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  În contextul epistolei apostolului Pavel către Galateni 5:22, credincioșia se referă în special la credință, a 

rămâne credincios, loial, tare și neclintit.  

  Cei care umblă în pas cu Duhul sunt chemați să arate roada Duhului în  trăirea lor. Această roadă apare în 

viețile celor care rămân în Hristos - așa i-a învățat Domnul Isus pe ucenicii Săi: „Rămâneți în Mine și Eu voi 

rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu 

puteți aduce rod, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine 

rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face nimic" (Ioan 15:4-5). 

Roada Duhului este una, nu mai multe și aceasta se vede în atitudinea și purtarea zilnică a creștinului. Când 

creștinii sunt în pas cu Duhul Sfânt, care locuiește în ei, rezultatele se văd în roada Lui, care este tărie, perseverență 

și loialitate. Într-un cuvânt aceasta este CREDINCIOŞIA. 

Credincioșia în viața creștină poate fi ilustrată de un pom care își întinde ramurile și face umbră în timp ce 

roadele acestuia se coc. Dacă vrei să ştii dacă un fruct este copt şi bun de mâncat, având aroma potrivită, este 

necesar să îl atingi, să îl verifici. Poate că peste pomul acela au căzut ploi mari şi au suflat vânturi puternice, dar 

acesta a trecut testele pentru că rădăcinile lui sunt adânci şi l-au susținut în toate situațiile. 

Noi trebuie să fim preocupați de prezența credincioșiei în viața noastră. Amintiți-vă cuvintele Domnului 

nostru Isus Hristos: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 2:10). Fermitatea este 

de asemenea esențială; aceasta este însușirea de a fi stabil, hotărât şi statornic. Fermitatea are de-a face cu 

caracterul. Să ne dăm toate silințele să avem un astfel de caracter încât „să fim desăvârșiți, întregi şi să nu ducem 

lipsă de nimic” (Iacov 1:4), care să arate progresul în creșterea noastră spirituală de creştini. „Să ţinem fără 

şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra 

altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune” (Evrei 10:23-24). Noi putem spune împreună cu 

psalmistul: „Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire” (Psalmul 

26:1). În viaţa noastră trebuie să se vadă siguranţă şi statornicie. Nu trebuie să existe fluctuaţii, ci să ne avântăm 

mereu înainte ştiind că Dumnezeul nostru merge înaintea noastră şi El ne va da ce ne-a promis. Să ne punem toată 

încrederea în promisiunile Sale. El este credincios întotdeauna și nu Se schimbă. 

Provocarea Zilei internaţionale de rugăciune 2014 este să fim în pas cu Duhul prin CREDINCIOŞIE ca roadă 

a Duhului. Să căutăm să fim loiale, credincioase şi statornice în vieţile noastre. Să căutăm să fim persoane de 

încredere, bărbaţi şi femei care dau dovadă de loialitate faţă de învăţăturile Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca 

idealurile, visurile, provocările şi scopurile noastre să se bazeze pe o legătură spirituală cu Domnul Isus Hristos - o 

legătură continuă şi fermă pentru a obține rezultate pline de binecuvântări spirituale şi astfel să avem o bună 

mărturie înaintea tuturor oamenilor. Atunci chiar dacă vor veni peste noi vânturi puternice şi ploi torenţiale, 

rezultatele vor fi asemenea unui pom puternic care oferă atât umbră cât şi fructe celor care se apropie de el. La fel 

ca umbra care înviorează pe orice om ce o caută, noi putem să le oferim oamenilor pace în vreme de necaz. Şi la fel 

ca fructele dulci pentru cerul gurii, noi putem să le oferim oamenilor nemântuiţi cuvântul viu al speranței ca să 

cunoască şi ei Calea, Adevărul şi Viaţa, care este Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos şi să aibă viaţa 

veşnică. A Lui să fie slava, cinstea şi mărirea în veci!                                                         

                                            
 Sara Mendoza de Barrios,  

 Preşedinta Uniunii Femeilor din America Latină  
 

 



Salutul Președintei Departamentului Femeilor din Alianţa Mondială Baptistă 

Dragele mele surori, 

Este un privilegiu pentru mine să vă salut în numele Domnului Isus în această zi specială. Participând la 

Ziua internațională de rugăciune, astăzi sunteţi în unire cu femeile baptiste din toată lumea! Gândul acesta mă 

uimeşte întotdeauna deoarece surori care vorbesc diferite limbi pe toate continentele globului, avânt tradiţii diferite, 

fac toate acelaşi lucru, şi anume, se roagă unele pentru altele. 

Una dintre cântările mele preferate se numește „Mare este credincioșia Ta". Acest imn îl ştiu încă din 

copilărie. Îl cânt în biserică, acasă şi oriunde mă aflu în lume deoarece cuvintele şi melodia lui mă mângâie. 

Cântarea aceasta îmi aduce aminte de credincioşia lui Dumnezeu şi de făgăduințele Lui, care nu se schimbă. El este 

întotdeauna cu fiecare din noi atât în bucuriile cât şi în încercările vieţii. 

Credincioşia este un atribut al lui Dumnezeu. Biblia vorbeşte adesea despre credincioşia lui Dumnezeu. 

Când Domnul spune că va face ceva, El face ceea ce a spus - acest lucru a fost adevărat în trecut, este adevărat în 

prezent şi va fi aşa şi în viitor. Dacă Dumnezeu ar fi necredincios o singură dată, nu ar mai fi Dumnezeu şi noi nu 

ne-am mai putea baza pe niciuna dintre promisiunile Sale. Credincioşia este o însuşire esenţială a Cine este 

Dumnezeu. 

Când cineva umblă smerit cu Dumnezeu în fiecare zi şi Îl slujeşte, spunem despre persoana aceea că este o 

persoană credincioasă. Credincioşia afectează toate relaţiile noastre. Biblia spune că aceasta este un dar de la 

Dumnezeu. Când Îl primim pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Domnul, primim şi Duhul Sfânt care vine să locuiască 

în noi şi rodeşte roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea şi credincioşia. Plinătatea acestor binecuvântări depinde 

de umblarea noastră cu Dumnezeu şi de supunerea noastră faţă de Duhul Său. Noi trebuie să fim credincioase în a 

citi şi a rămâne în Cuvântului lui Dumnezeu şi în a-L căuta pe Domnul în rugăciune. 

În Habacuc 2:4 ni se spune: „cel neprihănit va trăi prin credinţă” şi acest adevăr este citat şi amplificat în 

Noul Testament. Noi primim această credinţă şi credincioşie prin harul lui Dumnezeu. Pentru că El este credincios, 

noi primim darul credincioşiei pentru ca într-o zi să-L putem auzi spunându-ne: „Bine, rob bun şi credincios” 

(Matei 25:21). 

Darul credincioşiei ne echipează pentru toate relaţiile noastre deoarece atunci când suntem credincioase lui 

Dumnezeu, avem această roadă a Duhului în relaţiile cu oamenii. Rugăciunile şi darurile noastre din această zi vor 

sprijini lucrarea noastră din întreaga lume şi dorinţa noastră de a fi credincioase lui Dumnezeu, împlinind porunca 

Lui: „Mergeţi şi spuneţi!” 

Raquel Contreras,  

preşedinta Departamentului Femeilor, A.M.B. 

 
 

          STUDIUL BIBLIC ÎN PAS CU DUHUL – PRIN CREDINCIOȘIE  

          CA ROADĂ A DUHULUI SFÂNT  

 

 Dumnezeu cere credincioşie 

Credincioşia este un imperativ divin. Noi trebuie să reflectăm caracterul lui Dumnezeu în caracterul nostru. 

Credincioşia lui Dumnezeu trebuie să fie o caracteristică a vieţilor noastre.  

Apocalipsa 2:8-11 conţine mesajul Domnului Isus pentru Biserica din Smirna. Sfatul pe care îl dă 

credincioşilor din această biserică este următorul: „Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii”. Cu 

alte cuvinte, Domnul le cere să fie credincioşi chiar dacă vor trebui să moară pentru credinţa lor. A fi credincios 

înseamnă a fi dedicat, a-ţi păstra demnitatea şi credinţa, a fi loial. 

Policarp din Smirna (astăzi Izmir în Turcia) este un exemplu al acestei credincioşii faţă de Hristos. Nici în 

închisoare nu şi-a negat credinţa în Isus Hristos. Când i s-a cerut să-şi nege public credinţa în Isus el a răspuns: „Îl 

slujesc pe Isus Hristos de 80 de ani şi nu mi-a făcut niciodată vreun rău. Cum aş putea să-L blestem pe Împăratul 

care m-a mântuit?" Atunci a fost dus să fie ars pe rug şi acolo, când i s-a cerut din nou să se lepede de Hristos, a 

rămas credincios zicând: „Cel mai groaznic foc este judecata veşnică". 

Chiar şi în prezent în multe ţări din lume li se cere creştinilor să renunţe la credinţa în Domnul Isus şi să se 

alăture unei alte religii majoritare sau să fie omorâţi. Acestor creştini li s-au confiscat averile, bisericile şi au dat tot 

ce-au avut ca să li se permită să plece din locurile de baştină doar cu hainele de pe ei pentru că nu au renunţat la 

credinţa lor. Să ne rugăm pentru noi care formăm Biserica Domnului Isus să rămânem credincioase în trăire şi să 

fim o mărturie a mesajului dătător de viaţă veşnică al Evangheliei. 



 Dumnezeu binecuvântează o viaţă de credincioşie 

„Stăpânul său i-a zis: «Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste 

multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău»” (Matei 25:23). 

Estera a rămas credincioasă lui Dumnezeu chiar în poziţia de împărăteasă într-o ţară păgână. Unchiul ei a 

provocat-o la credincioşie faţă de poporul ei când i-a spus: „Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns 

la împărăţie?” (Estera 4:14); de aceea nu tăcea, ci fii credincioasă! Cu riscul vieţii, ea a mers înaintea împăratului 

cu credinţa că el o va primi în audienţă şi Domnul i-a dat trecere înaintea lui. 

Fata adusă roabă din Israel în casa generalului Naaman din Siria a mărturisit stăpânului ei că poate fi 

vindecat dacă merge la prorocul din Samaria. Credincioşia ei l-a făcut pe generalul sirian să parcurgă calea 

credinţei şi să se întoarcă de la idoli la Dumnezeul cel adevărat şi a ajuns să spună: „Iată, cunosc acum că nu este 

Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel” (2 Împ. 5:15). 

Ce să spunem despre Maria, aleasă să fie mama Domnului Isus? Elisabeta a spus despre ea: „Ferice de 

aceea care a crezut!” (Luca 1:45). Maria a rămas credincioasă întreaga viaţă: L-a urmat pe Domnul Isus până la 

cruce, apoi a rămas în ascultare de Cuvântul Lui până în ziua Cincizecimii, ziua naşterii Bisericii, la pogorârea 

Duhului Sfânt a cărui roadă este credincioşia. 

Dorinţa lui Dumnezeu este să rămânem credincioşi în orice împrejurare şi să zidim relaţii bazate pe loialitate şi 

credincioşie că El este credincios. 

 O viaţă de credincioşie nu este o opţiune pentru creştin 

Dumnezeu ne cere să fim credincioşi: 

 În folosirea bunurilor şi a resurselor pe care ni le dă. În 1 Corinteni 4:2 ni se spune: „Încolo, ce se 

cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.” Apoi, în Maleahi 3:10 citim: 

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice 

Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug 

de binecuvântare.” 

 În slujirea Sa - „Oamenii aceştia au lucrat cinstit în lucrul lor” sau „Oamenii îşi făceau cu  

credincioşie lucrarea” - 2 Cronici 34:12. Un alt exemplu pe care îl avem este pilda talanţilor. Darurile şi talentele 

pe care Dumnezeu ni le dă trebuie folosite în slujirea Sa. 

 În relaţiile noastre cu fraţii şi surorile noastre în Hristos, în familie, ca părinţi şi copii, cu soţia 

noastră sau cu soţul nostru, cu liderii noştri şi cu colegii noştri de serviciu. Credincioşia noastră faţă de alţii este 

reflectarea credincioşiei noastre faţă de Dumnezeu. Un exemplu frumos pe care îl avem este exemplul relaţiei 

dintre Naomi şi Rut. Cât de minunat a binecuvântat-o Dumnezeu pe Rut din cauza credincioşiei ei faţă de soacra 

sa! Exemplul ei continuă să vorbească inimilor noastre. Secretul a fost acesta: credincioşia lui Naomi faţă de 

Dumnezeu a atins inima lui Rut, a adus mântuirea nurorii ei şi astfel Rut a ajuns să aibă un rol important în venirea 

Domnului nostru Isus Hristos în lume. Trebuie să avem o relaţie bună cu Dumnezeu, prin credincioşia noastră în 

rugăciune şi în studierea Cuvântului Său. 

 În toate lucrurile - „Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari;  

şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în 

bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine 

vă va da ce este al vostru?” Luca 16:10-12. 

 Până la moarte - „Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în 

temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi 

voi da cununa vieţii.” Apocalipsa 2:10. Dumnezeu îi cinsteşte pe cei credincioşi.  

Trăim zile în care loialitatea, credincioşia şi integritate nu fac parte din vieţile multor oameni, nici măcar 

din viaţa celor care se numesc creştini. Lipsa credincioşiei Îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. 

Este timpul să ne întrebăm: Cât de credincioşi suntem faţă de lucrarea lui Dumnezeu? Am fost slujitori loiali, 

credincioşi? Am fost noi credincioşi în a da zeciuiala precum şi alte daruri pentru susţinerea lucrării lui Dumnezeu? 

Cum ne-am folosit timpul? Cum este credincioşia noastră faţă lucrarea lui Dumnezeu? Am fost slujitori 

credincioşia? Am fost noi zecimea credincioşi şi donatori pentru susţinerea lucrării lui Dumnezeu? Cum a fost 

zeciuiala ta? Cum Îl glorifică pe Dumnezeul nostru influenţa noastră în casa noastră, în familie, în societate? 

Nimeni nu poate fi mai credincios sau mai puţin credincios. Suntem credincioşi sau nu suntem. Nu este posibil să 

atribuim un procent credincioşiei. Suntem 100% ai lui Isus sau nu suntem ai Lui. Merită să fim „în pas cu Duhul" 

prin credincioşie ca roadă a Duhului Sfânt. Haideţi să medităm asupra caracterului nostru. Se vede caracterul 

Domnului Isus în vieţile şi acţiunile noastre? Dacă răspunsul este „Da!" acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. Fie 

ca noi să fim găsiţi credincioşi în tot ce facem, în tot felul nostru de a fi şi de a face, spre slava lui Dumnezeu. 

Marlene Baltazar da Nobrega Gomes  

Preşedinta UFBAL în perioada 2008-2013 



 

Proiecte din America Latină pentru Ziua Internaţională de Rugăciune 2014 

1. Numele proiectului: Program de educaţie pentru preşcolari 

Continentul: America Latină 

Persoana responsabilă: Lidia Klava da Silva 

Poziţia: Coordonatoare în America Latină 

Descrierea proiectului: Acesta este un program de educaţie şi evanghelizare a copiilor preşcolari. Este 

conceput ca să pregătească copiii pentru şcoală elementară şi să le arate dragostea şi prezenţa lui 

Dumnezeu. Scopul proiectului este să instruiască bisericile să arate prin educaţie creştină preşcolară 

dragostea şi credinţa în acţiune în comunităţile dezavantajate din America Latină. 

2. Numele proiectului: Vieţi schimbate prin mâini îndemânatice 

Ţara: Columbia 

Persoana responsabilă: Beatriz Baena Vargas 

Poziţia: Preşedintă regională 

Descrierea proiectului: Proiectul va ajuta la împlinirea unor nevoi sociale şi spirituale ale 50 de tineri 

dezavantajaţi şi ale mamelor aflate în situaţii asemănătoare. Proiectul va ajuta de asemenea pregătirea a 25 

de tineri să înveţe limbajul semnelor pentru comunicare cu persoane cu deficienţe auditive. În cadrul 

proiectului se va asigura un loc de muncă în domeniul producerii şi desfacerii produselor alimentare 

congelate care să asigure veniturile necesare realizării proiectului. 

3. Numele proiectului: Pregătirea de lidere pentru lucrarea cu femeile în Venezuela 

Ţara: Venezuela 

Persoanele responsabile: Sara de Barrios, Emilia Cedeno, Ann de Avila 

Poziţia: Lidere în Uniunea Misionară a Femeilor din Venezuela 

Descrierea proiectului: Instruirea femeilor în diferite slujiri, precum şi înfiinţarea unor noi organizaţii 

misionare baptiste. Pregătirea va fi realizată de liderele responsabile în timpul a 3 întâlniri la sfârşit de 

săptămână pentru fiecare grup din 3 state din partea de răsărit a Venezuelei. 

4. Numele proiectului: Proiect special 

Organizaţia care face cererea: Uniunea Baptistă a Femeilor din Caraibe 

Descrierea proiectului: Cumpărarea a două calculatoare pe care femeile să înveţe să le utilizeze în vederea 

unei comunicări eficiente în cadrul Uniunii Femeilor. 

În pas cu Duhul prin rugăciune Ghid de rugăciune 2014 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Pacificul de Sud-Vest (UFCBPSV) 

1. Rugaţi-vă pentru unitatea femeilor lidere din Papua Noua Guinee, ca să lucreze împreună în vederea slujirii 

femeilor ținând seama de toate nevoile acestora: spirituale, emoționale şi fizice şi nu doar a nevoilor 

percepute de către acestea. 

2. Rugaţi-vă pentru răspândirea Evangheliei în societatea seculară din Noua Zeelandă, în special în rândul 

tinerilor. 

3. Rugaţi-vă pentru punerea unui nou accent pe viaţă, care să înlocuiască cultura morţii, în special a morţii 

prin sinucidere în Noua Zeelandă. 

4. Rugaţi-vă pentru slujirea femeilor din Australia, ca acestea să formeze un grup unit al mai multor generaţii, 

care să înţeleagă adevărul libertăţii în Hristos în toate aspectele şi implicațiile acestuia. 

5. Creştinii din Papua să fie tari şi hotărâți în credință, în ciuda presiunilor politice crescânde. 

6. Pentru conducătorii creştini din Fiji ca să vadă importanța femeilor în societate şi să le îndemne să-şi asume 

poziţii de responsabilitate alături de bărbații creștini. 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Africa (UFCBA) 

1. Rugaţi-vă pentru situaţia politică instabilă din ţările Kenya, Uganda, Sudanul de Sud, Mozambic, 

Republica Central Africană, Somalia, Congo. Rugaţi-vă pentru protecţia mâinii Domnului peste creştini şi 

familiile lor. 

2. Sora Motunraio Adgelbilero şi alte lidere baptiste din Africa care vor fi delegate la conferinţa femeilor din 

2015 în Africa de Sud. 

3. Rugaţi-vă pentru creştinii din Africa de Est şi de Vest care sunt supuşi la jafuri organizate de tâlhari 

înarmaţi şi răpiri de persoane. 

4. Pentru dărnicie şi încredere în Domnul ca să slujească cu bucurie. 



5. Conducerea Uniunii Africane să comunice şi să coordoneze activităţile în ciuda climatului ostil politic, 

social şi economic al Africii. 

6. Suportul financiar şi pregătirea delegatelor femeilor din Africa pentru călătoria la Johannesburg pentru a 

participa la Congresul Alianţei Mondiale în 2015. 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din America de Nord (UFCBAN) 

1. Să ne rugăm pentru femeile vulnerabile, care sunt exploatate în traficul de fiinţe umane. 

2. Conlucrarea multor organizații de femei, care să vină în ajutorul celor mai nevoiaşi oameni din societatea 

nord americană. 

3. Femeile baptiste să nu închidă ochii şi să se complacă ca să nu răspundă la nevoile altora, atât din locul 

unde se află cât şi ale celor din lumea întreagă. 

4. Mulţi tineri, care îşi fac rău singuri şi vor să îşi ia viaţa datorită narcoticelor, a abuzurilor din şcoli, din 

familie, de pe stradă şi în urma folosirii greşite a internetului. 

5. Să ne rugăm pentru echipa administrativă a UFCBAN şi lucrarea acesteia de încurajare a femeilor baptiste 

din America de Nord ca să slujească pentru sănătatea spirituală, fizică şi emoţională, cât şi pentru 

bunăstarea economică a femeilor. 

6. Femeile afectate de situaţii care vizează statutul femeilor şi pentru alte femei, care să lucreze la 

soluţionarea acestor situaţii. 

Uniunea Femeilor Bisericilor Baptiste din America Latină (UFBBAL) 

1. Rugaţi-vă ca femeile baptiste să se implice în salvarea acelora care suferă din cauza violenței în familie, din 

pricina sărăciei şi a abuzului sexual. 

2. Pentru trezirea spirituală a femeilor baptiste şi pentru lărgirea contribuţiei acestora la proiectele Zilei 

internaţionale de rugăciune. 

3. Femeile baptiste din Cuba şi Venezuela ca acestea să aibă mai multe oportunităţi de-a se implica în slujirea 

Domnului. 

4. Rugaţi-vă ca femeile baptiste să se implice mai mult în evanghelizarea copiilor şi a tinerilor astfel încât 

aceştia să ajungă să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos şi să-şi predea Lui întreaga viaţă. 

5. Rugaţi-vă ca femeile baptiste să se implice în campania de evanghelizare „Isus, transformarea şi viaţa" 

aflată în desfăşurare. 

6. Pentru comitetul executiv al femeilor baptiste să fie o binecuvântare în mâinile Domnului. 

Comitetul Executiv al Departamentului Femeilor din cadrul BWA 

1. Rugaţi-vă pentru Raquel R. Contreras, preşedinta BWA WD. 

2. Rugaţi-vă pentru Donna Groover, secretara/casiera BWA WD. 

3. Rugaţi-vă pentru Patsy Davis, directoarea executivă BWA WD. 

4. Rugaţi-vă pentru următoarele vice-preşedinte: 

Africa: Joina Dhlula, Asia: Precy T. Caronongan, Caraibe: Yvonne Pitter, Europa: Aniko Ujvari, America 

Latină: Sara de Barrios, America de Nord: Moreen Sharp, Pacificul de Sud-Vest: Julie Belding. 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Asia (UFCBA) 

1. Slavă Domnului pentru eforturile colective şi unite ale creştinilor din Filipine pentru strângerea de ajutoare 

în urma devastatorului taifun Haiyan şi pentru supravieţuitori. Rugaţi-vă pentru construirea unui centru de 

ajutorare a femeilor care au rămas fără casă în urma taifunului. 

2. Rugaţi-vă pentru rezidirea caselor şi refacerea vieţilor supravieţuitorilor taifunului. 

3. Pentru coordonarea şi cooperarea dintre comitetele de conducere ale baptiştilor din Indonezia pentru cel de-

al 13-lea Congres din 2018. 

4. Rugaţi-vă ca bisericile să fie gata să dea ajutor, să rezidească case şi biserici distruse şi să nu uite să-L 

mărturisească pe Domnul Isus, Dătătorul vieţii, al puterii şi al nădejdii. 

5. Pentru femeile din Pakistan ca restricţiile din partea guvernului islamist să fie ridicate şi femeile să aibă 

acces la educaţie în şcoli. 

6. Creştinii din Asia să se implice în ajutorarea săracilor, să lupte împotriva traficului de fiinţe umane şi să 

prevină folosirea narcoticelor în regiune. 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Caraibe (UFCBC) 

1. Rugaţi-vă pentru intervenţia divină şi încetarea violenţei şi a crimelor, în special în Trinidad şi Jamaica; 

Dumnezeu să schimbe inimile celor tineri şi a celor bătrâni, care se omoară unii pe alţii. 



2. Rugaţi-vă pentru îmbunătăţirea situaţiei economice din insule astfel încât nevoile familiilor să fie împlinite. 

3. Incestul este în creştere în unele familii din Insulele Caraibe - rugaţi-vă ca această molimă a păcatului să fie 

nimicită şi copiii să crească în frica de Domnul. 

4. Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să le călăuzească pe femeile din Caraibe ca să îşi dedice viaţa în întregime 

Domnului şi să caute să împlinească scopurile Lui sfinte. 

5. Elevii şi tinerii să fie învăţaţi valorile morale creştine, care să îi ajute să crească în credinţă şi să devină 

adulţi responsabili. 

6. Rugaţi-vă ca taţii să îşi ia în serios responsabilitatea creşterii copiilor şi astfel copiii, în special băieţii, să 

aibă un exemplu frumos de urmat şi să le ajute pe mame, care au grijă de lucrurile casei. 

Uniunea Femeilor Creştine Baptiste din Europa (UFCBE) 

1. Pentru cei care se numesc creştini să nu fie doar creştini cu numele, ci Domnul Isus Hristos să fie pentru ei 

adevărata Lumină, Pâinea vieţii, Apa vieţii şi Adevărul. 

2. Rugaţi-vă pentru oamenii care şi-au pierdut nădejdea, viziunea şi inspiraţia pentru un viitor mai bun. 

3. Pentru oamenii care locuiesc în oraşe, ca aceştia să fie dispuşi să meargă la biserică unde să găsească un 

prieten adevărat şi nădejde de viaţă în Domnul Isus Hristos. 

4. Femeile creştine din Europa, ca acestea să-şi înţeleagă clar chemarea sfântă făcută de Domnul şi să fie 

mărturii vii în societate. 

5. Pentru creştinii din Europa de Est şi din Balcani, care au avut de suferit în urma conflictelor dintre 

diferitele grupuri etnice sau a catastrofelor naturale din zonă. 

6. Pentru copii şi tânăra generaţie, ca să nu se lase furaţi de societatea virtuală (care respinge limitările sau 

controale de orice fel). Rugaţi-vă pentru copiii şi tinerii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru sau au divorţat 

şi trăiesc singuri sau fără îngrijire părintească, în special în Rusia şi în ţările Europei de Est. 

Cereri generale de rugăciune 

1. Rugaţi-vă pentru Conferinţa liderelor baptiste şi pentru Congresul BWA, care vor avea loc în 2015, în 

Africa de Sud. 

2. Rugaţi-vă pentru John Upton, preşedintele BWA. 

3. Rugaţi-vă pentru Neville Callam, secretarul general al BWA. 

 

Nota bene: 

            Scumpe și preaiubite surori, vă îndemn să implicați toate surorile din Biserica Dvs.: domnișoare, 

surori tinere căsătorite și femei adulte. Faceți din această zi de rugăciune o sărbătoare. 

Doresc să vă aduc la cunoștința Dvs. că această zi de rugăciune se încheie cu o colectă. O parte din acești 

bani sunt folosiți pentru diferite proiecte speciale din țările sărace, care să sprijinească lucrarea femeilor, alta parte 

sunt folosiți pentru lucrarea națională a departamentului surorilor. 

Vă mulțumim pentru fiecare donație cu  sprijinul căreia Dumnezeu ne-a binecuvântat şi s-a făcut o lucrare 

minunată pe parcursul anului. 

La Conferința Națională a Departamentului surorilor din 7- 8 noiembrie 2014 (invitația atașată) 

puteți aduce donația pentru lucrarea surorilor. 

„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără 

prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus 

Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în 

veci. Amin.” (Iuda 24-25) 

 

Cu multă dragoste, 

 

Eugenia Podoleanu        Ion Miron 

Coordonatoarea Departamentului surorilor al UBCEB RM  Episcopul Uniunii BCEB RM 

tel.: 069907707; 022-59-64-98 (dom.); 022-29-26-39 (serv.) 
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