
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

«Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. 

Cine rămâne în Mine şi în cine  
rămân eu, aduce multă roadă; căci  

despărţiţi de Mine, nu puteţi face  
nimic.»  (Ioan 15:5) 

99  iiaannuuaarriiee  22001111  ––  ZZii  ddee  rruuggăăcciiuunnee  ppeennttrruu  

ttooaattee  bbiisseerriicciillee  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

Populaţia Moldovei –  4 317 483 locuitori. 

Nr. localităţilor – 1 679. 

Religia - preponderent creştin ortodoxă. 

Naţionalităţi: moldoveni, ucraineni, ruşi, 

bulgari, găgăuzi, alte. 

 

Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste 

din Moldova include: 

 biserici – 327; 

 grupuri autonome – 53; 

 grupuri misionare – 112; 

 membri – 19820;  

 păstori – 250; 

 biserici fără slujitori – 39; 

 lideri de tineret – 141. 
 

Rugaţi-vă pentru localităţile unde nu 

sunt biserici evanghelice. 

NNeevvooii  mmiissiioonnaarree::  

 «Dumnezeu a avut un singur Fiu, şi L-a făcut 

misionar» - David Livingstone 

Dumnezeu nu vrea să-şi îndeplinească lucrarea 

doar cu ajutorul unor creştini. El doreşte să 

lucreze prin toţi copiii Săi şi ca toate bisericile 

să ducă Evanghelia întregii lumi.  

Misionarii ce contribuie la 

plantarea noilor biserici
Regiunea Nord

4 misionari

Regiunea Bălți
5 misionari

Regiunea 
Transnistria
1 misionar

Regiunea Orhei
11 misionari

Regiunea 
Căușeni

4 misionari

Regiunea Bugeac
2 misionari

Regiunea 
Chișinău

6 misionari

Regiunea Hîncești
2 misionari

Regiunea Cahul
7 misionari

În total 42 misionari

după datele anului 2007 

Misionarii au nevoie de sprijinul D-voastră material, 

spiritual şi, desigur, de rugăciunile D-voastră. 

«Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! 

Rugaţi  dar pe Domnul secerişului să scoată 

lucrători la secerişul Său.»  (Luca 10:2) 

 

NNeevvooii  ssoocciiaallee::    

Nu e secret pentru nimeni, că 

trăim în cea mai săracă ţară din 

Europa. Circa un milion de 

cetăţeni ai Moldovei au fost 

nevoiţi să părăsească ţara în căutarea unui loc de 

muncă. Situaţia economică, dar şi nivelul spiritual 

şi moral scăzut al societăţii, au dus la înrăutăţirea 

gravă a condiţiilor de trai a unui număr mare de 

copii. Oare câţi copii cresc lipsiţi de dragostea 

părintească, iar strada este unicul lor educator? 

Numărul copiilor de până la 18 ani este de 

788.970, 262.990 din ei cresc în familii 

incomplete, iar 78.897 sunt orfani. Tot  mai des 

minorii ajung victime ale violului şi 

agresiunilor, traficului de droguri şi fiinţe umane 

(www.nbm.md/news/main/gasterarbeider/default.aspx). 

Noi, ca şi creştini, trebuie să fim alături de cei 

care au nevoie de sprijin şi ajutor, aşa cum a 

poruncit Domnul Isus Cristos ucenicilor Săi. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a deschis 

uşile şcolilor şi liceelor, în care se predau lecţii 

biblice. 

Rugaţi-vă ca un număr cât mai mare de 

tineri să-L cunoască personal pe  

Domnul Isus. 

RRuuggaaţţii--vvăă::  - pentru plantarea bisericilor în oraşele şi satele Moldovei; 

- pentru unitatea creştinilor, pentru trezire spirituală în biserici, pentru educarea noii generaţii de slujitori; 

- ca mai mulţi creştini din biserica D-voastră să răspundă chemării lui Dumnezeu de a deveni misionari; 

- ca Dumnezeu să dea putere celor care lucrează cu categoriile dezavantajate ale societăţii; 

- pentru pregătirea profesorilor pentru predarea lecţiilor biblice în şcoli şi alte instituţii de învăţământ; 

- pentru angajaţii Departamentului de misiune al UBCEB şi pentru binecuvântări în lucrarea Departamentului. 
 

 

 

 
 

MBMBaptist@gmail.com 

tel. 060217774, 060217772 

http://www.nbm.md/news/main/gasterarbeider/default.aspx
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