
Un popor din Yemen și Arabia Saudită
Un ghid de rugăciune de 5 zile

Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la
marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi
Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va
pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.

Isaia 45:22-23

Pentru mai multe informații, contactați-ne la:
http://prayforap.com
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Să ne rugăm:
ca poporul khawlan să afle că Dumnezeu i-a chemat să fie poporul Lui, și nu doar ca robi, ci drept copii
preaiubiți, eliberați de sclavia legalismului și încercarea de-a împăca duhurile de care se tem.
ca poporul khawlan să aibă ochi să vadă marea lumină, pe Isus Hristos, care a venit să i scoată din întuneric.
În timp ce lumina luminează și Cuvântul lui Dumnezeu este semănat între membrii poporului khawlan,
declarăm că întunericul nu o va birui. Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită și se va extinde în mĳlocul
triburilor khawlan.

Ziua 1 Khawlan
Poporul khawlan din Yemen și Arabia Saudită

Poporul „Khawlan bin Amer” locuiește în Munții Sarawat,
un lanț de munți stâncoși situați în sudul Arabiei Saudite și
nordul Yemenului. Poporul Khawlan este format din peste
30 de triburi mari și numeroase sub-triburi, având o
populație de aproximativ 400.000 de suflete. Acești
fermieri izolați, având un acut spirit de independență, au
supraviețuit timp de sute de ani pe înălțimile abrupte ale
acestui teren montan. Ei colectau apa de ploaie în
rezervoare situate în jurul caselor lor de piatră,
creșteau animale și au cultivat cereale autohtone,
pe povârnișurile terasete ale munților.
Sărbătoreau tradiții unice purtând haine foarte
colorate; își puneau pe cap cununi din flori
puternic mirositoare, și purtau pumnale
ornamentate în cingători. Societățile lor extrem
de legate între ele au rămas neschimbate timp de
secole, retrase și izolate de lume. Oamenii
khawlan sunt mândri de viața lor montană, iar
identitatea lor rămâne puternică mulțumită
poeziilor și dansului lor tradițional.
În ultimele decenii, poporul khawlan a fost tot mai expus
lumii schimbătoare și în curs de dezvoltare. Din timpuri
străvechi, poporul khawlan a practicat o închinare
politeistă, care i-a făcut robi fricii de duhurile ce locuiesc
în munți și văi. Apoi islamul sunit Wahhabi a fost acceptat
de poporul khawlan, mai întâi în comunitățile periferice de
la baza munților, iar apoi acesta s-a răspândit în satele
montane. Dezvoltarea infrastructurii, electricitatea, școlile
și clinicile a adus cu ele educația coranică, segregarea
sexelor și legea islamică (Șaria). Bărbații au găsit locuri de
muncă în armată, în poliție și alte posturi guvernamentale.
Pentru că foarte mulți copii din poporul khawlan
frecventează școala, aceștia se află într-o tranziție de la
modul de viață al părinților lor needucați spre modul de
viață modern cu aer condiționat, telefoane inteligente și
alimente importate. În prezent, islamul este religia
predominantă, în timp ce credința lor în spiritele rele (jinn)
continuă să le influențeze viața cotidiană.

Versete biblice:

Poporul care umbla în întuneric vede o mare
lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei
morţii răsare o lumină. Isaia 9:2
Lumina luminează în întuneric, şi întunericul
n-a biruit-o. Ioan 1:5



Ziua 2 Khawlan
Femeile khawlan

Până recent, femeile khawlan au avut un rol activ în
societatea khawlan. Contribuiau atât economic cât și
social, lucru care se vedea în stilul lor de viață, modul
cum se îmbrăcau, în poeziile lor și în rolul vital pe care îl
aveau în viața de zi cu zi. Nu cu mult timp în urmă, femei
îmbrăcate în portul tradițional, viu colorat, mergeau
săptămânal la piață și vindeau bunuri de bază făcute
manual. Acum, importurile ieftine au înlocuit obiectele
produse pe plan local, iar dacă femeilor li se permite să-și
părăsească casa, trebuie să fie îmbrăcate cu haine lungi
negre (abayas) și să fie însoțite de un bărbat protector,
potrivit tradițiilor islamice Wahhabi. Orezul asiatic și
blocurile de locuințe dotate cu aer condiționat indică un
fel de progres, însă lipsa oportunităților pentru femei de
a-și putea exersa abilitățile și talente reflectă un mare pas
în spate.
Câteva femei favorizate găsesc oportunități datorită
educației, dar adesea accesul în zonele montane în care
locuiesc khawlani este foarte dificil. Rata depresiei în
rândul femeilor este mare în timp ce încearcă să se
adapteze acestui nou stil de viață în care sunt lipsite de
rolurile lor tradiționale. Unele femei vârstnice își
continuă modul lor vechi de viață, vânzând obiecte
artizanale, mergând la piață și purtând portul tradițional.
Introducerea educației și islamului Wahhabi în rândurile
poporului khawlan a devenit o problemă care le separă pe
femeile tinere de cele mai în vârstă.

Să ne rugăm:
Dumnezeu a creat femeile într-un mod unic și pentru
un scop clar. Nu era bine ca omul să fie singur.
Dumnezeu nu a spus despre creația omului că a fost
bună până când nu a creat și femeia. Să ne rugăm ca
femeile khawlan să-și cunoască și să-și înțeleagă
valoarea înaintea lui Dumnezeu, și ca societatea să
aprecieze valoarea femeilor.
Să ne rugăm ca femeile khawlan să-și găsească sensul
și scopul în viață dat de Creatorul lor.
Să ne rugăm ca femeile Khawlan să-și poată folosi
liber talentele și abilitățile unice și să fie tot ce le-a
creat Dumnezeu să fie.

Versete biblice:
Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca
omul să fie singur; am să-i fac un ajutor
potrivit pentru el.” Geneza 2:18
Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în
pântecele mamei mele: Te laud că sunt o
făptură aşa de minunată. Minunate sunt
lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu
lucrul acesta! ... Cât de nepătrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare
este numărul lor! Psalmul 139:13,14, 17
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi
în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le a
pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să
umblăm în ele. Efeseni 2:10



Ziua 3 Khawlan
Traducerea Bibliei pentru poporul khawlan

Limba poporului Khawlan este o trăsătură unică și
importantă a identității lor tribale. Pentru că a trăit izolat
timp de sute de ani, limba acestui popor nu este înțeleasă
de cei din afara teritoriului lor. Deși originile acestei
limbi sunt încă dezbătute, unii spun că își are originea în
limba sabaică sau himyaritică antică, care a fost vorbită în
Yemen în timpurile pre-islamice.
Limba lor este atât de dificil de înțeles încât a fost folosită
drept cod secret pentru comunicațiile radio în timpul celui
de-al doilea război arabic din Golf. Deși limba
khawlaniya este folosită cu mândrie de poporul khawlan
pentru a crea un sentiment de solidaritate și identitate
tribală, această limbă a fost și o sursă de discriminare din
partea celor care nu sunt din zonă. Khawlanilor li se
intezice să vorbească în limba lor în afara regiunii
Khawlan sau la școală.
Deși araba este limba oficială de predare în școli, uneori
profesorii predau și în khawlaniya. Khawlaniya este
folosită zilnic acasă și la piață, la evenimentele culturale
publice și pe rețelele de socializare.
Introducerea islamului sunit în această zonă a adus și
limba arabă. Coranul le vorbește într o limbă străină lor.
Totuși, în prezent, Dumnezeul care i-a vorbit lui Iov și lui
Avraam îl cheamă la El pe poporul khawlan. Dumnezeu
le vorbește în limba lor.
O traducere a Bibliei în limba lor originală va avea un
mare impact asupra identității lor și a tribului, fiind
adevărul întrupat al lui Emanuel, Dumnezeu cu noi. Atât
copiii cât și cei vârstnici vor putea auzi pasaje orale și vor
putea înțelege și răspunde la Cuvântul lui Dumnezeu cu o
profunzime pe care n-o poate da nicio traducere arabă.

Să ne rugăm:
ca poporul khawlan să audă chemarea
lui Dumnezeu prin Cuvântul Lui rostit
în limba lor.
pentru credincioșii khawlani ca aceștia
să lucreze la traducerea orală a Bibliei.
pentru înțelepciune ca să știm cum să
folosim formele și stilurile locale
culturale în traducere, cum ar fi poezia.
Poporul khawlan iubește poezia,
cântecul și dansul.

Versete biblice:
Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te
chem pe nume: eşti al Meu. Isaia 43:1
Te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu
bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti. Eu
sunt Domnul, şi nu mai este altul; afară de
Mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins
înainte ca tu să Mă cunoşti, ca să se ştie, de la
răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că,
afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt
Domnul, şi nu este altul. Eu întocmesc lumina
şi fac întunericul, Eu dau propăşirea şi aduc
restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste
lucruri. Isaia 45:4-7



Timp de sute de ani, poporul
khawlan a locuit de ambele părți ale
graniței dintre Arabia Saudită și
Yemen, reușind să aibă o identitate
unitară a tribului. Până foarte recent,
granița dintre Arabia Saudită și
Yemen era deschisă, oferind
membrilor tribului libertatea de a
călători zilnic pentru a-și vizita
familiile, pentru afaceri sau pentru
munci agricole. Din cauza
conflictului prezent dintre saudiți și
gruparea șiiților houthi din Yemen,
situația s a schimbat; granița a fost
închisă și este strict păzită. Din acest
motiv, familiile de pe graniță au fost
forțate să se mute într-o parte sau alta
a graniței. În acest proces, membrii
multor familii au fost separați și
mulți și-au pierdut pământul. Din
Yemen există multe rapoarte
privitoare la mutări forțate, distrugeri
și omoruri.
Chiar dacă nu fac parte din tribul
khawlan, șiiții houthi locuiesc în
aceleași zone din regiunea de graniță
din Yemen. Cei din tribul khawlan,
care locuiesc în Arabia Saudită s-au
unit pentru a-și sprĳini țara, mulți
dintre ei fiind înrolați atât ca militari
în armată cât și ca grăniceri.
Chiar dacă limba, tradițiile și
patrimoniul îi unește ca trib, războiul
purtat de entități externe și bazat pe
diferențele religioase (conflictul
sunit-șiit) încearcă să-i dezbine pe
khawlani.

Să ne rugăm:
Dumnezeu hotărăște granițele pentru
oameni ca ei să-L caute. În timp ce
se stabilesc noi granițe, ne rugăm ca
Dumnezeu să folosească acest
conflict pentru a-i face pe mulți
oameni din tribul khawlan să-L caute
pe El.
pentru oamenii care au suferit din
cauza acestui război, ca Dumnezeu
să folosească aceste încercări și
necazuri ca să-I atragă la Hristos.
Pentru încetarea războiului dintre
saudiți și yemeniți.

Versete biblice:
El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul
singur, să locuiască pe toată faţa
pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi
a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să
caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L
găsească bâjbâind, măcar că nu este
departe de fiecare din noi. Fapte 17:26-27
Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu
li se întâmplă nicio nenorocire. Psalmul
119:165

Ziua 4 Khawlan
Poporul khawlan prins în conflict



Ziua 5 Khawlan
Fie ca Domnul Dumnezeu să fie lăudat de poporul Khawlan

Arheologii au descoperit urme importante ale
civilizațiilor creștine care au existat în regiunea
locuită de khawlani înainte de apariția și
răspândirea islamului. Oare au auzit khawlanii
antici Evanghelia? S-ar putea să nu aflăm niciodată
răspunsul la această întrebare. Însă știm că în
prezent o legătură profundă de frică și legalism
împiedică aceste triburi să umble în dragostea
Tatălui și să I se închine liberi în duh și în adevăr.
Legalismul islamului și credința în spiritele rele
cunoscute sub numele jinn produc frică și asuprire
în multe aspecte ale vieții lor cotidiene. Aceste
forțe puternice trebuie zdrobite pentru a-l elibera pe
poporul khawlan.

Să ne rugăm:
ca poporul khawlan să cunoască dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, care alungă
orice frică.
pentru ruperea fricii de spirite rele și nimicirea influenței celui rău.
Sunt foarte puțini credincioși din acest trib, și nu există nicio biserică. Să ne rugăm
pentru înființarea bisericii în tribul khawlan.
Ca Dumnezeu să folosească tribul khawlan pentru a aduce Arabia Saudită și Yemenul
la Hristos.
Poporul khawlan iubește poezia și dansul tradițional. Când acești oameni vin la Isus
și L primesc ca Mântuitor, Răscumpărător și Domn, să ne rugăm ca Dumnezeu să
pună o cântare nouă în gura lor. Să ne rugăm ca oamenii khawlan să scrie poezii și
cântece care să-L laude pe Dumnezeu în limba lor unică și în stilul lor cultural.

Versete biblice:
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu
privire la voi”, zice Domnul, „gânduri de
pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un
viitor şi o nădejde”. Ieremia 29:11
În dragoste nu este frică, ci dragostea
desăvârşită izgoneşte frica, pentru că frica
are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns
desăvârşit în dragoste. 1 Ioan 4:18
Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă
pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut
lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în
Domnul. Psalmul 40:3


