Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
4 Mai 2014
Prezentarea adevărului biblic

1 Cor 15:1-4
1.  Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, 
2.  şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. 
3.  V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; 
4.  că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; 

Comunitatea Baptistă de Cluj
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Mişcarea de plantare de biserici printre rromi în judeţele: Cluj, Bistriţa, Sălaj, Mureş şi Maramureş.
�	Pentru misionarii ce au plecat în alte ţări pentru a face cunoscută evanghelia. Acestea ţări sunt : Etiopia, Malawi sau altele din Africa.
�	Pentru credincioşii baptişti din Comunitatea de Cluj ce au plecat în Europa de Vest, unde au contribuit, alături de păstori din comunitate, la plantarea de biserici române
�	Pentru implicarea bisericilor din Comunitatea de Cluj în misiunea din Ucraina

Comunitatea Baptistă de Cluj
Ne rugăm pentru: 
�	Înţelepciune şi putere pentru cei implicaţi în misiune şi pentru familiile acestora.
�	Pentru înţelepciune şi curaj ca bisericile din Comunitatea de Cluj să se implice în misiune în Ucraina.
�	Pentru credincioşii baptişti plecaţi în Europa şi buna lor mărturie în diaspora europeană.
�	Domnul să păzească de erezii şi influenţe străine Cuvantului lui Dumnezeu noile biserici.
�	Ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a vedea nevoia de mântuire a oamenilor şi de plantare de noi biserici până la marginile pământului.

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Israel
În Israel sunt 41 de grupuri etnice la care încă nu s-a ajuns deloc cu evanghelia. Ele însumează aproximativ 7 milioane de oameni.
Majoritatea populaţiei este de religie iudaică, dar o bună parte din locuitorii Israelului sunt musulmani. 
Evreii încă Îl aşteaptă pe Mesia, a cărui înviere din morţi noi am sărbătorit-o de curând.
Ne rugăm ca Dumnezeu să dea înţelepciune şi unitate slujitorilor Lui, atât arabi cât şi evrei mesianici, de a prezenta adevărul învierii Mântuitorului nostru.
Ne rugăm ca iudeii să înţeleagă cine este adevăratul Mesia.
Mijlocim pentru toate bisericile din Orientul Mijlociu ca mărturia lor să fie puternică în regiune.
Ne rugăm pentru misionarii (inclusiv români) ce slujesc în Israel.

