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Viat,ă!

ZIUA INTERNAT, IONALĂ DE RUGĂCIUNE

A FEMEILOR BAPTISTE

LUNI, 2 NOIEMBRIE 2020
Ne strângem împreună,
ca să formăm o unitate 

în diversitate!
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„Vă mulțumim că vă strângeți împreună  
în unitate cu surorile voastre din întreaga lume!”

IstorIa acesteI zIle de rugăcIune

rugăcIunea contează

Suntem femei care participăm la Ziua 
internațională de rugăciune? Sau suntem fe-
mei ale rugăciunii? Această zi de rugăciune 
a fost inițiativa femeilor creștine din Europa 
după încheierea celui de-al Doilea Război 
Mondial. Femeile, care în timpul războiului 
s-au aflau de ambele părți ale liniei frontu-
lui, și-au dat seama că trebuie să ia inițiativa 
pentru a dărâma zidurile ce le separau și 
care au fost înălțate în timpul războiului. 
Durerea și atrocitățile au adus cu ele sen-
timente de mânie și aceste femei știau că 
numai Dumnezeu poate îndepărta aceste 
bariere emoționale și aduce împăcarea. 
Aceste femei au fost femei ale rugăciunii 
care s-au strâns împreună, s-au unit în 
rugăciune și zidurile s-au prăbșit. 

După ce a început în acea perioadă 
memorabilă, mișcarea Zilei de rugăciune 
în rândul femeilor baptiste s-a dezvoltat tot 
mai mult. În prezent, din această mișcare 

fac parte femei din aproape fiecare țară în 
care există biserici baptiste, organizate în 
șapte uniuni continentale, conectând femei 
din 156 de țări, iar programul acestei zile de 
rugăciune este tradus în peste 80 de limbi. 

Astăzi încă vedem separare în lumea 
noastră. Zidurile sunt construite prin in-
termediul zonelor de război și al polarizării 
în teologie, politică, cultură, etnii și 
statuturi economice. Noi, femeile baptiste, 
continuăm să ne chemăm unele pe altele 
la dărâmarea acestor ziduri prin dragoste 
exprimată prin rugăciune. Când ne strân-
gem, stăm împreună la poalele crucii, cu 
mâinile ridicate spre Mântuitorul nostru, 
rugându-L să aducă vindecare și speranță 
într-o lume tulburată și zdrobită. Ziua 
internațională de rugăciune este cea mai 
mare, cea mai eficientă ocazie de a risipi 
întunericul la scară mare și de a iubi lumea 
și de-a ne iubi unele pe altele.

Glasurile noastre se ridică spre Dumnezeu 
împreună cu rugăciunile a mii și mii de su-
rori. Dumnezeu aude. Dumnezeu răspunde. 

Să continuăm să ne unim în rugăciune  
pentru „a răscoli lumea” (Fapte 17:6) și a 
risipi forțele întunericului. 
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Ksenija Magda, președinta Departamentului 
femeilor din ABM, 2015-2020

În luna iulie a fost aleasă noua 
președintă a Departamentului femeilor din 
ABM pentru perioada 2020-2025. Îi spunem 
„Bun venit!” lui Karen Wilson din Australia 
în noul ei rol. 

Vreau să profi t de această ocazie pentru 
a vă mulțumi pentru privilegiul de a vă fi  
slujit în ultimii cinci ani. A fost o bucurie 
să le cunosc multe dintre voi din întreaga 
lume. De asemenea doresc să vă las această 
provocare din Cuvânt.

1.  Ale cui sunt oile? Sau: 
Libertatea copiilor lui Dumnezeu.

Metafora poporului lui Dumnezeu ca 
oi rătăcitoare fără păstor din Ioan 10:1-18 
este din Isaia 53:7. Cu aceasta, Domnul Isus 
vrea mai întâi să-i mustre pe conducătorii 
lui Israel din timpul Său pentru că nu 
păstoresc poporul cum trebuie. Isus le 
spune că nu sunt doar orbi (9:40), ci sunt și 
„hoți și tâlhari” (10:1), care au furat turma 
de la proprietarul lor de drept. Pentru că 
sunt păstori plătiți, aceștia abuzează de oi 
și, datorită aroganței lor, nu îl recunosc pe 
proprietarul de drept al oilor și nu-l lasă să 
intre în staul.

Metafora este mai greu de urmărit 
deoarece Domnul Isus schimbă punctele 
de referință din imagine: El este în același 
timp „Păstorul oilor” (10:2), căruia „porta-
rul” îi deschide (10:3) și El este și „Ușa oilor” 
(10:7). Este mai ușor să urmărim relatarea 
urmărind temele generale ale dezaprobării 
păstorilor mincinoși de către Isus față și 
afi rmația lui Isus că El este singurul Păstor 
adevărat.

Pentru ca să aibă viață din belșug, 
oile depind în primul rând de păstorii 
pământești ai Bisericii lui Dumnezeu și un-
eori acest lucru este complicat. În ultimul 
timp, lumea a fost bombardată de nume 
de lideri ai bisericii care au trădat atât 
bisericile cât și pe Dumnezeu, săvârșind 
abuzuri sexuale și alte păcate evidente; ei 
au făcut abuz de poziția și puterea lor de 
conducători. 

O stână condusă de un „păstor plătit”
Acești păstori „fură, înjunghie şi 

prăpădesc” oile (10:10). Oilor le este greu 
să-i asculte (10:8) deoarece știu că vocea lui 
Dumnezeu este diferită; viața și dragostea 
nu fac rău și nici nu provoacă durere. Viața 
nu se găsește în locuri în care cineva este 
închis și abuzat, incapabil să trăiască liber. 
Isus este un alt fel de păstor. Cu El, oile sunt 
„mântuite, salvate” (10:9). Viața în staulul 
lui Isus este diferită. Când intră în acest 
staul, oile sunt salvate, dar nu sunt înrobite 
de pereții acestui staul; Isus este Ușa lor. 
Ele pot „să intre și să iasă și să găsească 
pășune” (10:9). Aceasta este o imagine a 
locului unde să mergem acasă, dar este și 
o imagine a libertății, a ieșirii și explorării, 
a găsirii unor pășuni noi pentru hrană și a 
vieții pline de bucurie: „Eu am venit ca oile 
să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (10:10). 
Domnul Isus este Ușa atât pentru adăpost, 
cât și pentru libertate.

O stână condusă de un „păstor plătit”, 
descris anterior, este recunoscută ușor 
după îngustimea ei. Aceasta nu este făcută 
pentru oi, ci pentru a promova mândria și 
puterea păstorilor mincinoși.

Gândiți-vă și evaluați experiențele 
din biserică. este biserica un loc sigur 
unde puteți găsi adăpost? este un loc 
deschis unde puteți explora libertatea și 
viața din belșug? Mulțumiți lui Dum-
nezeu pentru „portarii” bisericii voastre, 
acei credincioși care vă conduc bine și care 
slujesc ca Isus. Nu este nimic mai atrăgător 
decât o biserică în care Isus este Păstorul, 
iar „portarii” Îl recunosc și Îi permit să 
intre.

Rugați-vă pentru situația voastră. Știți 
că mai presus de toți trebuie să ascultați de 
Domnul Isus, adevăratul Păstor. „Stau-
lul” aparține lui Isus, nu oamenilor. Și voi 
aparțineți lui Isus. Trebuie să ascultați 
glasul lui Isus, mai degrabă decât glasul 
păstorilor mincinoși și să acționați în 
libertatea copiilor lui Dumnezeu. 

2. Există și alte staule? Sau: 
Îi iubim pe alții ca pe noi înșine?

„Păstorul cel bun” Își cunoaște oile 
(10:14), dar nu există doar un singur staul. 
Există și alte staule (10:16) care aparțin 
lui Dumnezeu și, uneori, ne este greu să 
înțelegem acest lucru. Din fi re noi suntem 
egoiști, preocupați de noi înșine. Dacă 
apostolul Ioan a scris în Efes Evanghelia 
care îi poartă numele, la sfârșitul secolu-
lui I (așa cum afi rmă tradiția), probabil a 
văzut dezbinarea creștinilor. În biserică 
existau creștini care proveneau dintre evrei 
și creștini care proveneau dintre neamuri 
(comp. Efeseni 2:11-13). Difi cultățile din 
biserică erau cauzate și de naționalism – 
atât evreiesc, cât și grecesc. Dar Hristos nu 

a venit „doar pentru „neamul” Său, pentru 
evrei, ci şi ca să adune într-un singur trup 
pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi” (Ioan 
11:52). Există un singur Păstor pentru toată 
turma – oricare ar fi  staulul uman din care 
fac parte credincioșii individuali și oricine 
ar fi  „portarul” acestuia. Oile sunt identifi -
cate atunci când aud vocea păstorului și 
acestea merg după el, pentru că îi cunosc 
glasul (10:6, 16). Prin urmare, „va fi  o 
singură turmă”, deoarece există „un singur 
păstor” al tuturor oilor (comp. Efeseni 
2:14-22).

Biserica este divizată. În parte, această 
divizare este necesară deoarece suntem 
legați de locul nostru și de multe ori nu 
avem ocazia să vedem mai mult de atât. 
Însă uneori noi creăm diviziune acolo 
unde Domnul Isus vrea unitate. Noi 
experimentăm viața din belșug atunci când 
recunoaștem că Dumnezeu nu Se limitează 
doar la oamenii care arată și acționează ca 
noi sau care aparțin bisericii noastre. Cei 
care aparțin lui Hristos sunt chemați să 
iasă afară și să știe că există „alte staule”, 
care aparțin lui Hristos. Dacă Îi aparțin 
Lui, acestea trebuie să ne aparțină și nouă, 
dacă suntem ai lui Hristos. Apostolul Pavel 
folosește imagi nea Trupului lui Hristos 
pentru întreaga Biserică, nu doar pentru 
comunitatea locală. Când ne conectăm, 
resursele curg și trăim cu toții acea viață 
uimitoare.

Împărtășiți ce experiențe ați avut 
cu biserica globală. ați auzit mărturii 
care v-au impresionat și din care ați 
învățat? Cum v-au mișcat și îmbogățit 
diferențele culturale? Rugați-vă 
împreună pentru uniunile continentale, 
mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru viața 
pe care El o manifestă în toate colțurile mici 
ale lumii noastre prin intermediul surorilor 
și fraților noștri.

Putem noi îmbrățișa cu adevărat oameni 
de diferite culori, naționalități și culturi 
care vin la noi? Gândiți-vă împreună ce 
puteți face pentru ca biserica voastră să-i 
accepte mai mult pe oamenii „diferiți” 
de voi. Rugați-vă pentru pentru unitatea 
voastră.

 
Karen Wilson, președinta Departamentului 

femeilor din ABM, 2020-2025

o VIață dIn BelȘug În staulul luI Isus
un studIu BIBlIc dIn Ioan 10:1-18
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IstorIa zIleI InternațIonale 
de rugăcIune a FeMeIlor BaPtIste

Ziua internațională de rugăciune a 
femeilor baptiste este foarte importantă 
pentru femeile din Alianța Mondială 
Baptistă (AMB). Această întâlnire anuală 

de rugăciune este mijlocul prin care femeile  
baptiste de pe toate continentele se strâng  
împreună, cresc în eficiență și influențează  
lumea noastră pentru Hristos. Colectele făcute  
în această zi reprezintă principala sursă de  
venit necesară pentru administrarea și lucrarea 
femeilor din AMB.

Ziua internațională de rugăciune a femeilor 
baptiste a început ca o minune a harului făcător 
de pace al lui Dumnezeu în perioada următoare 
celui de-al Doilea Război Mondial. În 1948, 
nouăsprezece femei baptiste din Danemarca, 
Franța, Italia, Germania, Olanda, Elveția, Marea 
Britanie, Finlanda și Cehoslovacia s-au întâlnit 
la Londra, Anglia, cu Olive Martin, președinta 
a ceea ce era atunci Comitetul Femeilor din 
Alianța Baptistă Mondială. Războiul le-a zguduit 
viețile și relațiile dintre ele ca surori în Hristos. 
Au venit purtând răni provocate de pierderea 
celor dragi, anxietate, suspiciune și rușine - răni 
care au început să se vindece în timp ce au rostit 
împreună rugăciunea „Tatăl nostru”. În trei 
zile, au format Uniunea Europeană a Femeilor 
Baptiste și au ales-o pe prima lor președintă, 
Marie Norgaard, din Danemarca. Ea le-a propus 
să dedice prima săptămână a lunii noiembrie 
ca „săptămână în care să ne rugăm unite unele 
pentru altele și pentru lume”.

Doi ani mai târziu (1950), exemplul lor a dus la 
crearea Zilei de rugăciune a femeilor baptiste – 
o zi de rugăciune în care să se roage împreună 
unele pentru altele.1

După ce a început în acel timp memorabil, 

mișcarea Zilei de rugăciune în rândul femeilor 
baptiste s-a dezvoltat tot mai mult. În prezent, 
din această mișcare fac parte femei din aproape 
fiecare țară în care există biserici baptiste, orga-
nizate în șapte uniuni continentale, conectând 
femei din 156 de țări, iar programul acestei zile 
de rugăciune este tradus în peste 80 de limbi. 

Având în vedere că această zi de rugăciune a 
fost instituită după război, din dorința de a 
căuta părtășia și unitatea spirituală, nu putem 
să nu menționăm că multe femei baptiste 
continuă să aibă parte de violență și izolare 
din cauza războaielor. În multe țări, femeile se 
întâlnesc să se roage în mijlocul tulburărilor 
cauzate de violență, în timp ce altele se tem 
zilnic pentru siguranța și binele lor.

Participarea la întâlnirile Zilei internațio nale 
de rugăciune le strânge împreună pe femeile 
din întreaga lume, oferind sprijin spiritual, care 
întărește și dă speranță. Cine poate măsura 
curajul dobândit de aceste femei care știu că 
surorile lor din alte țări se roagă pentru ele? 
Multe surori baptiste din Europa de Est spun că 
rugăciunea este cea care a adus libertate și pace 
în multe dintre țările lor în anii 1990. Nevoia 
continuă să existe!

Se știe că în unele părți ale globului, femeile 
parcurg kilometri întregi, unele peste dealuri și 
munți, pentru a ajunge la locurile de rugăciune 
stabilite. De asemenea, în unele părți din Asia și 
Africa, femeile trebuie să traverseze văi și râuri 
mai mici pentru a participa la internațională de 
rugăciune. Este de mirare că această mișcare 
s-a dezvoltat atât de mult? Cu un astfel de curaj 
și devotament, femeile baptiste vor continua să 
fie o forță importantă în bisericilor lor.

¹ Esther Barnes,  Împreună: o istorie a Departamentului Femeilor Alianței Baptiste Mondiale (2010 BWA Women’s Department)
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ProIecte Pentru z.I.r. 2020
Vedem... Ne pasă!  – Un pachet de resurse destinate bisericii locale  
               pentru combaterea violenței în familie

Organizaţii:
Femeile Baptiste din Pacific (FBP) și Femeile Baptiste din Australia (FBA)

persoanele responsabile:
Elissa Macpherson, președinta FBP și Yvette Cherry, președinta FBA

Țara: Australia

În regiunea Pacificului există cele mai mari rate din lume ale violenței în fami-
lie. Deși rata acestor violențe este mai mare în Insulele Pacificului, din statistici 

Vedem Ne pasă

Aici nu există loc pentru violență!
Resurse destinate bisericii locale  

pentru combaterea violenței în familie 

reiese că în Australia în fiecare săptămână o femeie este ucisă din cauza acestei probleme. Din nefericire această problemă 
le afectează și pe femeile din bisericile baptiste locale. Pastorii caută resurse pentru a-i ajuta să soluționeze problema. 
Aceste două organizații de femei își unesc eforturile și resursele pentru a veni în ajutorul bisericilor baptiste din Australia.

proiectul bisericii: „O cunună împărătească în loc de cenușă” (Isaia 61:3)  
– educație și implicare

Organizaţia: „O cunună împărătească în loc de cenușă”

persoana responsabilă:  
Chrissy Duke, director american

Țara: SUA / Proiect pentru Africa de Nord

Organizarea seminariilor de instruire practică și accesibilă pentru părinții și 
conducătorii din biserici pentru a dobândi cunoștințe, înțelegere și soluții pen-
tru implicare locală și globală. Întrucât această slujire se desfășoară în Africa de 
Nord, există oportunitatea de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă problema traficu-
lui de persoane atât la nivel local, cât și la nivel global.

seră hidroponică

Organizaţia:
Shelter of Love Children’s Home (Casa de copii „Adăpostul dragostei”)

persoanele responsabile:
Pastor Bora Hem, Pastor Hong Sina Mon, Directorul și părinții adoptivi

Țara: Cambodgia

De acest proiect vor beneficia copiii de la Casa de copii „Adăpostul dragos-
tei”, atât din punct de vedere economic cât și social. Această casă de co-
pii are deja 3 sere și ar dori să mai construiască una. Serele asigură hrana 
necesară pentru casă, iar din vânzarea produselor se acoperă alte cheltuieli. Dacă se va construi o nouă seră, încasările vor 
fi folosite pentru acoperirea costurilor educării copiilor.

Care and share Homely shelter (adăpost pentru femei în nevoie)

Organizaţia:
Organizația „Femeile Baptiste din Asia”, Hong Kong

persoana responsabilă:
Latika Paul, președintă

Țara: Hong Kong

Scopul acestei organizații este să ajute femeile aflate în criză: acestea sunt învățate dife rite 
deprinderi ca să-și poată câștiga existența și li se împărtășește dragostea lui Dumnezeu. 
„Care and Share” ajută femei din toate categoriile sociale, dar mai ales femei și familii care 
aparțin unor minorități etnice, populației dezavantajate și femeile oprimate din Hong Kong.
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Tatăl nostru ceresc,
Este un privilegiu extraordinar să putem fi împreună 
și, cu o inimă şi o gură, să Te slăvim și să aducem 
rugăciunile noastre la tronul Tău de har. Ne smerim 
înaintea Ta, știind că, în ciuda slăbiciunilor și 
greșelilor noastre, ne asculți și vei răspunde cererilor 
noastre potrivit cu suveranitatea și înțelepciunea Ta.

Fie ca în timp ce ne rugăm, Duhul Tău să continue să 
înflăcăreze în noi pasiunea de-a asculta învățăturile 
Tale și viziunea de-a ne avânta și de-a ne ridica tot 
mai mult, pentru slava și scopul Tău.

Aducem și încredințăm în mâinile Tale, care ne 
conduc pline de dragoste, cele 34 de organizații 
membre ale uniunii Asiei, care provin din 19 țări. 
Ajută-ne să ne ridicăm și să luminăm pentru Tine  
în domenii de lucrare și slujire în care nu ne-am 
implicat până acum. Dă-ne putere și îndrăzneală, 
indiferent de vârsta și de starea sănătății noastre.  
Fie ca surorile mai în vârstă să le sprijine și să le ajute 
pe cele tinere. Ca fiice ale Împărăției Tale, suntem 
nerăbdătoare să ne înnoim mintea, să ieșim din zona 
noastră de confort ca să-i căutăm pe cei care au 
nevoie de ajutor și să le slujim.

Ne rugăm pentru stabilitatea politică și progresul 
tuturor națiunilor de pe continentul nostru. Ne 
rugăm ca dreptatea să învingă, deși s-ar putea ca 
acest lucru să nu se realizeze în vremea noastră. 
Credem că rugăciunea este are putere pentru că 
suntem lucrătoare împreună cu Tine, Dumnezeul  
Cel Atotputernic.

Mai presus de toate, vrem să nu pierdem din vedere 
Marea Trimitere și să ne punem mereu la dispoziția 
Ta ca să ne folosești. Ajută-ne să ne curăţim ca să fim 
vase de cinste, sfinţite, de folos pentru Împărăția Ta. 
Dă-ne planuri plăcute Ție, care să ne motiveze să 
facem faptele bune pe care le-ai pregătit mai 
dinainte, ca să umblăm în ele.

În numele minunat al Domnului Isus Hristos, Amin.

participantele la întâlnirea din 2019  
pentru alegerea noii președinte

Noul Comitet UFBa, de la stânga la dreapta:
Tuanta Suteewarong (secretară), Dr. Vernette  
Myint Myint San (președintă), Soon Boon Yim 

(vicepreședintă), Dr. Sai-Mooi Lim (casieră)

Rugați-vă pentru țările membre UFBa

HONG KONG – Rugați-vă pentru restabilirea păcii 
și a ordinii. Rugați-vă ca tinerii să se comporte 
matur pentru a recâștiga încrederea societății 
rănite, în loc să reacționeze violent motivați de 
mânie. Rugați-vă ca bisericile să stea în spărtură, 
în moduri acceptabile și plăcute lui Dumnezeu.

INDONEZIA, MYANMAR, VIETNAM – Rugați-vă 
pentru înlăturarea barierei conflictelor etnice și ca 
popoarele să se îndrepte spre stabilitate și progres. 
Rugați-vă ca bisericile să fie mai unite și 
credincioșii să continue să împărtășească 
Cuvântul lui Dumnezeu cu pasiune, în ciuda 
persecuțiilor.

CHINA, INDIA, MYANMAR, PAKISTAN – 
Rugați-vă pentru o reducere drastică a persecuției 
creștinilor. Rugați-vă pentru credincioși să fie 
îndrăzneți în vestirea Evangheliei, în ciuda 
restricțiilor din aceste țări, ca mai mulți oameni  
să fie mântuiți.

Rugați-vă pentru înlăturarea nedreptății sociale 
față de femei din unele țări asiatice.

BANGLADESH, INDONEZIA, SRI LANKA, 
TAILANDA – Rugați-vă pentru stabilitate politică  
în aceste țări.

Rugați-vă pentru țările care sunt mai expuse  dezas-
trelor naturale (Indonezia, India, Japonia etc.)

COREEA DE NORD ȘI DE SUD – Rugați-vă ca 
aceste țări să devină o singură țară, unită în 
Domnul pentru a servi Împărăția lui Dumnezeu. 
Rugați-vă ca surorile noastre din Coreea de Sud să 
fie folosite de Dumnezeu pentru a influența 
națiunea transformând femeile din următoarea 
generație în femei ale rugăciunii, gata să 
slujească.

FILIPINE – Rugați-vă ca legea propusă pentru 
„căsătoria între persoane de același sex, divorțul  
și proiectul de lege SOGIE” să nu fie adoptate. 
Rugați-vă ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-i 
călăuzească pe credincioși și să le dea îndrăzneală 
pentru a vesti Evanghelia celor necredincioși.

Lăudați-L pe dumnezeu pentru UFBa....

1. Lăudați-L pe dumnezeu pentru noul Comitet UFBa 
condus de dr. Vernette myint myint san (myanmar). 
Lăudați-L pe dumnezeu pentru întâlnirea reușită din 
august 2019, când a fost aleasă noua președintă.

2. Lăudați-L pe dumnezeu pentru eficiența conducerii, 
integritatea și cooperarea dintre diferitele organizații 
membre ale uniunii. Rugați-vă pentru lidere tinere.

3. Lăudați-L pe dumnezeu pentru extinderea calității  
de membru în țări care fac parte din UFBa.

4. Lăudați-L pe dumnezeu pentru înnoirea viziunii  
și a pasiunii, astfel încât să ne implicăm tot timpul în 
îndeplinirea marii Trimiteri care ne-a fost  
încredințată.

5. Lăudați-L pe dumnezeu pentru parteneriatul eficient 
și semnificativ între organizațiile membre.

6. Lăudați-L pe dumnezeu pentru toate binecuvântările 
primite în anii trecuți, deoarece UFBa Îi mulțumește și 
Îl cinstește pentru gloria Împărăției sale.
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Rugăciuni
Rugăciune: Tatăl nostru plin de milă, Îți 
mulțumesc că ai chemat femeile baptiste din 
America de Nord tocmai pentru o vreme ca 
aceasta. Ne rugăm să ne ajuți să nu mai privim la 
limitările noastre omenești, să ne lărgim 
orizontul și să ieșim din zonele noastre de 
confort pentru a aduce mai multe femei în 
Împărăția Ta. Credem în promisiunea Ta din 
Matei 7:18, unde ne spui să cerem, şi ni se va da; 
să căutăm şi vom găsi; să batem, şi ni se va 
deschide. Îți mulțumim pentru modul minunat 
în care vei lărgi cercul nostru de femei.

Rugăciune: Doamne Dumnezeule, Îți mulțumesc 
că ai chemat femei de toate vârstele și din medii 
diferite pentru a face parte din familia Ta și 
pentru a fi lumină și martore în lume. Citim în 
Cuvântul Tău că toți am fost botezați într-un 
singur trup și facem parte dintr-un singur trup, 
Trupul lui Hristos. Ajută-ne să spunem bun venit 
tuturor femeilor care vor să facă voia Ta, 
indiferent de vârstă, limbă, culoarea pielii, țara 
de origine etc. (1 Corinteni 12:12-13).

Rugăciune: Tată ceresc, vedem în Cuvântul Tău 
că una dintre prioritățile Domnului Isus a fost 
apărarea celor vulnerabili și în nevoi. Dă-ne 
îndrăzneală să vorbim pentru cei care nu au 
voce, să-i apărăm pe cei care sunt trecuți cu 
vederea și să apărăm drepturile celor săraci  
și în necazuri (Proverbe 31:8-9).

Rugăciune: Tată, mă rog să ridici între noi lidere 
evlavioase așa cum a fost Estera. Femei ale 
rugăciunii, care să înțeleagă lupta spirituală, să 
se teamă de Tine și să fie neînfricate în slujba Ta. 
Femei care își asumă riscuri de dragul Numelui 
Tău și care îi motivează și-i inspiră și pe alții 
să-Ți slujească. Învață-le să își dedice lucrarea 
Ție, deoarece Cuvântul Tău ne spune că Tu faci 
să reușească planurile noastre (Proverbe 16:3).

Rugăciune: Tată plin de har, Îți mulțumesc 
pentru lucrarea pe care o fac surorile baptiste 
din America de Nord între persoanele 
vulnerabile de pe acest continent. Ne rugăm 
pentru tot mai multe oportunități de a stabili 
legături unele cu altele, pentru a împărtăși idei și 
experiențe. Ajută-le să caute în mod activ să facă 
parte dintr-o comunitate și să dezvolte un sistem 
de sprijin care să promoveze creșterea Împărăției 
Tale (Efeseni 4:11-13).

Rugăciune: Tată plin de îndurare, Îți mulțumesc 
că Tu ești Creatorul acestei lumi și că al Tău este 
pământul cu tot ce este pe el. Tu cunoști 
resursele de care avem nevoie pentru a face 
lucrarea Ta și Tu ai promis că dacă cerem ceva în 
Numele Tău și potrivit cu voia Ta, Tu  
ne vei asculta și ne vei da tot ce Îți cerem. Îți 
mulțumesc cu încredințarea că ne asculți și  
ne porți de grijă (1 Ioan 5:14-15).

CERERI DE RUGĂCIUNE

Rugați-vă ca în timp ce căutăm să ne lărgim orizontul, 
Dumnezeu să ne arate unde este nevoie de noi și cum 
putem să ne extindem zona de slujire pentru a duce 
dragostea lui Hristos la cât mai multe femei.

Rugați-vă ca femei de toate vârstele, niveluri de educație, 
naționalități etc. să se simtă binevenite și încurajate să 
facă parte din organizația Femeilor Baptiste din America 
de Nord (FBAN) pentru a duce împreună dragostea lui 
Dumnezeu la fetele și femeile defavorizate. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să împuternicească femeile 
baptiste să se împotrivească oricăror forme de nedreptate 
experimentate de femeile și fetele din societatea noastră. 

Rugați-vă ca femeile baptiste să fie unite în promovarea 
respectului și grijii față de creația lui Dumnezeu.

Rugați-vă ca Domnul să ridice lidere cu o inimă dedicată 
Lui, femei care să fie modele pentru bisericile și 
comunitățile noastre. 

Rugați-vă pentru tot mai multe oportunități de 
colaborare în cadrul FBAN, pentru împuternicirea și 
încurajarea diferitelor slujiri în vederea extinderii 
Trupului lui Hristos.

Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze din belșug și să 
înmulțească resursele pentru a putea fi o binecuvântare 
pentru alții, în special prin ajutorarea celor defavorizați  
din societatea noastră.
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doamne dumnezeul nostru,

Te lăudăm prin cântări pentru că i-ai creat și 
le porți de grijă celor care călătoresc pe mare 
și celor care locuiesc în insulele Pacificului. 
Îți mulțumim că ai creat frumusețea 
extraordinară și îmbelșugată a Pacificului. 
Doamne, cerem binecuvântare peste țările 
noastre. Ne rugăm pentru vindecare și 
restaurare în urma secetei devastatoare și a 
incendiilor din Australia. Ne rugăm pentru 
încetarea distrugerii ecologice din Marele 
Recif și a creșterii nivelului oceanului în jurul 
micilor insule din Pacific. Doamne, învață-ne 
să fim înțelepți și să fim buni administratori 
ai creației Tale. 

Doamne, ne rugăm pentru frații și surorile 
noastre din Papua de Vest. Ne rugăm 
împotriva nedreptăților și a violenței comise 
de armata indoneziană. Ne rugăm ca să li se 
acorde drepturile omului care le-au fost date 
la creație și să se bucure de ele. Ne rugăm 
pentru independența țării lor. Doamne, ne 
rugăm să ridici în insulele din Pacific lideri 
politici puternici și curajoși, iar comunitatea 
globală să ceară socoteală Indoneziei pentru 
ce se întâmplă acolo.

Doamne, ne rugăm pentru guvernele și liderii 
țărilor din Pacific. Ne rugăm ca aceștia să fie 
dedicați Ție și dreptății, ca să conducă cu 
înțelepciune și smerenie. În mod special, ne 
rugăm împotriva legalizării avortului 

(inclusiv a avortului în ultimele luni de 
sarcină), a canabisului și eutanasierii în  
Noua Zeelandă și în câteva state din  
Australia și Fiji.

Doamne, ne rugăm împotriva violenței 
domestice din Pacific; ne rugăm împotriva 
frecvenței mari a acestora, ne rugăm 
împotriva efectului devastator asupra 
familiilor, copiilor și bărbaților. În mod 
special, cerem eliberare și vindecare pentru 
femeile care suferă din cauza persoanelor 
violente din casele lor. Doamne, ne rugăm ca 
aceste case să fie umplute de lumina Ta.

Ne rugăm ca bisericile noastre să strălucească 
datorită prezenței slavei Tale, ca o cetate 
aşezată pe un munte. Ne rugăm pentru  
organizațiile de femei din bisericile noastre 
din Papua Noua Guinee, în special a celor 
înființate de curând, iar Tu să le dai temelii 
puternice în credință. 

Ne rugăm pentru liderele baptiste din țările 
noastre, în special pentru cele care sunt noi 
în aceste roluri. Dă-le unitate în echipele de 
slujire și înțelepciune plină de smerenie.  
În încheiere, Doamne, Îți mulțumim că ai 
pus-o pe Karen Wilson din Australia ca noua 
președintă a Alianței Mondiale a Femeilor 
Baptiste. Doamne, dă-i o măsură îndoită de 
înțelepciune, har și putere. În Numele măreț 
al lui Isus Hristos Cel înviat, Amin. 

•  Rugați-vă pentru independența statului Papua de 
Vest și pentru dreptate.

•  Rugați-vă împotriva legalizării eutanasierii, 
avortului și canabisului în unele dintre statele și 
țările noastre.

•  Rugați-vă împotriva violenței domestice, a cărei 
frecvență în țările din pacific a devenit record 
mondial.

•  Rugați-vă pentru creșterea spirituală pe temelii 
puternice a organizațiilor de femei nou formate  
în papua Noua Guinee.

• Rugați-vă pentru noile echipe de lidere atât la 
nivel național, cât și continental, ca acestea să fie 

tot mai unite și să se bazeze pe înțelepciunea lui 
dumnezeu în îndeplinirea rolurilor pe care le au.

•  Rugați-vă pentru creșterea numărului de femei 
care participă la conferințe, evenimente și seri de 
părtășie.

•  Lăudați pe Domnul pentru numirea lui Karen 
Wilson din australia ca noua președintă a alianței 
mondiale a Femeilor Baptiste.

•  Lăudați-L pe Dumnezeu pentru liderii naționali ai 
uniunilor baptiste din Fiji și Noua Zeelandă, care 
sprijină femeile în îndeplinirea rolurilor 
încredințate de el. 

Isaia 42:10
Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, 

voi, care mergeţi pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!
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Rugăciune pentru unitate

Dumnezeule veșnic, Te lăudăm pentru că L-ai 
trimis pe Fiul Tău, Domnul nostru Isus Hristos, 
ca să fie om ca noi și să ne mântuiască.

Tată ceresc, privește cu milă peste Africa, 
continent care se confruntă cu grupări teroriste, 
instabilitate politică, sărăcie și nedreptăți 
sociale. Ridică lideri temători de Dumnezeu 
care să formeze sisteme guvernamentale bune 
și să schimbe situația actuală. Ne rugăm pentru 
implicarea mai multor femei creștine în 
politică, lidere care să caute soluții pentru 
problema nedreptăților sociale. O, Dumnezeule, 
folosește-i pe liderii bisericilor noastre ca să-i 
motiveze  pe liderii politici să urmărească 
bunăstarea și unitatea popoarelor africane. Fă 
ca fiecare să se simtă iubit, respectat și acceptat, 
indiferent de națiunea din care face parte. Tată 
ceresc, nu ne lăsa să strângem mânie în inimile 
noastre, care să ducă la amărăciune, resenti-
mente, și chiar ură. Te rog, ajută-ne să ne 
smerim în așa măsură încât să ne putem 
recunoaște greșelile și să ne cerem iertare când 
greșim față de alții. Tată ceresc, Te rog ajută-ne 
pe fiecare în parte să căutăm pacea, în așa fel 
încât comunitățile noastre să fie marcate de 
armonie, unitate și apropiere.

În Numele Domnului Isus, Amin.

Cum mi-a fost schimbată viața  
la un eveniment organizat de UFBa

Numele meu este Mary Maluwa Banda și fac 
parte din Convenția Baptistă din Malawi (în 
Africa de Sud-Est). Prima conferință organizată 
de Uniunea Femeilor Baptiste din Africa (UFBA) 
la care am participat a avut loc în anul 2017, în 
Zambia. În timp ce ne căutam camera, am 
încercat fără succes să ne întâlnim cu 
președinta UFBA. Eram atât de stresate încât, 
atunci când ne-am întâlnit cu o altă soră nu am 
reușit să ne explicăm situația într-o manieră 
blândă. Dar chiar și așa, această femeie a fost 
bună cu noi și extrem de săritoare. În cele din 
urmă, ne-a găsit o cameră unde am putut să ne 
îmbăiem și să ne schimbăm de haine.

În mod surprinzător, două zile mai târziu, 
aceeași femeie, „mama Africa”, a fost numită 
noua președintă a UFBA. Am fost atât de 
încurcate și rușinate de comportamentul 
nostru! Însă ea a venit la noi, ne-a îmbrățișat și 
am început să râdem împreună. Chiar și azi 
râdem când ne amintim de acea zi. Am devenit 
foarte apropiate și partenere în rugăciune.

Această experiență ne-a învățat importanța 
autocontrolului, respectului, smereniei și a 
răbdării. Astăzi, „mama Africa” este mai mult 
decât o soră pentru mine.

În imagine este „mama Africa”, Marthe Nguime Ekollo (la mijloc), cu Mary (dreapta) și Edrinie (stânga)

•	 Ne	rugăm	ca	Dumnezeu	să	ridice	o	nouă	generație	
de femei, care să extindă lucrarea Lui începând din  
Africa și până la marginile pământului.

•	 Îi	cerem	lui	Dumnezeu	să	reînnoiască	pasiunea	
femeilor baptiste din Africa pentru evanghelizare  
și misiune.

•	 Fie	ca	bisericile	să	colaboreze	cu	guvernele	și	cu	alți	
parteneri pentru a sprijini persoanele defavorizate 
și pentru a înlătura inegalitățile dintre bărbați și 
femei.

•	 Îi	cerem	lui	Dumnezeu	să	ridice	lideri	temători	de	
Dumnezeu, care să schimbe sistemele politice și 
economice actuale, și să le înlocuiască cu o 
guvernare care să încurajeze creșterea economică, 
să creeze mai multe locuri de muncă și să 
îmbunătățească nivelul de trai pentru oamenii 
care trăiesc sub pragul sărăciei.

•	 Ne	rugăm	pentru	împăcare	și	pace	durabilă	în	
întreaga lume. Fie ca inimile zdrobite să fie 

vindecate și să găsească odihnă în bunătatea și 
credincioșia neschimbătoare a Domnului Isus.

•	 Suntem	recunoscătoare	lui	Dumnezeu	pentru	
puterea Lui, care ne susține viața.

•	 Îl	lăudăm	pe	Dumnezeu	pentru	că	în	aprilie	2019	
Uniunea Femeilor Misionare din Nigeria a 
sărbătorit 100 de ani de la înființare.

•	 Îl	lăudăm	pe	Dumnezeu	pentru	că	lucrează	prin	
programul de evanghelizare care se desfășoară în 
zonele rurale din Coasta de Fildeș.

•	 Îl	lăudăm	pe	Dumnezeu	pentru	femeile	care	stau	
pe genunchi în rugăciune, susținute de bărbați, 
pentru zidirea spirituală a Bisericii.

•	 Suntem	mulțumitoare	lui	Dumnezeu	pentru	
femeile care Îl slujesc cu toată inima, în ciuda 
discriminărilor și a violențelor la care sunt supuse. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să le 
împuternicească și să le dea tot mai mult curaj.
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Rugăciune de Karlene Edwards-Warrick

„Tată, Tu ești Atotcunoscător și înțelept peste 
măsură. Astăzi, noi, femeile din Caraibe ne 
înălțăm glasurile spre Tine. Îți mulțumim 
pentru că ne-ai creat după chipul și asemănarea 
Ta și că ne-ai scos din întuneric. Îți mulțumim 
pentru dragostea și harul Tău. Mijlocim astăzi 
pentru toate insulele din Caraibe și Îți cerem ca 
liderii și politicienii noștri, care nu Te cunosc ca 
Domn și Mântuitor, să ajungă să Te cunoască pe 
Tine și harul Tău salvator. Ne rugăm să le 
îndrumi pașii și deciziile spre îmbunătățirea 
condițiilor de viață din aceste insule. Îi aducem 

înaintea ta și pe copiii noștri care au suferit 
abuzuri – fie mintal, sexual sau fizic, în casele și 
școlile lor. Ne lepădăm azi de orice formă de 
intimidare, hărțuire și violență în școlile 
noastre. Ne rugăm ca fiecare întăritură să fie 
doborâtă. Îți cerem să intervii în viețile tinerilor 
prinși în plasa violenței. Dă-le libertate celor 
care Te caută, ca să ajungă să Te cunoască ca 
Domn și Mântuitor. Fă-i să-și schimbe viețile și 
să lase armele, să respecte autoritățile și să 
descopere importanța vieții și a locurilor sfinte 
de închinare.

Ne amintim de oamenilor din Bahamas care 
sunt într-o perioadă de refacere după dezastrul 
produs de uraganul Dorian (2019). Ne rugăm ca 
în aceste vremuri de necaz și criză oamenii să  
fie atrași spre Tine. Ne rugăm pentru păstrarea 
vieților lor. Ne rugăm ca celelalte insule să 
continue să-i sprijine cu resurse financiare și 
umanitare. De asemenea, ne amintim de 
celelalte insule care sunt în recuperare după 
dezastrele naturale recente care au avut loc, ca  
și oamenii de acolo să continue să primească 
asistența necesară procesului de refacere. Fie  
ca cetățenii acestor insule să se poată întoarce  
la o viață normală.

Ne rugăm pentru insulele Grenada și Barbados; 
fie ca bisericile de acolo să aibă parte de unitate. 
Ne rugăm pentru trezire spirituală în toate 
bisericile baptiste din aceste insule. Ne rugăm ca 
cetățenii să renunțe la vieților lor pentru Tine și 
să fie dedicați chemării lor. Ne rugăm pentru 
conducerile acestor biserici – să descopere 
strategii de evanghelizare eficiente, care să-i 
ajute să ajungă la cei pierduți.

Doamne Dumnezeule, ne rugăm pentru 
eradicarea violenței bărbăților împotriva 
femeilor din insulele Caraibe și ne rugăm ca 
părinții să-și ia în serios responsabilitatea de a-și 
crește copiii. Învață-i să fie părinți buni.

Ne rugăm pentru tinerele noastre, care se dedică 
slujirii. Tată ceresc, Te rugăm să le dai inimi 
dedicate cu totul Ție. Ne rugăm pentru 
oportunități de slujire între generații, în cadrul 
cărora să se dezvolte relații de mentoare între 
femeile mai în vârstă și cele tinere. Fie ca Tu să 
fii slăvit prin aceste relații. Continuă să ne 
împuternicești pentru a face voia Ta. Cerem 
toate acestea în Numele Domnului Isus. Amin.”
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Cereri de rugăciune din Caraibe

•	 Rugați-vă	ca	politicienii	să-și	predea	viața	în	mâna	
Domnului Isus și să caute călăuzirea Lui în luarea 
deciziilor înțelepte, care să ducă la îmbunătățirea 
modului de viață al oamenilor din aceste insule.

•		 Rugați-vă	pentru	copiii	care	sunt	afectați	de	orice	
fel de abuz, fie la școală, fie acasă. Rugați-vă ca 
hărțuirea și violența să nu fie tolerate în școli.

•		 Rugați-vă	ca	infracțiunile	violente	comise	de	tineri	
să înceteze, iar aceștia să aibă respect pentru 
autoritate, locurile de închinare și demnitatea 
vieții umane. Rugați-vă ca tinerii să își predea 
armele și să se întoarcă la Isus.

•		 Rugați-vă	pentru	oamenii	din	Bahamas	care	au	
fost afectați de uraganul Dorian. Rugați-vă ca 
bisericile, casele, școlile și infrastructura să fie 
restaurate în timp util și oamenii din Bahamas să 

se poată întoarce la normalitate. Rugați-vă ca 
oamenii care dispun de resursele necesare să  
continue să dea dovadă de bunăvoință față de cei 
afectați de uragan.

•	 Rugați-vă	pentru	bisericile	baptiste	din	Grenada	și	
Barbados, ca membrii lor să fie dedicați Domnului 
și insulele acestea să experimenteze o trezire 
spirituală. Rugați-vă pentru mai multă unitate 
între bisericile din Barbados.

•	 Rugați-vă	pentru	eradicarea	violenței	bărbăților	
împotriva femeilor și pentru îmbunătățirea 
deprinderilor părinților de a-și  crește copiii.

•	 Rugați-vă	pentru	o	dedicare	mai	mare	pentru	
Domnul a tinerelor implicate în lucrarea cu 
femeile. Rugați-vă ca femeile mai în vârstă să fie 
mentori buni, pentru ca lucrarea să continue spre 
slava lui Dumnezeu.

Mary Fabien Charles. Citește relatarea lui Mary 
despre lucrarea lui Dumnezeu în viața ei și prin ea 

accesând www.bwawd.org/marys-story.
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Viață din belșug

Domnul Isus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă 
viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10).

Ca președintă a surorilor unei biserici active din 
sudul Țării Galilor, una dintre atribuțiile mele este 
vizitarea celor bolnavi și a vârstnicilor – acasă sau 
în spital. Zilele trecute am fost în vizită la unul 
dintre vecinii noștri, care era internat în spital. În 
colțul îndepărtat al camerei era vecinul meu, acum 
doar o umbră a ceea ce fusese odinioară, o față 
palidă și cu obrajii supți, și un trup care se 
micșorase și devenise foarte plăpând. Mai văzusem 
astfel de chipuri și m-am gândit că probabil nu mai 
avea multe zile de trăit. Dormea când m-am așezat 
lângă patul lui, iar respirația îi era neregulată. Nu 
l-am trezit, dar m-am rugat în șoaptă și i-am lăsat 
un bilet prin care îi spuneam că am fost în vizită.

Câteva zile mai târziu, l-am întrebat pe fiul acestui 
vecin ce mai face tatăl lui, cu intenția ca, în caz de 
nevoie, să particip la înmormântare. Spre bucuria 
mea, fiul mi-a spus că după o trans fuzie de sânge 
și câteva zile de îngrijire în spital, tatăl său a 
experimentat o recuperare uluitoare și abia aștepta 
să fie externat. Era ca și cum s-ar fi întors din morți 
și ar fi primit o viață nouă!

Meditând asupra acestui incident, mi-am dat 
seama că exact așa face Dumnezeu cu noi prin 
Domnul Isus Hristos. Noi suntem creații noi, în vi-
ate din morți. Odinioară eram morți în păca tele 
noastre și nu puteam comunica cu Dumnezeu Ta -
tăl, însă acum, prin sângele lui Isus, dorința noastră 
este de a-L iubi pe Dumnezeu și pe copiii Lui.

Aceasta este lucrarea principală a femeilor baptiste 
din întreaga Europă și Orientul Mijlociu: să ducem 
speranță aclo unde există disperare, bucurie unde 
este tristețe, libertate unde este robie, și 
întotdeauna să ducem viață unde este moarte - în 
Numele lui Isus. Slăvit fie Dumnezeu, femei 

baptiste din toate colțurile Europei și ale 
Orientului Mijlociu răspund la chemarea lui 
Dumnezeu și există multe proiecte sprijinite de 
UFBE, conduse de femei, pentru femei, copii și 
familii tinere. Unele proiecte le ajută pe femei să  
se pregătească pentru lucrare, altele îi ajută pe 
refugiați sirieni care trăiesc în Liban, sprijină 
văduve din Republica Moldova, organizează tabere 
de vară pentru copiii cu nevoi speciale în Letonia, 
și oferă adăpost femeilor care sunt victime ale 
abuzului domestic în Polonia. Aceste proiecte și 
multe altele au nevoie de rugăciunile noastre și de 
sprijinul nostru constant. Sunt multe căi prin care 
putem duce viață acolo unde este moarte.

Dar suntem oameni cu limitări! Da, Isus ne-a făcut 
o „transfuzie” de viață nouă, însă Ieremia ne 
atenționează să nu fim ca niște „puţuri crăpate, 
care nu ţin apă” (Ieremia 2:13). Pentru a împiedica 
viața nouă să se piardă prin crăpături trebuie să 
petrecem mai mult timp în prezența lui 
Dumnezeu. Cu ajutorul Duhului Sfânt, putem 
repara crăpăturile vieților noastre.

Majoritatea promisiunilor din Scriptură sunt 
făcute comunității credincioșilor, nu persoanelor 
individuale. În calitate de comunitate globală, ca 
trup al credincioșilor, trebuie să căutăm să primim 
„transfuzie” de viață și să împiedicăm trupul să 
piardă har prin „crăpături”, luptând împotriva 
indiferenței și a neiertării.

Dacă putem opri scurgerea vieții și harului din noi, 
ca trup și ca indivizi, atunci putem deveni canale 
mult mai eficiente pentru harul dătător de viață al 
lui Dumnezeu pentru lumea aceasta în nevoi. 
Când ne comportăm ca ambasadori ai lui Hristos, 
uniți într-un singur trup, suntem purtători de viață 
nouă oriunde ne trimite Dumnezeu.

Alexandra Anderson
Țara Galilor

Cereri de rugăciune din partea UFBe

Rugați-vă pentru pace în țările din Orientul Mijlociu. 
Condițiile de trai în taberele de refugiați sunt foarte grele. 
Mulți refugiați caută să ajungă în Europa în condiții dificile, 
și nu sunt întotdeauna bine primiți în aceste țări.

Rugați-vă ca țările din Europa care primesc refugiați să îi 
privească prin ochii lui Hristos și fiecare orfan să găsească o 
familie.

Rugați-vă pentru o trezire spirituală în Europa, unde mulți 
creștini sunt egoiși și căldicei. Rugați-vă ca aceștia să se 
pocăiască și să devină plini de pasiune pentru Hristos.

Rugați-vă pentru țările din Europa și Orientul Mijlociu care 
încă se confruntă cu criza economică și consecințele acesteia.

Rugați-vă ca autoritățile să lupte împotriva sclaviei moderne 
și traficului de persoane ( femei, copii și bărbați - tineri 
muncitori - care vin din Europa de Est în cea de Vest).

Rugați-vă ca generația tânără - care nu are nicio speranță, 
nici valori și care se simte pierdută, să-L întâlnească pe Isus 
Hristos, Cel care este Calea, Adevărul și Viața.

Rugați-vă pentru cei care sunt persecutați din cauza 
credinței lor.
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RUGăCIUNe

Femeile temătoare de Dumnezeu sunt persoane 
active, care se împotrivesc răutății și 
nedreptății.

Trebuie să luptăm în rugăciune pentru familiile 
și liderii noștri, și pentru țara noastră!

Ca femei creștine, noi trebuie să vestim 
Evanghelia. Fie ca Dumnezeu să atingă inima 
fiecărei femei ca să poată continua:

Să trăiască o viață dedicată Lui și să fie umplute 
de puterea Duhului Sfânt. 

Să poată duce mai departe mesajul mântuirii 
copiilor, nepoților și strănepoților lor, și 
mărturia lor să aibă o influență binecuvântată 
asupra acestor noi generații.

Bea mesquias
Vicepreședintă, UFBAL TEXAS

„Tată ceresc, Tu cunoști toate problemele cu 
care se confruntă popoarele Americii Latine; 
păcatul este în floare la toate nivelurile 
societății, iar mulți oameni trăiesc fără speranță 
din cauza violenței, nedreptății și corupției. Te 
rugăm să te înduri de poporul Tău de acolo, 
astfel încât creștinii să poată vesti Evanghelia 
mântuirii prin Isus Hristos, trăind o viață 
dedicată Ție și fiind gata să facă tot ce le 
poruncești Tu. Ne rugăm în Numele 
atotputernic al lui Isus, Amin.”

eduviges pastor
Vicepreședintă, UFBAL PERU

Tată milostiv, Creatorul cerului și al pământului 
și a tot ce există, Te lăudăm și înălțăm Numele 
Tău; iartă-ne păcatele noastre.

Venim înaintea Ta, Tată al slavei, pentru că, așa 
cum ne spui în Cuvântul Tău, tot ce cerem în 
Numele Fiului Tău Isus Hristos, Tu vei face 

pentru slava Ta. Prin urmare, ne rugăm Ție, 
Doamne, și punem țările preaiubite din 
America Latină sub protecția Ta, pe fiecare 
după numele ei, după teritoriul ei și după 
populația ei. Te rugăm să însănătoșești 
contextul politic și socio-economic din fiecare 
țară, în special din Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, Haiti, Cuba și Bolivia, țări care trec 
prin situații dificile. Doamne, Te implorăm să 
dai înțelepciune autorităților, liderilor și celor 
care sunt înălţaţi în dregătorii, în așa fel încât să 
știe cum să le conducă dreptate, corectitudine, 
respect și oferind drepturi egale pentru binele 
întregii populații. De asemenea, Doamne, Te 
rugăm să păzești și să binecuvântezi toate 
familiile de pe continent, ca să rămână unite și 
în dragoste, să aibă parte de comunicare 
sănătoasă în casele lor, să le porți de grijă de 
toate cele necesare, atât din punct de vedere 
material, cât și spiritual. 

Dumnezeule bun, Te mai rugăm și pentru 
pastorii și soțiile lor din bisericile noastre 
baptiste, să-i întărești, să-i binecuvântezi, să le 
dai înțelepciune pentru a-și administra bine 
viețile și familiile, și să-i ajuți să facă lucrarea  
la care i-ai chemat. Doamne, nu lăsa ca 
îngrijorările, dificultățile și obstacolele vieții 
să-i facă să cadă în depresii, anxietăți sau  
orice alte boli.

Întărește-i, Tată, ai grijă de sănătatea lor 
mintală, emoțională, fizică și spirituală, pentru 
ca ei să poată continua victorioși în această 
misiune pe care le-ai încredințat-o. Ai grijă de 
familiile lor, dă-le toate cele necesare, 
binecuvântează-i, Doamne! Te rugăm toate 
acestea în Numele lui Isus Hristos, Domnul  
și Mântuitorul nostru. Amin, amin!

Lizet de Trinidad
Vicepreședintă, UFBAL NICARAGUA

•		Rugați-vă	ca	în	America	Latină	să	existe	o	linie	telefonică	
gratuită pentru a veni în sprijinul femeilor abuzate și care 
se confruntă cu sarcini nedorite.

•		Rugați-vă	pentru	conducătorii	țărilor	noastre,	ca	să	nu	mai	
existe corupție și ca dreptatea să fie aplicată la toate 
nivelurile, să nu mai fie violență, trafic de droguri, răpiri, 
trafic de persoane, și ca Domnul să ridice femei curajoase 
care să ducă vestea bună celor pierduți.

•	 Rugați-vă	pentru	evanghelizarea	Americii	Latine.	Rugați-vă	
pentru creativitate și impact pentru programele de 
evanghelizare în masă din fiecare țară. Rugați-vă pentru 
câștigarea a un milion de vieți pentru Hristos și fiecare 
persoană mântuită să fie ucenicizată. Rugați-vă pentru 

răspândirea și predicarea Cuvântului lui Dum nezeu în 
clinici, spitale, centre de sănătate și închisori.

•		Rugați-vă	pentru	caravanele	de	imigranți	care	intră	în	țara	
noastră, ca să putem să le împărtășim mesajul mântuirii.

•		Rugați-vă	pentru	cele	11	proiecte	sociale	pe	care	le	sprijină	
UFBAL.

•		Rugați-vă	ca	programele	PEPE	(programe	de	educare	a	
părinților) să fie multiplicate.

•		Rugați-vă	pentru	Planul	Obrera	(Planul	lucrătorului)	și	
programele de misiune în grup.

•		Rugați-vă	pentru	soții	care	nu	Îl	cunosc	pe	Hristos,	ca	ei	să	
fie mântuiți prin comportamentul soțiilor lor (1 Petru 3:1).FeM
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