve ia kanë frikën dhe s’duan të 
jetojnë nën rregullat e saj.

Si duhet të reagojnë të Krishterët?
Mos reago vetëm ndaj raporteve të mediave. 
Nganjëherë ne lejojmë të kuptuarit e pavërtetë 
dhe mungesën e të kuptuarit për të rezultuar në 
qëndrime të gabuara dhe mungesë dhembshurie 
për njerëzit mysliman. Ne duhet të pendohemi 
për qëndrimet e gabuara, pandjeshmërinë dhe 
ashpërsinë tonë ndaj myslimanëve. Ne duhet ta 
pranojmë se Fryma e Shenjtë është duke lëvizur 
në zemrat e myslimanëve dhe duke iu dhënë 
etje shpirtërore për të kuptuar Krishterimin 
e vërtetë. Perëndia po punon në mes njerëzve 
mysliman nëpërmjet dëshmive krishtere dhe 
zbulesave të drejtpërdrejta. Kështu që, le 
të lutemi me seriozitet për parimin bazë të 
përkushtimit që të pranohet Lajmi i Mirë i 
Jezus Krishtit nga të gjithë njerëzit myslimanë.

Çfarë është ligji i Sheriatit? Një zbatim modern 

Hyn në fuqi traktati i 
Maastricht-it duke themeluar 
formalisht Bashkimin EuropianUdhe..zime
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{  }Tridhjetepesë kombe 
përdorin format më të 

ashpra të ligjit të sheriatit 
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A keni parë ndonjëherë njerëz duke ecur në 
gaca ose goditur veten me thika ose gozhda 

të mprehta pa e lënduar veten? Kjo është ajo 
me çfarë “debus” ka të bëjë. Është art, por 
gjithashtu art ushtarak, një manifestim i fuqisë. 
Ritet e “Debus” nganjëherë ekzekutohen në 
dasma ose festimet tjera. Besohet se Perëndia 
do të t’ju jap këtë lloj force vetëm atyre që janë 
të çiltër. Është gjithashtu tipar i njerëzve nga 
Banten në Indonezi. Pothuajse secili në mesin e 
Banten ka pasur një përvojë nga ky art. 

Çfarë përmban emri?
“Banten” ka disa domethënie. Është emri i 
një province më të re të Indonezisë, në pjesën 
perëndimore të Java Island e themeluar në 
vetëm 2000. Rreth nëntë milion njerëz jetojnë 
atje. Banten është gjithashtu emri i Sulltanat 
themeluar më 1526 nga pushtuesit myslimanë 
nga Sulltanatet më të njohura Javaneze të 
Demak duke përdorur fuqinë magjike. Termi 
Banten shënon gjithashtu njërin nga portet më 
te vjetra në Indonezi, njëherësh e njohur për 
nuancë tregtare, shumë kohë përpara se fama e 
Jakartas të lulëzoj. Në Banten e Vjetër, mundet 

ende të vizitohen gërmadhat e portit, pallatit 
dhe dritat e shtëpive-sikurse minaret e Xhamisë 
së Bantenit të Vjetër. Banten gjithashtu është 
një grup njerëzish brenda provincës Banten dhe 
ata kryesisht janë të paarritshëm!

Veçmas praktikave të mistershme të 
përmendura më lart, Banten është gjithashtu 
vatër e fanatizmit Islam. Shumë njerëz që luajnë 
rolin kyç në grupe fanatike vijnë nga shkollat 
fetare nga Banten. Shumë pak besimtarë jetojnë 
në zonat e largëta të Banten. Ende në provincën 
e Banten, por brenda zonave më të mëdha të 
Jakarta janë në të vërtetë shumë të krishterë. 
Pak besimtarë dhe kisha, sidoqoftë, kanë qenë 
në mënyrë aktive duke u përpjekur që ta arrijnë 
Banten, edhepse ka pasur pak rritje së fundi. 
Ka shumë mundësi për dyer të hapura përmes 
programeve edukative dhe zhvillimore. 

Arti i fshehtë ushtarak në mes Banten të Indonezisë 

Projektet e Bankës Botërore që Indonezia do 
të jetë një komb me të ardhura mesatare për 
industrializim me ardhjen e shekullit. Te.. paarrire
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Lutuni për Banten që të çlirohet nga 
skllavëria e mistershme dhe religjioze 
dhe të jetë e hapur ndaj Ungjillit (John 
8:32-“Do ta njihni të vërtetën dhe e 
vërteta do t’ju bëj të lirë.”)

Lutuni për besimtarët që të marrin me 
dashuri vëmendjen e Banten, duke iu 
shërbyer me shenjtëri.

Lutuni për punëtorë të rinj të thirrur 
veçanërisht për të jetuar, shërbyer dhe 
dëshmuar mes grupit Banten. ( Luka 
10:2- “E korra është e madhe, kurse 
punëtorët janë pak; luteni Zotin e të 
korrës që të çojë punëtorë në të korrën 
e Vet.”)
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{  }Shtatë-numri i 
provincave të krijuara në 

indonezi që nga 1999. 

Kjo është ajo me çfarë “debus” ka të bëjë. Është art, por gjithashtu 
art ushtarak, një manifestim i fuqisë. Ritet e “Debus” nganjëherë 
ekzekutohen në dasma ose festimet tjera. Besohet se Perëndia do të 

t’ ju jap këtë lloj force vetëm atyre që janë të çiltër.
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WeKemi kërkuar edhe më parë nga ju që 
të luteni për këtë. Dhe do të vazhdojmë 

ta theksojmë këtë çdo vjet. Është e rëndësishme 
dhe kjo bënë ndryshime! Kështu që tani 
bashkojmë duart prap dhe lutemi në “Natën e 
Madhe”.

Rikujtojeni që shumë myslimanë janë të 
hapur ndajë të mbinatyrshmes gjatë kësaj 
kohe. Disa presin engjëj të plotësojnë këresa 
të veçanta. Të tjerët presin një engjëll që 
të njoftoj për vitin e ardhshëm. (Kjo natë 
nganjëherë i referohet “ Nata e urdhërimit”.) 
Gratë muslimane shpresojnë se do mbesin 
shtatëzën pas lutjes këtë natë. Burrat shpresojnë 
për shërim dhe forcë shpirtërore. Por më e 
rëndësishmja, shumë myslimanë do të jenë me 
të vërtetë duke kërkuar ndihmë nga Perëndia 
dhe të hapur ndaj prekjes së Tij personale. 

Përgjatë viteve kemi dëgjuar shumë dëshmi 
të fuqishme nga myslimanët se si kanë gjetur 
Mesinë, Jezusin në këtë natë. Disa kanë pasur 
vegime apo ëndërra por shumë kanë pasur 
mundësinë për të dëgjuar Lajmin e Mirë 
për herë të parë nga një mik/e apo përmes 
një programi të krishterë. Le të besojmë dhe 
lutemi së bashku për shumë myslimanë të cilët 
kërkojnë plotësinë shpirtërore dhe unitet me 
Perëndinë. 

Për informacion mbi Natën e Madhe, 
ju lutem shikoni tek faqja mbi 30 Ditët 
Ndërkombëtare: www.30-days.net. 

Shënim: Nata e Madhe shtrihet në dhjetëditshin 
e fundit të muajit Ramazan për shumicën e 
myslimanëve. Shumë klerik besojnë se ndodhë 
në ditën e 27-të. Çdo ditë e re fillon në muzg, 
prandaj, sonte është fillimi i ditës së 27-të. Bazuar 
në kapitullin e 97 tek Kur’ani, gjatë kësaj nate 
Muhameti pranoi zbulesën e tij të parë të Kur’anit. 
Besimtarët myslimanë besojnë se ofrimi i lutjeve 
gjatë kësaj nate janë veçanërisht të mirëpritura. Disa 
besojnë që lutja gjatë kësaj nate do të kompensojë 
mungesën e lutjeve të regullta ditore. 

Përsëri ajo kohë e vitit!
Laylat al-Qadr — Nata e Kadrit

Israeli nuk e njeh më 
Organizatën për Çlirimin e 
Palestinës si kriminele.
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Perëndi, ne kujtojmë ata/ato që janë 
me të vërtetë duke kërkuar për ndihmën 
Tënde. Bë që t’u japësh ndihmën për të 
cilën kanë nevojë përmes Mesisë, Jezus 
(Psalmeve 34:18, Zech. 9:9)

Lutuni që ata që po punojnë në mes 
myslimanëve do të kenë mundësi të 
veçanta për të ndarë Lajmin e Mirë në 
këtë kohë. 

Perëndi, ne e dimë se dora Jote nuk 
është e shkurtër, që te mos mundet me 
shpëtu, dhe veshi Yt nuk është i shurdhër 
që të mos dëgjoj. Shtri dorën Tënde 
Perëndi dhe zbuloju mëkatin e tyre dhe 
shpëtimin Tënd (Isaia 59:1; 52:10)

Lutuni kundër fuqisë së errësirës që 
është në kërkim se si t’i shtyjë myslimanët 
drejtë mashtrimit (Efisianëve 6:12; 
Psalmeve 44:4-7).  
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{  }Shumë e gjejnë 
Mesinë, jezus në 

këtë natë.
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Myslimanët Deccani kanë udhëhequr 
Rrafshnaltën Deccan që nga shekulli 14 

e tutje. Mbretëria e Deccan (ose Hyderabad) 
ka pasur statusin e një shteti princëror për 
dy shekuj me radhë derisa qeveria e Indisë 
përfundoi rregulloren myslimane (Nizam 
Dynasty) më 1948. Deccani nga sundimtarë 
princëror, zyrtarisht, pronar tokash të pasura, 
në farkëtarë, dyqanxhi, zdrukthëtarë dhe 
taksistë. 

Numër i madh i myslimanëve Deccani 
( përreth 2.5 milion) janë gjetur në qytetin 
metropolitan të Hyderabad, të kryeqytetit te 

Princat tani punëtorë krahu; 
pason dhuna 

Shpërthime në seri të bombave, mendohet të jenë 
hedhur nga figurat e krimit mysliman, kanë tundur 
kryeqytetin tregtar të Indisë, Bombay(Mumbai) duke 
lënë të vrarë 260 persona. 
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Fokusi India

Myslimanët besojnë në shkrimet e shenjta, 
kështu që lutuni për më shumë shpërndarje 
të Biblës atje. Vetëm Fjala e Perëndisë mund 
t’ju jap atyre shpresë. (John 1:14- Dhe Fjala u 
bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm 
lavdinë e Tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej 
Atit, plot hir e të vërtetë.”)

Lutuni për ndërhyrje mbinatyrore nga 
Perëndia, që ata të kenë ëndrra dhe vegime 
për Jezusin si rruga, e vërteta dhe jeta ( John 
14:6). 

Lutuni për kishën që të marrë barrën dhe 
vegimin për këta njerëz, kështu që më shumë 
lutje dhe punëtorë do të mobilizohen në këtë 
detyrë (Rom 10:14).

Lutuni veçanërisht për anëtarët e grupeve 
fundamentaliste islame të cilët po përpiqen 
për të parandaluar përpjekjet për të arrit këtë 
popull (Mateu 5:44).

Hyderabad është identifikuar nga qeveria 
qendrore e Indisë si shumë e ndjeshme. 
Dhuna mund të shpërthej mes myslimanëve 
dhe hindusëve nga momenti në moment. 
Lutuni në përputhje me rrethanat. 
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shtetit Andhra Pradesh. Afro 95% e tyre janë 
Suni dhe 5% tjerë janë sheik me një ndikim të 
madh Sufi.  

Grupet e mëdha më pak të 
arritshme
Deccani janë njëri nga grupet më të mëdha 
dhe më së paku të arritshme. Pas grabitjes së 
pasurisë, nderit dhe pushtetit të tyre; shumë 
myslimanë Deccani janë në mjerim dhe 
dëshpërim. Atyre u nevojitet inkurajim dhe 
shpresë, e cila mund të përmbushet vetëm 
përmes një të kuptuari të qartë të ungjillit. Ata 
kanë nevojë për lutjet tuaja!

Në dekadat e fundit, si rezultat i 
punës së disa agjencive misionarësh, 
tani atje janë disa besimtarë në 

mesin e njerëzve Deccani. 
Sidoqoftë, puna ka qenë e 
ngadaltë dhe e lodhshme. Gjendja 
do të mbetët e njëjtë derisa 

kisha në Indi të marr 
vizionin dhe mundin 
për të arritur këtë grup 
njerëzish. 

{  }Llogariten gjithsej 
6 milion printime të 

Biblës në 2012



Soninke jeton në pjesën perëndimore të 
Sahel, një zgjatje e thatë që vazhdon përmes 

Afrikës drejt jugut të shkretëtirës së Saharës. 
Temperaturat prej 45oC (113oF) gjatë ditës 
nuk janë të pazakonta. Në dritën e kushteve të 
vështira, ata janë në gjendje të mbijetojnë duke 
kultivuar tokën dhe mbajtur bagëtinë. 

Soninke përgjithësisht jetojnë me familjen 
e zgjeruar në një fermë-shtëpi të përbërë nga 
një grumbull i baltës apo shtëpive me tulla 
çimento. Shumë prej burrave lënë familjet e 
tyre për shkuar në qytete për të kërkuar punë, 
shpesh udhëtojnë jashtë vendit. Për shkak të 
kësaj, numër i madh i popullatës së Soninke 
mund t’i gjesh në qytete të tilla si Paris dhe Nju 
Jork. Ata mbajnë lidhje të forta me komunitetin 
në Afrikën Perëndimore dhe pjesa më e madhe 
e fitimeve të tyre dërgohet në shtëpi për të 
mbështetur familjet e tyre.

Për Soninke, të jesh mysliman është 
thelbësore si pjesë e identitetit të tyre, me të 
cilën këta njerëz mbahen shumë krenar. Rutina 
e tyre vërtitet rreth thirrjes për namaz pesë herë 
në ditë. Turpi dhe ndikimi i shoqërisë luajnë 
një rol të madh në kulturën Soninke. 

Puna
Punëtorë nga agjenci të ndryshme janë të 
përfshirë në arritjen e Soninke në vende të 
ndryshme. Janë përafërsisht 100 krishterë të 
njohur në mes të popullatës dy milionëshe. Të 
gjithë këta besimtarë përjetojnë përndjekje të 
njëfarë forme. Ata shpesh janë të izoluar dhe 
kanë pak mundësi për t’u takuar ose adhuruar 
me njëri tjetrin. Përkthimi i Biblës në Soninke 
është në progres. Përkthyesit kanë mërguar dhe 
iu duhet të komunikojnë përmes skype-it apo 
e-maileve. Një lidhje e mirë interneti është e 
domosdoshme, dhe kjo i shton më shumë stres 
punës tashmë shumë të rëndë. 

Po rritet interesimi për literaturë Sininke 
duke përfshirë edhe shkrimet. Zhvillimet 
e medias dhe avancimi në teknologji e 
mundësojnë që në mënyrë më të qartë të ndajë 
Lajmin e Mirë me Sininke. Njëri nga shembujt 
është duke vendosur audio-file në simkartelat e 
përdorura në celular. Kjo iu jep shumë Sininke 
mundësinë për të dëgjuar pjesë nga shkrimet që 
lexohen me zë kurdo dhe kudo që ata duan. 
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Përhapja e Lajmit të Mirë në mes Soninke

Bie shi mbi Sahel, duke 
gjallëruar disa nga rajonet e 
prekura nga thatësira
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Te.. paarriturit e Afrike..s

Lutuni për më shumë mundësi për 
krishterët që të kenë në duar shkrimet dhe 
literaturë në dispozicion. (Isaia 52:7)

Lutuni për përkthyesit e Biblës, që 
Perëndia t’ju jap shumë urtësi për punën 
e tyre. 

Lutuni që njerëzit Soninke do të kenë 
etje të vërtetë për Fjalën e Perëndisë dhe 
se kjo etje do të jetë e kënaqshme. (Mateu 
5:6)
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{  }Njëqind krishterë të 
njohur në mesin e dy 

milion Soninke 
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Bazuar në Raportin e Mobilerisë Ericsson, 
numri total i abonimeve në Lindjen 

e Mesme në vitin 2012 shënoi majën 990 
milion. Lindja e Mesme ka çmimet më të larta 
të telefonisë mobile në botë. 40% e këtyre 
telefonave janë e firmës “smart phones”1. Sipas 
një hulumtimi online të një paneli Iranian 
(të quajtur Chimigi, që në gjuhën Farsi ka 
kuptimin “Ç’kemi?”), 58% e Iranianëve e 
përdorin Facebook-un, pavarësisht bllokimeve 
dhe censurave.2 e 25 milionë konsumatorë 
Sauditë në Arabinë Saudite, Bahrain dhe 
Kuwait tani kanë çasje pa pagesë në Wikipedia-
me zero pagesë për të dhënat. Jordani do 
të shpenzojë më shumë para në reklama 
përmes celularëve sesa në çfarëdo forme tjetër 
reklamimi në vend. Shërbimi i mesazheve 
What’up (C’kemi?) e cila numëron 10bilion 
mesazhe gjatë ditës, është në dispozicion në 
gjuhën Arabe.3 Ja kështu është jeta në botën 
tone të pabesueshme. Qoftë lajmi kur Izraeli 
njofton për aksione ushtarake në Twitter apo në 
–smart-phone-t e reja për studentët myslimanë, 
është e qartë se çdo ditë e më shumë bota 
po pajiset me celular. Disa statistika shumë 

interesante supozojnë se shumë të rinj afrikan 
s’do të mësojnë kurrë të përdorin kompjuterin 
por bëjnë çmos për të fituar një celular dhe e 
përdorin derisa të shkatërrohet. Dhe përderisa 
kryesisht përdoret për dërgimin mesazheve 
mes shokëve/shoqeve, gjithashtu shumë 
nga informacionet përhapen si kurrë më 
parë. Mesatarisht përdoruesit e Facebook-ut 
padyshim kalojnë kohë duke biseduar online, 
por ata gjithashtu kalojnë bukur kohë duke 
përcjellur linçet të shpërndarë nga miqtë/miket 
e tyre. 

Kështu që disa shërbesa krishtere kanë 
provuar metoda të llojllojshme për të arritur 
Gjeneratën e Mobilave. Idea e kësaj është që të 
filloj diskutimet dhe të përfshijë myslimanët 
në dialoge kuptimplote që të shpie tek dëshmia 
personale apo të paktën tek ofrimi i lutjes kur 
paraqitet nevoja. Edhepse askush s’mendon se 
përdorimi i teknologjisë zëvendëson kontaktet 
personale, studimet tregojnë se fara është 
mbjellur dhe toka e fortë është thyer përmes 
përpjekjeve lëvizëse veçanërisht përmes mjeteve 
sociale të komunikimit.

“Ke një mesazh” - Brezi i celularëve

Shfletuesi i Mazaiku i Rrjetit të 
Gjerë në Botë (World Wide Web 
Mosaic ) ka dal nga CERN, Zvicër

Dita 29
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Lutuni që të Krishterët të mund të vënë 
kontakte me myslimanët përmes pajisjeve 
mobile dhe të mbjellin farën e ungjillit. Përveç 
vënies në kontakt me ta është i domosdoshëm 
edhe shoqërimi me kohë të gjatë faktikisht për 
të arritur myslimanët me mesazhin e Krishtit 
për besim, shpresë dhe dashuri.” ...lutja 
ime është që të shpëtohen”(Romakëve 10:1; 
1Timoteut 2:1-6). Lutuni për rolin që keni. 
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1 arabianbusiness.com  2 thenextweb.com  3 abcnews.go.com

{  }versioni me SMS e 
kësaj fletëpalosje 
në Gjermanisht
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Festa më e rëndësishme për myslimanët është 
Eid al-Adha ose “Kurban Bajrami (Festa e 

sakrificës)”. Si rrjedhojë e kësaj periode festive, 
myslimanët anembanë botës therin kafshët e 
tyre më vitale si simbol i Abrahamit (Ibrahimit) 
që ofroi djalin e tij për flijim Perëndisë. Kjo 
festë gjithashtu shënon fundin e pilgrimazhit 
në Haxh. 

Sipas disa vlerësimeve, 100 milion kafshë 
theren nëpër vendet myslimane gjatë Eid 
al-Adha, që i bie përafërsisht 70 ditë pasi të 
përfundon muaji i ramazanit. 

Ndoshta gjatë kësaj feste mund t’a pyesësh 
një mysliman se çfarë beson. Në përgjigje, ata 
mund t’ju pyesin juve se çfarë ju besoni. Pastaj 
ju mund t’ju shpjegoni se sakrifica simbolizon 
Jezusin. Ju mund t’ju thoni se ju e quani 
Jezusin, Qengji që Perëndia siguroi-sakrifica 
përfundimtare, që largon mëkatin, që u 
ringjallë për të na dhënë jetë përgjithmonë. 
“Ja Qengji i Perëndisë...” (Gjoni 1:29; 
Hebrenjve 9:12; Levitiku 17:11; Romakëve 
5:9). 

Forcat serbe kanë hedhur me 
mitraloz në një fushë futbolli duke 
lënë shumë të vdekur dhe të lënduar.
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Lutuni veçanërisht për ritualet. Ne dimë 
që pastrimet rituale mund të pastrojnë trupin, 
por s’mund të pastrojnë zemrën. Vetëm 
Jezusi mund të pastroj zemrat tona dhe ne 
mundemi të lejojnë vetëm këtë të ndodhë 
përmes pendimit. Lutuni që Fryma e Shenjtë 
të nxitë thirrjen për pendim të vërtetë që 
zemrat në kërkim t’i përgjigjen kësaj. 

Falëndero Jezusin Mesinë që përmes 
gjakut të Tij mëkatet mund të 

falen. Lutuni që myslimanët 
të kuptojnë që Jezusi është 
rruga e vetme për tek Ati në 
mënyrë që mëkatet të falen. 
Lutuni mbi shkrimet Gjoni 
1:29, Veprat e Apostujve 

10:43 dhe Hebrenjve 1:3.

●

●

Lutuni nga Efesianëve 6:12 “sepse beteja 
jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, 
por ... kundër frymërave të mbrapshta në 
vendet qiellore”. Myslimanët e besojnë se 
ekziston beteja shpirtërore të shkaktuara 
nga satani. Kjo është arsyeja pse hedhin 
gurë satanit gjatë ditës së hedhjes me gurë 
si pjesë e Haxhillëkut (Eid al-Adha). Lutuni 
që ata të dëgjojnë se vetëm Jezusi e mposhti 
mëkatin, satanin dhe vdekjen. U bëftë që ata 
ta kuptojnë që hedhja e gurëve mbi satanin 
është e pakuptimtë ndaras së vërtetës së 
kryqit dhe ringjalljes që mposhti satanin. 
E gjetshin Jezusin dhe qoftë arma e tyre e 
fort “sepse armët e luftës sonë nuk janë prej 
mishi, por të fuqishme në Perëndinë për të 
shkatërruar fortesat” (2 korintansëve 10:4)
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{  }780,000 Sauditë e 
kalojnë eid al-adha 

jashtë vendit

Lajmi i Mirë për myslimanët është që jezusi është Qengji i Perëndisë i cili largoi mëkatin e botës. 

Sakrifica myslimane gjatë festimit të Eid 

Material për festat me prapavijë myslimane mund të gjenden në webfaqen e 30 
Ditët Ndërkombëtare. www.30-days.net/islam
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