Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
25 Mai 2014

Scopul misiunii este întoarcerea oamenilor la Dumenzeu

Fapte 26:17-18
17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la cari te trimet, 
18.  ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţi.”

Misionari români baptişti pe mapamond
�	Familia Cornea lucrează in Malawi de mai mulţi ani. Sunt trimişi şi susţinuţi de biserici baptiste din comunitatea de Cluj, judeţul Maramureş.
�	Implicarea lor este în plantarea de biserici, cluburi biblice pentru copii, tabere creştine, orfelinat şi cantină social, dar şi evanghelizarea de la om la om .
�	Ne rugăm pentru toţi cei cu care intră în contact, ca fiecare să fie atins de puterea dragostei lui Hristos.
�	Ne rugăm pentru resursele necesare slujirii.

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Kuweit

Kuweit este o ţară mică ce deţine 10% din rezervele de petrol la nivel mondial. Economia ţării depinde în proporţie de 95% de exportul produselor petrolifere. 
Aici se găsesc 16 grupuri etnice cu o populaţie totală de peste 1 milion de oameni, ce nu au auzit niciodată evanghelia.
Majoritatea covârşitoare a acestor grupuri etnice sunt de religie musulmană.
Ne rugăm pentru grupurile de imigranţi şi cei care au venit din alte ţări arabe pentru un trai mai bun. 
Ne rugăm ca evanghelia Lui să nu fie limitată doar la comunităţile de străini, ci aceştia să aibă curajul de a o vesti şi localnicilor.
Ne rugăm ca mijloacele media creştine să aibă impactul necesar în prezentarea Adevărului.
Ne rugăm pentru românii creştini ce se află în Kuweit ca şi aceştia să contribuie la lucrarea locală spiritual.

