
 

 

 

Viziunea 

Mişcarea de Rugăciune 

Scopul 

  Prin harul lui Dumnezeu, în perioada 

21 iunie — 7 iulie, planificăm o călătorie 

misionară în oraşul Şebekino, care se află 

în Regiunea Belgorod din Rusia. Oraşul 

are aproximativ 45 de mii de locuitori, iar 

majoritatea dintre ei împărtăşesc crezul 

ortodox. Când pastorul Bisericii Creştine 

Evanghelice Baptiste din Şebekino a fost 

contactat de coordonatorul echipei noastre, 

el a exclamat: „Această echipă în oraşul 

nostru este răspunsul lui Dumnezeu la 

rugăciunile noastre!”.  Prin aceasta, încă o 

dată, am văzut mâna lui Dumnezeu care 

dirijează toate evenimentele şi ne îndreaptă 

paşii. Dorim ca prin tot ceea ce vom face 

acolo, numele Lui să fie slăvit!  

   Dacă  doriţi să fiţi parte a acestei 

lucrări, vă rugăm să ne susţineţi în 

rugăciune pentru: 

poporul rus; 

copiii şi tinerii cu care vom lucra; 

călăuzire şi înţelepciune din partea lui 

Dumnezeu fiecărui membru al echipei 

noastre, atât în vorbire cât şi în purtare; 

siguranţa în călătorie; 

împlinirea tuturor nevoilor. 

   Membrii echipei: Oleg Burcovschii, 

Andrei Bogos, Nicu Bînzari, Maria 

Bînzari, Tatiana Negru.  

Vă mulţumim şi ne rugăm ca Dumnezeu 

să vă răsplătească!  

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”.          

        Luca 10:2Luca 10:2  
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Locuri întunecate - “Voi sunteţi Lumina Lumii...” 



 

 

Chemarea lui Dumnezeu!  

 Gruparea  e tn i că 

Hausa este cel mai mare 

grup etnic din vestul Africii. 

Membrii acestui grup etnic 

au fost recunoscuţi de-a 

lungul secolelor ca fiind cei 

mai buni comercianţi şi transportatori de 

mărfuri. 

 

Localizare: Nord-vestul Nigeriei 

Limba: hausa 

Număr: 24.181.000 membri 

Religie: 98% musulmani suniţi 

Evanghelici: 0,04% 

Biblia: tradusă în întregime în 1996 

 

Rugaţi-vă pentru: 

- o mărturie a prezenţei şi a puterii lui 

Dumnezeu printre hausaci; 

- ocrotirea creştinilor care au fost renegaţi 

de familiile lor; 

- echiparea slujitorilor creştini din 

bisericile locale; 

- misionari creştini care să lucreze între 

hausaci. 

 

"Mare este secerişul, dar puţini sunt lucră-

torii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să 

scoată lucrători la secerişul Său. Luca 10:2 

 La cine se referă Isus, când spune 

“Domnul secerişului”? În primul rând, 

putem considera aceasta referitor la Însuşi 

Dumnezeu Tatăl. Dar din context, atunci 

când citim mai departe cap.10, vedem că 

Isus este Cel care îi trimite pe ucenici la se-

ceriş. Deci, sau Tatăl sau Fiul, în egală 

măsură, pot fi numiţi “Domn al secerişu-

lui”, cu excepţia faptului că la acel moment 

Domnul Isus era şi El lucrător activ la acest 

seceriş. Ucenicilor li s-a poruncit să se ro-

age pentru lucrători. Cuvântul pentru rugă-

ciune, folosit aici, are sensul de “a im-

plora”. Rugăciunea pentru secerători, în 

primul rând, îl pune pe cel ce se roagă în 

poziţie de a fi gata să primească chemarea 

Domnului secerişului. Aşa s-a întâmplat cu 

ucenicii lui Cristos. De cele mai multe ori, 

rugăciunea pentru ca Dumnezeu să scoată 

misionari îi face pe cei ce se roagă să simtă 

chemarea lui Dumnezeu la misiune. Şi 

chiar mai mult, dacă rugăciunea noastră va 

fi o implorare sinceră cu toată fiinţa, aşa 

cum ne-a poruncit Isus, nu vei putea 

rămâne neimplicat în lucrarea de misiune, 

rugându-L pe Dumnezeu să scoată lucră-

tori. Deci se pare că aceasta devine o regulă 

în chemarea pentru misiune şi rugăciune şi 

aceasta joacă un rol esenţial pentru lucrători 

în viaţa bisericii. 

Grupuri etnice neevanghelizate  

 Hausa din Nigeria 

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

Ţările persecutate…  Afganistan 

De ce să ne rugăm pentru popoarele                

neevanghelizate 

Rugăciunea este ascultarea faţă de 

porunca lui Isus de a ruga pe Domnul se-

cerişului să scoată lucrători la secerişul 

Sau. 

Rugăciunea ne aduce în prezenţa lui 

Dumnezeu, care ne transformă. 

Rugăciunea ne descoperă planurile lui 

Dumnezeu aşa, încât noi putem coopera cu 

El în aceasta. 

Afganistanul este o republică islamică, 

unde nu există nici o clădire de biserică. 

Creştinii reprezintă doar 0,01% din popula-

ţie. Creştinii trebuie să fie foarte prudenţi, 

străinii surprinşi în timp ce evanghelizează 

sunt închişi şi apoi expulzaţi din ţară. Af-

ganii care se convertesc sunt intimidaţi, 

abuzaţi verbal, arestaţi, câteodată asasinaţi. 

În 19 iulie 2007, forţele talibane au ridicat 

un grup de lucrători umanitari creştini sud-

coreeni. Mai mulţi dintre ei au fost forţaţi 

să se convertească la islam şi bătuţi pentru 

că au refuzat. Doi dintre ei au fost execu-

taţi. Ceilalţi au fost eliberaţi mai târziu şi 

trimişi în ţara lor.  


