Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
6 Iulie 2014
Importanţa rugăciunii în plantare de bisericii

18  Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii, 
19  şi pentru mine, ca, oridecîteori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, 
20  al cărei sol în lanţuri sânt; pentrucă zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.
Comunitatea Baptistă de Hunedoara
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Implicarea bisericilor din Comunitatea de Hunedoara în călătoriile de misiune pe termen scurt efectuate de mai multe biserici în Ucraina şi Serbia. 
�	Implicarea activă a bisericilor în susţinerea      misionarilor români ce lucrează cu organizaţii misionare ce trimit misionari în toată lumea
�	Slujirea în bisericilor române din diaspora 
     europeană

Comunitatea Baptistă de Hunedoara
Ne rugăm pentru: 

�	Păstorii şi bisericile din Comunitatea de Hunedoara să fie cât mai mult implicate direct în marea trimitere, până la marginile pământului. 
�	Misionarii susţinuţi de biserici din comunitate ca aceştia să fie eficienţi în lucrare pe care o fac pentru Împărăţia lui Dumnezeu
�	Ca misiunea să devină forţa motrice a bisericilor baptiste din Comunitate

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Marea Britanie
În marea Britanie trăiesc 95 de grupuri etnice iar jumătate din ele sunt neevanghelizate. 
De fapt, doar 60% din Marea Britanie se consideră creştină, ceilaţii fiind fie fără religie ori au o religie caracteristică Asiei (Islam, Hinduism, Budism).
Contibuţia Marii Britanii la misiune nu poate fi contestată, dar acum are şi ea nevoi de rugăciune
Ne rugăm pentru imigranţii ce au sosit în această ţară ca aici să primească harul divin al mântuirii.
Mulţumim pentru bisericii care încă au flacăra misiunii aprinsă.
Mijlocim pentru studenţii ce vin din toată lumea ca aceştia să fie primiţi de localnici şi să li se prezinte evanghelia, pregătindu-i pentru întoarcerea acasă ca mărturii în ţara lor de baştină

