Comunitatea Creştină Baptistă Arad
Buletinul de Rugaciune pentru Misiune – APRILIE 2015

Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit. Iacov 5:16

Dragi Frati,
Cu ajutorul Domnului, dorim sa venim in sprijinul lucrarii de misiune din Comunitatea Baptista Arad
(CBA) prin scrierea Buletinului de Rugaciune pentru Misiune. Astfel, dorim sa incurajam Bisericile locale sa
impartaseasca despre nevoile de misiune si sa sustina in rugaciune lucrarea de misiune in care suntem impreuna
implicati, fiecare in locul slujirii sale.
 Cum?
 Impartasind nevoi de misiune: proiecte, campanii misionare, saptamani de evanghelizare, in care suntem
implicati impreuna cu Bisericile locale;
 Implicandu-ne activ in rugaciune pentru lucrarea misionara impreuna cu Bisericile locale;
 Marturisind despre roadele misiunii prin harul lui Dumnezeu, in urma rugaciunilor.
 Unde?
 Scrierea nevoilor de rugaciune pentru misiune in Buletin de Rugaciune al Comunitatii Baptiste Arad,
care va fi disponibil pentru toti pastorii si Bisericile locale;
 In timpul de rugaciune din Bisericile locale avem harul de a sustine in rugaciune lucrarea misionara.
 Cand?
 Avem motive de rugaciune pentru fiecare saptamana, ramanand la alegerea fiecarei Biserici locale daca
se roaga pentru misiunea din CBA duminica sau la partasia din timpul saptamanii.
Va invitam sa scrieti motive de rugaciune pentru misiune (daca doriti acestea pot fi insotite si de poze), in
felul acesta comunicam si ne rugam unii pentru altii in vederea propasirii Imparatiei lui Dumnezeu din zona
noastra. Va invitam sa comunicam pe adresa departamentului de misiune: misiunebaptistaarad@yahoo.com.
Cu drag ne rugam pentru calauzirea Domnului si ne bucuram sa Il slujim impreuna.
Dumnezeu sa va binecuvanteze!
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Saptamana: 5 – 11 aprile 2015
Rugaciune pentru Ucraina
APEL: Uniţi-vă în post şi rugăciune pentru Ucraina!

Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Ucraina face un apel către toţi creştinii să
se unească în trei zile de post şi rugăciune pentru pace în Ucraina. Conducerea UBCEB Ucraina
îndeamnă creştinii să întâlnească Paştele – Sfânta Înviere a Mântuitorului nostru în post şi
rugăciune pentru pace, înţelegere şi îndurare pentru cei toţi trudiţi şi împovăraţi.
Astfel, în perioada 9-11 aprilie 2015, toţi creştinii evanghelici sunt chemaţi să fie solidari, să se
unească în post şi rugăciune pentru vindecarea ţării, pentru protecţia sufletelor descurajate,
pentru reîntregirea familiilor împrăştiate de acest conflict.
În vremuri tulburi, rugăciunea şi unitatea copiilor lui Dumnezeu este necesară. Veniţi să unim în
post şi rugăciune, pentru ţara vecină, pentru fraţii şi surorile noastre, care plâng pentru ţara lor.
Veniţi să ne rugăm pentru refugiaţii împrăştiaţi prin alte ţări, chiar şi în ţări islamice. Mijlociţi
în rugăciune pentru conducerea Ucraine şi pentru inamicii interni, care distrug ţara lor pentru
interese politice.
Fiţi solidari, participaţi la post şi rugăciune şi pe eventul creat de facebook. Lăsa-ţi acolo un
mesaj de încurajare, o rugăciune de binecuvântare pentru poporul ucrainean.
Urmăriţi site-ul Uniunii Baptiste (http://baptist.org.md/ro/) pentru a fi la curent cu situaţia şi
nevoile de rugăciune a creştinilor din Ucraina.
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Saptamana: 12 – 18 aprile 2015
Rugaciune pentru Oltenia!

Comunitatea Baptistă Oltenia, ne invită să îi ajutăm într-o campanie de zidire şi
evanghelizare în perioada 21-24 Mai.
Experienţele ne-au confirmat fiecăruia că o astfel de colaborare este benefică şi celor
slujiţi şi celor care slujesc. Ştiu că aveţi un program aglomerat acasă, dar cred că dacă facem
puţin efort, putem să îi ajutăm şi pe fraţii noştri.
Aş aprecia dacă v-aţi ruga, aţi discuta cu fraţii din conducerile bisericilor şi aţi decide să
vă implicaţi. În cazul în care biserica şi agenda vă permite, vă rog să îmi comunicaţi.
Să aveţi parte de har ceresc în tot ce faceţi pentru gloria Domnului!
Cu preţuire,
Pastor Viorel Iuga
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Saptamana: 19 – 25 aprile 2015
Rugaciune pentru lucrarea de vestire a Evangheliei
din Comunitatea Crestina Baptista Arad!

Dezvoltarea slujirii in campul de misiune al Comunitati Crestine Baptiste Arad!
 Sa ne rugam pentru:
o Calauzirea Domnului in stabilirea viziunii si strategiei de misiune pentru urmatorii ani;
o Dragostea si implicarea credinciosilor in lucrarea de misiune;
o Organizarea misionara in cadrul cercurilor implementate in perioada 2007-2015;
o Dezvoltarea misionara prin bisericile locale;
o Colaborarea misionara dintre bisericile locale;
o Sustinerea misionara cu resursa umana si materiala;
o Propasirea Imparatiei lui Dumnezeu in judetul Arad.
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Saptamana: 26 – 2 mai 2015
Rugaciune pentru crestinii persecutati!
În fiecare zi 10 creştini sunt asasinaţi pentru credinţa în Domnul Isus

„Persecuţia este orice tratament nedrept suferit de către creştini din cauza credinţei
lor. Nu este vorba doar de violarea dreptului de a-şi alege propria religie, ci de orice fel de discriminare”. În
acest mod defineşte ultima notă informativă a organizaţiei protestante Open Doors, dramatica situaţie în care se
află peste 150 de milioane de creştini în toată lumea. Această persecuţie, de multe ori conduce la moarte.
Conform acestei organizaţii, 332 de creştini sunt asasinaţi în fiecare lună din cauza credinţei lor în Isus,
adică peste 10 creştini pe zi. Persecuţia nu este rezultatul întâmplării, ci este premeditată şi organizată. Are mai
multe nivele, care pleacă de la opresiune până la violarea drepturilor fundamentale, cum ar fi negarea accesului
la educaţie şi la un loc de muncă. Pe termen lung, poate ajunge la un nivel de persecuţie severă, ceea ce duce la
un tratament al creştinilor ca persoane de mâna a doua, cărora nu li se respectă nici drepturile de bază.
Ron Boyd-MacMillan, directorul de Investigaţii şi Strategie de la Open Doors, afirmă că sunt patru cauze care
sunt la originea persecuţiei în toată lumea: extremismul Islamic, opresiunea comunistă, naţionalismul extremist,
intoleranţa religioasă şi secular. În acest sens, evidenţiază că „principala schimbare observată în ultimii 30 de
ani a fost substituirea opresiunii comuniste de către extremismul islamic, ca fiind principalul prigonitor al
creştinilor în toată lumea”. Cu toate acestea, continuă expertul, aceste forţe de opresiune continuă. „Coreea de
Nord, sub un regim stalinist, continuă să fie ţara cea mai periculoasă pentru creştini, iar comunitatea cea mai
numeroasă care persecută creştinii este China. Cazurile cele mai recente, care provoacă cele mai multe daune,
sunt cele provocate de Daesh (autoproclamatul stat islamic) care a lansat o ofensivă în nordul Irakului, în cursul
anului trecut. Primul oraş care a căzut a fost Mosul, după care au căzut şi altele mai mici. Zeci de mii de creştini
au fugit şi majoritatea sunt refugiaţi (în Kurdistanul irakian şi alte regiuni), fără perspectiva unui loc de muncă
sau a unei educaţii şcolare adecvate, fără un sistem sanitar sau adăpost decent.
Alte locuri periculoase sunt nordul Nigeriei, unde Boko Haram seamănă teroarea printre creştini şi mai recent,
nordul Kenyei, unde teroriştii islamici din Somalia întreprind numeroase raiduri, întrând în Kenya şi omorând
creştinii. Cazul cel mai recent este cel de ieri când 150 de studenţi creştini au fost asasinaţi într-o universitate
din această ţară.
Într-un alt studiu, dat publicităţii la începutul acestui an de către Institutul Pew Research, religia creştină este
cea mai persecutată la nivel mondial. Un sfert din ţările lumii prezintă nivele înalte de ostilitate contra
religiei, conform studiului dat publicităţii. În aproape toate aceste ţări, sunt promovate restricţii contra practicii
religioase, din partea guvernelor, dar mai există şi o ostilitate socială, care este îndreptată împotriva anumitor
grupuri. Dintre aceste ţări, 27 % din ele prezintă un indice înalt sau foarte înalt de restricţii. În ceea ce priveşte
raportul populaţiei, studiul revelă faptul că aproximativ 77 % din populaţia lumii trăieşte în ţări unde restricţiile
contra practicii religioase, din partea guvernelor, sunt de un nivel înalt sau foarte înalt.
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Pentru motive de rugaciune va asteptam sa ne scrieti la misiunebaptistaarad@gmail.com
Departamentul de Misiune al Comunitatii Crestine Baptiste Arad
2015
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