Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
3 August 2014

Trăirea mesajului divin după exemplul întrupării lui Isus

Filipeni 2: 5-8
5  Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: 
6  El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
7  ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 
8  La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 

Comunitatea Baptistă de Sibiu
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Implicarea în plantarea de biserici printre comunităţile de Rromi din regiune 
�	Proiectele de evanghelizare în zone spirituale grele din Oltenia
�	Călătoriile de misiune pe termen scurt efectuate de mai multe biserici din comunitatea de Sibiu în Ucraina şi Moldova
�	Implicarea activă a bisericilor în susţinerea 
     misionarilor români plecaţi pe termen lung în alte ţări ale lumii


Comunitatea Baptistă de Sibiu
Ne rugăm pentru: 

�	Toţi misionarii susţinuţi de bisericile baptiste din comunitatea de Sibiu în Asia

�	Ca Dumnezeu să pregătească bisericile pentru implinirea marii trimiteri, nu doar ca şi concept teologic, ci în mod practic, prin prezenţa fraţilor noştrii în locurile neevanghelizate ale lumii.

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

Niger este o ţară în mijlocul continentului Africii, înconjurat de ţări ca Algeria, Ciad sau Mali
Există 30 de grupuri etnice care încă nu au auzit deloc evanghelia. Acestea numără  peste 18 milioane de oameni. Cei mai mulţi sunt musulmani ce încă nu cunosc planul de mântuire al lui Dumnezeu
În Niger găsim una dintre cele mai mari agrare societăţi ale lumii. Majoritatea bărbaţilor lucrează în ferme
Ne rugăm pentru situaţia femeilor opresate şi a copiilor neglijaţi
Ne rugăm pentru accesul liber a lucrătorilor creştini în această ţară musulmană
Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă şi aici speranţa şi bucuria evangheliei

