Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
30 Noiembrie 2014

Misiunea printre străinii veniţi din alte ţări

Faptele Apostolilor 8:30-31
30  Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”

31  Famenul a rãspuns: „Cum aş putea sã înţeleg, dacã nu mã va cãlãuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip sã se suie în car, şi sã şadã împreunã cu el. 

Comunitatea Baptistă 
Valea Crişului Alb
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Susţinerea financiară şi materială din partea bisericilor din comunitatea baptistă Valea Crişului Alb trimisă în Africa,  Kenya, Tanzania, Cuba, Siberia şi India.
�	Implicarea pastorilor din comunitate în bisericile Voivodinţ, Salciţa, Jamu Mic, Jablanka, din Serbia. 
�	Misiunile pe termen scurt efectuate în: Ucraina, Republica Moldova şi alte zone cu nevoi.
�	Implicarea pastorilor si lucratorilor in slujirea bisericilor din diaspora europeana.

Comunitatea Baptistă 
Valea Crişului Alb
Ne rugăm pentru: 
�	Glorificarea lui Dumnezeu în viaţa slujitorilor Săi,
�	Ca Duhul Sfânt să cerceteze sufletele care aud Evanghelia şi să fie mântuite.
�	Protecţia Domnului peste slujitorii care misionează în diaspora europeană.
�	Maturizarea spirituală a bisericilor din Serbia.
�	Resurse materiale pentru lucrarea din Serbia si Ucraina.
�	Formarea de slujitori locali care să continue lucrarea Domnului.

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Tunisia
Tunisia este localizată în nordul Africii, flancată de Algeria şi Libia.
Religia predominantă este Islamul, cu o prezenţă extrem de redusă a creştinilor.
Tunisia a fost mulţi ani dominată de alte naţiuni dar au obţinut independenţa în 1956.
Găsim în Tunisia 17 grupuri etnice ne-evanghelizate, însumând peste 11 milioane de oameni.
Tunisia a fost până în secolul al VI-lea o ţară preponderent creştină. Astăzi este o ţară secular musulmană. Ne rugăm ca biserica fragilă să prindă curaj în proclamarea evangheliei.  
Ne rugăm ca sângele martirilor vărsat în această ţară să nu rămână fără ecou în viaţa tunisienilor.
Ne rugăm ca localnicii creştini să aibă o viziune acordată la misiunea lui Dumnezeu pentru ţară.



