Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
20 Iulie 2014
Bisericile se multiplică prin deplasarea credincioşilor
1  Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 
�c
4  Ceice se împrăştiaseră, mergeau din loc în loc, şi propovăduiau Cuvântul.

Rugăciune pentru musulmani
Subiecte de rugăciune pentru musulmanii ce se alfă în perioada ramadamului, 28 Iunie – 27 Iulie

�	În cultura musulmană femeile si copiii au un statut inferior bărbaţilor. Din această cauză au loc multe abuzurile asupra lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă alinare şi speranţă acestora. 
�	Sunt mulţi studenţii ce studiază în Europa de vest şi provin din ţările musulmane. Ne rugăm ca în timpul şederii lor aici să poată auzi vestea bună a evangheliei.
�	Persoanele în vârstă primesc respectul cel mai mare în cultura islamică. De accea, îl rugăm pe  Dumnezeu să se îndure de aceste persoane.
�	Ne rugăm pentru toţi creştinii din ţările musulmane care au aflat de Hristos în ultimii douăzeci de ani. Îi cerem lui Dumnezeu să deschidă mai multe uşi pentru Cuvânt.

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Mongolia
Mongolia este localizată în Asia flancată de marile ţări ca Rusia şi China. 
Aici găsim peste 30 de grupuri etnice fără acces la evanghelie, însumând aproape 3 milioane de oameni 
Majoritatea băştinaşilor trăiesc sub influenţa credinţei budiste, şamane sau a ocultismului. 
O treime din locuitorii ţării trăiesc sub pragul sărăciei iar violenţa este des întâlnită.
Ne rugăm pentru dificultăţile econimice şi sociale în Mongolia. 
Ne rugăm ca localnicii să înţeleagă bine creştinismul fără ca acesta să mai fie considerat ceva străin lor. 
Mijlocim pentru puţinii creştini şi liderii acestora. Îi cerem lui Dumnezeu să le dea curaj în mărturie
Ne rugăm ca biserica din România să fie activă în a duce evanghelia şi în Mongolia

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia

