Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
27 Iulie 2014
Diverse daruri, acelaşi obiectiv
5  Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul. 
6  Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: 
7  aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească. 
8  Cel ce sădeşte şi cel ce udă, sunt tot una; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui. 
9  Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sînteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

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

�	În ultimii ani s-au văzut convertiri miraculoase ale imamilor musulmani, asemenea Famenului Etiopean. Continuăm să ne rugăm ca speranţa Lui să fie cât mai mult cunoscută. 
�	Lumea musulmană este măcinată de războaie şi conflicte sociale. Ne rugăm pentru pace şi manifestarea Lui Dumnezeu în aceste locuri.
�	Multi musulmani şi-au părăsit ţară din cauza tulburărilor politice şi sociale. De aceea, astăzi sunt mulţi imigrantii în vestul Europei. Ne rugăm ca aici să găsească adevărata Pace.

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Nepal
Nepal este o ţară mică din Asia, aşezată între China şi India. 
Aici găsim toate religiile lumii răspândite foarte mult, mai puţin creştinismul. 
Doar în Hinduism sunt peste 330 milioane de zei.
În Nepal sunt 339 grupuri etnice fără acces real la evanghelie, însumand aproape 30 milioane de oamenii, iubiţi şi ei de Dumnezeu
Ne rugăm pentru situaţia abuzurilor asupra copiilor puşi la muncă şi a fetelor folosite în traficul de persoane. 
Ne rugăm pentru cele 309 caste la care încă nu a ajuns nici un creştin să vestească libertatea in Hristos. 
Cerem lui Dumnezeu să îşi ridice biserica Lui şi între aceste grupuri etnice.
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