
 
                                            
            ECHIPA DE EVANGHELIZARE A TĂTARILOR 

          În luna decembrie a anului trecut  Dumnezeu mi-a arătat într-un vis că lucrarea pentru 

care m-a chemat în Dobrogea este mult mai mare decât îmi imaginam eu și pentru a o împlini am 

nevoie de o echipă. M-am rugat ca Domnul să-mi arate oamenii pe care EL i-a rânduit pentru 

această lucrare din timpul acesta și după ce am discutat cu fiecare în parte, a luat ființă Echipa de 

evanghelizare a tătarilor  formată din: Adina Sas, Ioan Rujoiu (in dreapta mea in poză) si familia 
Marinela și George Michi (în stânga mea). Toți suntem absolvenți ai Centrului Român de Studii 
Transculturale, dar din diferite generații.      

                Din ianuarie anul acesta ni s-a mai alăturat o soră, care se ruga de mai mult timp pentru 
musulmanii din zonă si o tânără familie, studenți CRST, veniți în practică. 

                 Am început sa ne întâlnim săptămânal ca să ne rugăm pentru etnia tătară din zonă. De 
asemenea am început să mergem si pe străzi să ne rugăm în apropierea celor două moschei/ 
geamii din Medgidia, a liceului musulman si în zona celor două internate  in care se studiază 
Coranul. 

                  Tătarii din România sunt originari din Crimeea, ei vorbind un grai al limbii tătare 
crimeene. La ultimul recensământ în jur de 25 000 persoane s-au declarat ca fiind de etnie tătară 
în România, iar majoritatea au declarat că limba lor maternă este limba tătară. Dintre așezările 
dobrogene, orașul Medgidia, are o concentrație însemnată de tătari autohtoni.                                                                                      

 
    “Dar aceia din popor, care vor cunoaște 

pe Dumnezeul lor, vor rãmânea tari  
       și vor face mari isprãvi.“ 
        (Dan 11:32 )  



           În multe localități din județele Constanța și Tulcea se găsesc multe geamii (moschei). 
Unele dintre acestea au fost construite cu mulți ani în urmă, având valoare istorică, altele fiind 
construite mai recent, îndeosebi după Revoluția din '89.  

            După 1991, au apărut în Dobrogea mai mulți predicatori ai sectei Suleymangi, organizație 
foarte activă în Turcia. În Dobrogea adepții sectei au înființat Fundația pentru Servicii Islamice 
din România (FSIR). Prin această fundație au fost înființate 12 internate pentru copiii musulmani 
cu situație financiară precară. În aceste internate copii musulmani sunt cazați gratuit și li se 
asigură o instrucție religioasă islamică de către predicatorii sectei. Două astfel de internate sunt 
in Medgidia, unul pentru fete și altul pentru băieți. Tot în Medgidia este și Colegiul Musulman 
“Ata Türk” unde se pregătesc băieții turci si tătari să devină preoți musulmani. 

              Să ne rugăm pentru acești copii din astfel de școli, ca Domnul Isus să li se descopere și 
să-i mântuiască!  

              Să ne rugăm ca cei din etnia tătară să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L accepte ca Domn 
și Mântuitor în viețile lor! 

               Să ne rugăm pentru Echipa de evanghelizare a tătarilor ca Dumnezeu să ne dea 
înțelepciune și strategii de abordare a lor și să ne deschidă uși pentru vestirea Evangheliei. 

               Eu continui să mă întâlnesc, de asemenea, 
cu Nurten și avem o relație bună, prin harul 
Domnului. Povestesc cu ea despre Împărăție și 
Persoana lui Isus. Ea este totdeauna de acord cu 
mine și îmi cere să mă rog pentru ea pentru 
diferite probleme, dar, deocamdată este destul de 
rezervată în a lua o decizie clară în ceea ce o 
privește. 

             Să ne rugăm pentru Nurten și fetele ei, Ghizem ( în dreapta ei, în fotografie) și Narcis  (în 
stânga) ca și ele să-și predea viața in Mâna Domnului Isus.  

              Dumnezeu să vă binecuvânteze potrivit cu bogăția harului Său! 
                                                                                                       Maria Liciu 
      

 
             Dacă sunt persoane care vor și să investească în această lucrare, mai jos găsiți conturile în care puteți să 
trimiteți donații. 
             
Banca Transilvania: 
IBAN: RO22 BTRL 0140 1201 G396 10XX  (LEI) 
          RO09BTRLEURCRT00G3961001 (EUR) 

Raiffeisen Bank: 
IBAN: RO03 RZBR 0000 0600 0934 7841 (LEI) 
 


