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De ce a trebuit să aștept atât de mult? 
Sevda este o turcoaică fost musulmancă care locuiește în Milas, Turcia. Toată 
familia ei este musulmană. S-a născut în Haskovo iar după căsătorie s-a 
mutat în Turcia la familia soțului. Are doi copii care sunt musulmani. Ea a 
văzut puterea Domnului Isus vindecându-i nepotul de o boală rară de oase. 
Doctorii nu mai aveau cei face copilului. Prin intermediul unei vecine a mers cu 
nepotul, într-o biserică penticostală și în timpul rugăciunilor bisericii copilul a 
fost vindecat. Sevda, zeci de ani a amântat să facă legământul cu Domnul 
Isus în apa botezului dar în inima ei se gândea și se ruga mereu Domnului. În 
una din vizitele ei în Haskovo, am cunoscut-o prin intermediul unei rude de a 
ei. Elena a început o relație de prietenie cu ea și de un an de zile vorbesc pe 
internet, se roagă împreună și citesc din Cuvântul Domnului. Luna trecută, 
Sevda a venit de la aroximativ 1000 de km la Haskovo să fie botezată.  

Noutăți în adunarea turcă 
Începând cu anul 2022 la adunarea turcă au început 
să vină în mod regulat o bunică și o mamă de a 
copiilor care veneau la biserică. După ani de zile în 
care copiii și nepoții lor au venit la biserică și s-au 
rugat pentru ele, acum vin cu bucurie la adunare, 
după ce au vazut că Domnul raspunde la rugăciune. 
Acum ele cheamă copii să vină cu ele la biserică. 

Ea s-a rugat Domnului Isus ca soțul ei musulman și copii să îi dea voie să vină în Haskovo, cu mama ei, 
fară să le spună motivul venirii în Bulgaria. A fost surprinsă cum Dumnezeu a ajutat-o să vină fară ca nici 
un membru din familie să i se împotrivească. Noi am fost foarte surprinși de bucurie ei, de a încheia 
legământ cu Domnul Isus. Pe lângă bucurie avea și frica de ce vor zice copiii și soțul când vor afla de 
botez. După botez a început să se roage ca la timpul potrivit Domnul să o ajute să poată să spună că ea 
îi aparține Domnului Isus. Într-o zi ianuarie 2022, fata ei care este educatoare, a venit în vizită la ea. 
Sevda i-a spus cu frică că îl iubește pe Domnul Isus și s-a botezat. Fata i-a răspuns: ”Mamă! După 
comportamentul tău eu mi-am dat seama că tu îl iubești pe Domnul Isus”. A fost foarte mirată de felul în 
care Domnul a ajuta-o să spună fetei ei. Într-o altă zi și-a vizitat băiatul care e director la o firmă mare de 
îmbrăcăminte, la Istanbul. În acel timp i-au venit și niște colegi de la muncă ca să ia cina împreună. Când 
s-a ivit un subiect despre religie, băiatul lui Sevda a zis colegilor lui ca mama lui îl iubește pe Domnul 
Isus. La câteva zile Sevda ne-a sunat bucuroasă că Domnul Isus i-a ascultat rugăciunea și a zis: ”De ce 
a trebuit să aștept atât de mult ca să fac pasul acesta? Nu înțeleg”. Acum o purtăm în rugăciunile noastre 
pentru ca soțul ei care încă nu știe despre decizia pe care a luat-o, să se întoarcă la Domnul. 
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Parteneri: Pentru donații: 
 

Fundația APME – Cont bancar deschis la Banca 
Transilvania  

RON: RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802 
EUR: RO32 BTRL EURC RT00 G897 1801 
USD: RO45 BTRL USDC RT00 G897 1802 
GBP: RO97 BTRL GBPC RT00 G897 1801 

Banca Transilvania – SWIFT CODE: BTRLRO22 
 

Fundația APME CIF: 18699557 
Str. Argintului, Nr. 2/2 ,Cluj-Napoca 400243, 

office@apme.ro, 0364 409 334 
0364 409 335, 0770 744 737 

Motive de rugăciune: 

 Domnul să ne protejeze de viruși atât pe noi cât și biserica, când întrăm în contact cu oamenii. 

 Domnul să mântuiască pe Nadir și familie ei. 

 Domnul să întărească în credință pe Pati, o turcoaiacă care a început să vină regulat la biserică.  

 Domnul să întărească în credință pe Sevda din Turcia și să mântuiască pe copiii și pe soțul ei. 

 Domnul să ne dea călăuzirea Sa în anul 2022.  

Nadir și nepoții ei 
Nadir este o turcoaiacă din Haskovo. Ea este un răspuns la rugăciunile celor 
ce s-au rugat pentru parinții și bunicii lor. Cinci nepoți de ai lui Nadir vin de ani 
de zile la biserica turcă și la timpul de rugăciune de la biserică copiii se rugau 
ca părinții și bunicii lor să vină la biserică. Nadir de două luni participă la 
programele biserici împreună cu alte două rude. E foarte înflăcărată pentru 
Domnul Isus. Ne rugăm ca Domnul Isus să atingă toată familia ei. Are o 
familie numeroasă și toți sunt musulmani. Vă rugăm și pe dumneavoastră să 
vă rugați pentru Nadir și familia ei! 
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