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Dumnezeu caută un om pentru lucrarea Lui naţională

Ezechel 22:29-30
�	Poporul din țarã se dedã la silnicie, fură, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, calcã în picioare pe strãin, împotriva oricãrei dreptãţi. 

�	Caut printre ei un om care sã înalţe un zid, şi sã stea în mijlocul spãrturii înaintea Mea pentru țarã, ca sã n-o nimicesc; dar nu gãsesc niciunul. 

Comunitatea Baptistă Oradea
Motive de mulţumire: 
�	Misionarii bisericilor din Comunitatea Oradea care lucrează în comunităţile de rromi şi printre copiii foarte săraci
�	Bisericile baptiste din Comunitate care au ales să susţină familii de misionari români ce lucrează în diverse ţări ale lumii.  
�	Misionari indigeni, din ţări dificile, susţinuţi de biserici din Comunitate
�	Călătoriile de misiune pe termen scurt efectuate prin proiectul Countryside al Universității „Emanuel” Oradea în: Ucraina, Bulgaria, Turcia, Albania

Comunitatea Baptistă Oradea
Ne rugăm pentru: 
�	Bisericile de pe raza Comunităţii Baptiste Oradea, în lucrarea lor de misiune
�	Misionarii implicați în proiectele de misiune internaţională
�	Studenţii, misionarii şi bisericile cu care se colaborează în proiectul de misiune Countryside al Universităţii „Emanuel” Oradea
�	Lucrarea cu copiii abandonaţi
�	Lucrarea din penitenciare


Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Sudan
Sudanul (de nord) format în urma referendului din 2011, este localizat între ţări ca şi Ciad, Libia, Egipt şi Eriterea
Aici există 148 de grupuri etnice care încă nu au auzit deloc evanghelia. Aceştia numără  peste 23 de milioane de oameni. Majoritatea sunt musulmani cu majore interferenţe ale credinţelor tradiţionale
Ne rugăm pentru pace, deoarece războiele au măcinat ţara
Prezenţa sclaviei nu a fost înlăturată total. Ne rugăm pentru cei prinşi în această mreajă
Ne rugăm pentru puţinii creştini care sunt persecutaţi pentru credinţa lor
Cerem lui Dumnzeu lideri care să conducă ţara cu dreptate 


