
 

 

 

Viziunea 

Mişcarea de Rugăciune 

Scopul 

De multe ori, când ne gândim la slujire 

sau la misiune, avem impresia că nu 

vom putea... nu ştim cum să facem. Pe 

data de 14-20 mai un grup de 15 băieţi 

pe biciclete am vizitat mai multe locali-

tăţi din comunitatea de Hânceşti. În 

acest timp am avut servicii de rugăciune 

în 18 biserici, am putut să discutam cu 

zeci de oameni în stradă şi să mărturi-

sim despre bunătatea lui Dumnezeu. Fo-

loseşte resursele şi darurile pe care le ai. 

Băieţii care s-au implicat mărturisesc 

felul în care Domnul a lucrat la vieţile 

lor şi cum au putut să fie o binecuvânta-

re pentru mulţi oameni care încă nu ştiu 

despre Isus. Au fost tineri care simţeau 

nevoia de a mărturisi credinţa lor, însă 

nu au făcut-o de ani de zile, deoarece se 

simţeau incapabili, sau nu aveau îndrăz-

neală. Dacă eşti tu în această situaţie, nu 

mai sta pe gânduri. Implică-te! Caută o 

bicicletă, (cumpără sau împrumută) şi 

hai cu noi data viitoare pentru a vedea 

cum Dumnezeu vrea să te folosească. 

Vei fi parte la multe minuni şi surprize 

plăcute din partea Dumnezeului Atotpu-

ternic. Ceea ce trebuie să faci, e să te 

pui la dispoziţia Sa!!!  

 

 

Date de contact: 

Malancea Viorel - coordonatorul de rugăciune 

“Mijlocim pentru Lume” 

tel. 068154483 

rugtrio@gmail.com 

www.reteaderugaciune.wordpress.com 
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 M o t i v a r e a  p o p o r u l u i  l u i          

Dumnezeu de a mijloci pentru lumea 

neevanghelizată, bisericile persecutate 

şi pentru orice alte probleme cu care se 

confruntă cei ce vestesc Evanghelia! De 

asemenea, de a mulţumi şi lăuda pe 

Dumnezeu pentru felul în care lucrează 

şi răspunde la   rugăciunile copiilor Săi. 

 Dorim să vedem în fiecare biserică 

grupuri de rugăciune, care să mijlocească 

pentru lumea neevanghelizată. 

  “Mare este secerişul, dar    “Mare este secerişul, dar    

puţini sunt lucrătorii! puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Rugaţi dar pe 

Domnul secerişului să scoată      Domnul secerişului să scoată      

lucrători la secerişul Său”.        lucrători la secerişul Său”.          
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Ciclism de binecuvântare a Moldovei 



 

 

Chemarea lui Dumnezeu!  

Chinezii Han sunt cel mai 

mare grup etnic din lume, 

numărînd 1,3 miliarde de 

me mb r i .  M a jo r i t a t e a 

acestora locuiesc în China, 

dar mulţi dintre ei au 

emigrat în ţări precum: Laos, Nepal, 

Tanzania şi Cambodgia. 

Localizare: tot teritoriul Taivanului 

Limba: Chineza (dialect mandarin) 

Număr: 13.525.000 membri 

Religie: 85% religii etnice, 14% budism şi 

confucianism 

Evanghelici: 1,00% 

Biblia: tradusă în întregime în 1993 

Rugaţi-vă prentru: 

- libertate religioasă şi recunoaşterea 

oficială a creştinilor; 

- pregătirea chinezilor Han pentru 

primirea Evangheliei; 

- vestirea Evangheliei prin literatură 

creştină şi mijloacele media; 

- formarea şi echiparea slujitorilor din 

bisericile locale. 

 Voi sunteţi sarea pământului... Voi 

sunteţi lumina lumii... (Matei 5:13-14)        

 Lumina este cea care dă claritate, fa-

ce vizibil tot ce e împrejur. Isus a spus: „Eu 

sunt lumina lumii”, apoi le spune acest lu-

cru ucenicilor Săi: „voi sunteţi lumina lu-

mii”. Ioan ne descrie că Isus este adevărata 

lumină, care a venit în lume să lumineze pe 

fiecare om. Dar, de asemenea ucenicii lui 

Isus sunt chemaţi să continuie lucrarea în-

cepută de El. Suntem trimişi să fim lumini 

în întuneric, să aducem raze de speranţă, să 

direcţionăm spre Cel ce este Lumina. Hai-

deţi să luminăm pe cei de lângă noi, să le 

arătăm calea celor care încă stau în întune-

ric şi astfel să-l facem cunoscut pe Regele 

regilor –Isus.  

 

Constituţia yemenită garantează libertatea 

religioasă, declarând, totuşi, că islamul este 

religie de Stat şi că Sharia este baza întregii 

legislaţii. Cetăţenii din Yemen riscă 

pedeapsa cu moartea, dacă se descoperă 

convertirea lor la creştinism. Să vorbeşti 

musulmanilor despre Evanghelie este strict 

interzis. Creştinii sunt închişi şi bătuţi din 

cauza credinţei lor.  

    Grupuri etnice neevanghelizate                  

Chinezii din Taiwan 

   “Rugati daR pe domnul seceRisului sa scoata lucRatoRi la seceRisul lui." matei 9:38  

Rugaţi-vă pentru fraţii noştri din Uzbekistan 

 În data de 16 mai, cîteva servicii publi-

ce au  întrerupt slujba de duminică în clădirea 

Bisericii lui Hristos din oraşul Taşkent, biseri-

ca cea mai numeroasă şi activă din oraş. Opt 

dintre slujitorii şi membrii săi au fost 

condamnaţi la amenzi mari şi o arestare de 15 

zile, deşi în realitate aceştia nu au încălcat nici 

o lege. Creştinii din Uzbekistan se tem că 

autorităţile, pur şi simplu, doresc să închidă 

biserica.  

 În primul rând, poliţia şi reprezentanţii 

Serviciului de Securitate (SNS), şi apoi 

angajaţii fiscali, serviciile pompiere şi SES 

timp de cinci ore au căutat şi aranjat diferite 

tipuri de verificare. Poliţia, fără  nici o permi-

siune, a început să-i filmeze pe toţi cei pre-

zenţi, inclusiv lectiile copiilor, şi apoi a confis-

cat toate cărţile, computere şi bani din fondul 

de donaţii pentru biserică. Aceştia au scris 

datele personale şi numărul maşinilor ale 

membrilor bisericii, precum şi numele şi 

adresele copiilor. După asta biserica a fost 

arestată, în mod oficial, şi deconectată de la 

energia electrică.  

   Nevoi de rugăciune: 

 • Rugaţi-vă, ca autorităţile să nu închidă Bise-

rica lui Hristos din orasul Taşkent şi ca ea să 

poată continua  mai departe activităţile sale, 

fără nici un fel de presiune. 

 • Rugaţi-vă pentru toţi membrii bisericii, în 

special pentru copii, astfel încât ei să stea ferm 

în credinţa, în ciuda presiunii asupra lor, şi po-

sibilelor ameninţări viitoare. 

Ţările Persecutate…  Yemen 


