Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
6 Aprilie 2014
Mandatul misionar este pentru toți cei răscumpărați

	Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
	s-au făcut noi. 
Comunitatea Baptistă de
Caraş-Severin
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Cele peste 10 biserici din comunitatea de Caraş-Severin implicate activ în misiunea din Serbia, slujind în total 16 biserici sau puncte de misiune
�	Bisericile ce susţin financiar şi prin rugăciune atât misionari cât şi lucrări misionare în ţări ca Namibia, Mozambic, Siberia şi Euroasia
�	Implicarea în lucrarea din diaspora europeană, printre românii plecaţi la muncă acolo
�	Toţi păstorii cu inimă de misiune şi pentru 
fiecare membru ce contribuie la lucrare


Comunitatea Baptistă de 
Caraş - Severin
Ne rugăm pentru: 
�	Toate bisericile implicate în lucrare şi pentru toţi cei care aud evanghelia prin slujirea fraţilor din Caraş
�	Mesaj, protecţie şi putere în slujirea din Serbia dar şi pentru misionarii din bisericile baptiste din comunitate, ce au plecat în Africa şi Euroasia
�	Rod cât mai mare atât printre sârbi, români şi alte naţionalităţi unde se lucrază intens
�	Pentru acoperirea nevoilor financiare şi materiale ale celor care fac lucrarea


Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
India
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Este cea mai populată ţară din lume

Are o populaţie de peste 1.2 miliarde locuitori

În ciuda eforturilor misionare  de sute de ani, în India sunt astăzi 2014 grupuri ce însumează peste 1.1 miliarde de oamenii ce nu au auzit niciodată evanghelia

E nevoie ca Biblia să fie tradusă în peste 400 de limbi dintre cele vorbite în India nu s-a ajuns cu evanghelia
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În India este un sincretism religios foarte mare ceea ce îngreunează răspândirea evangheliei
Ne rugăm pentru toţi cei ce aud zilnic evanghelia dar care primesc mesajul ca pe unul dintre multele alte opţiuni oferite
Ne rugăm pentru adevăr şi putere în proclamarea Cuvântului sfânt a lui Isus
Ne rugăm pentru protecţia misionarilor




