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- Rugați-vă pentru pace și stabilitate pe întregul continent, unitate în familii și comunități

- Rugați-vă pentru sora Barbara Silverman care slujește de ani de zile ca misionară în Africa și care 
a fost foarte implicată în lucrare chiar și în timpul pandemiei. Protecție pentru ea și soțul ei
- Uniunea Femeilor Baptiste din Africa de Sud sprijină un proiect de ajutorare a femeilor și 
copiilor abuzați. Rugați-vă pentru acest proiect și pentru ca liderii religioși să ia atitudine 
împotriva abuzurilor care au loc în familie

- Nivelul de sărăcie din țările africane a crescut simțitor în timpul pandemiei de Covid-19. Rugați-
vă pentru femeile din Africa care și-au pierdut locurile de muncă și care nu mai pot să aibă grijă de 
familiile lor. Rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă uși pentru ele, casele lor și comunitățile lor

- Mulțumim Domnului pentru că tot mai multe femei se implică în lucrare. Fie ca Dumnezeu să 
ridice cât mai multe lidere!  Rugați-vă pentru unitatea organizațiilor de femei din regiune

- Rugați-vă pentru crearea unei linii telefonice gratuite pentru fiecare țară din America Latină, 
care să ajute femeilor care se confruntă cu o sarcină nedorită. În Argentina,  ea deja există.

- Mulțumim Domnului pentru răspunsul la o cerere de anul trecut și anume, înființarea în Africa 
de Sud, a unei comisii care vine în sprijinul persoanelor vulnerabile

AFRICA

INSULELE CARAIBE

- Rugați-vă ca Uniunea Baptistă din Trinidad & Tobago să continue să asigure hrană și locuri de 
muncă persoanelor aflate în nevoi. De asemenea, rugați-vă pentru Asociația Femeilor Baptiste 
din Grenada, pentru ca aceasta să-și poată continua proiectul de antreprenoriat prin care asigură 
locuri de muncă și training femeilor

INSULELE DIN PACIFIC

AMERICA LATINĂ

- Rugați-vă pentru nevoi stringente precum: combaterea violenței domestice, locuri de muncă 
pentru tineri și o aprofundare a umblării noastre cu Dumnezeu

- Rugați-vă pentru un impact semnificativ asupra generațiilor următoare

- Rugați-vă pentru proiectul nostru intitulat Comori în cer, prin care dorim să sprijinim o femeie 
latino-americană să  se implice ca misionară în lucrarea cu femeile din India

- Rugați-vă petru toate etniile de pe continentul nostru și pentru impactul pe care Evanghelia îl va 
avea în comunitățile lor și asupra culturii lor
- Rugați-vă pentru PEPES, grădinița creștină pentru copiii din zonele defavorizate

- Rugați-vă pentru proiectul de construcție de colibe în Papua Noua Guinee, colibe care sunt 
folosite cu rol de maternitate pentru femeile însărcinate din regiune

- Rugați-vă pentru cele mai mari provocări cu care ne confruntăm și anume - bariera lingvistică și 
accesul limitat la Internet, în unele țări

- Mulțumim Domnului pentru surorile Pasifika, o adevărată binecuvântare în lucrarea cu femeile

-  Rugați-vă pentru femeile care și-au pierdut locul de muncă. Insulele din Pacific se bazează pe 
turism iar acest sector a avut mult de suferit în timpul pandemiei

- Rugați-vă pentru proiectul menit să echipeze pastorii baptiști din Australia în a lucra cu 
persoane care se confruntă cu violența domestică

- Rugați-vă pentru seminarul cu tema: Sănătate și siguranță în familii



Făcând toate acestea, vom putea afirma și noi: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme!”

Deși  lumea  din  jurul  nostru  se  poate  prăbuși  și  ne putem confrunta cu diferite necazuri, lumea noastră  
interioară  nu  este  determinată  de  circumstanțele  exterioare. Uneori, Dumnezeu alege să liniștească  
furtuna,  alteori, o  lasă  să  se  dezlănțuie  cu  putere. Cu  toate  acestea,  în  orice circumstanțe,  El  aduce  
mângâiere  copiilor  Săi.  În  cartea  Proverbelor  găsim  scrisă  următoarea învățătură: „Păzește-ți inima mai 
mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții!” (Proverbe 4:23).  Fie  ca  pacea  lui  Dumnezeu  să  domnească  
în  inimile  noastre! Inspirați adânc din pacea Lui, care întrece orice pricepere (Filipeni 4:7), pentru că doar în 
acest mod veți putea înfrunta încercările vieții, pline de curaj și îndrăzneală!

IV. Amintiți-vă că pacea lui Dumnezeu este cea care ne păzește inimile 

- Să fim statornice (Efeseni 6:11) 
- Să fim bine echipate pentru luptele care vor urma (Efeseni 6:13-17) 
- Să fim femei ale rugăciunii și pline de credință (Efeseni 6:18) 

(Karen Wilson - Președinta Alianței Mondiale a Femeilor Baptiste)

- Să facem cunoscută puterea mântuitoare a Evangheliei, cu îndrăzneală și fără frică (Efeseni 6:19) 

Concluzii și îndrumări pentru acțiune: 
 

O viață plină de curaj înseamnă: 
- Să fim puternice în Domnul și deplin încredințate în puterea Lui (Efeseni 6:10) 

 II. Amintiți-vă că Dumnezeu este cu noi oriunde și oricând 

  
III. Nu uitați să-I mulțumiți lui Dumnezeu 

Ce cuvinte puternice! Această afirmație subliniază curajul care este prezent în noi prin simplu fapt că Domnul 
este de partea noastră. Curajul nu este absența fricii, ci abilitatea de  a depăși frica. Când apostolul Pavel 
a scris aceste cuvinte, el avea toate motivele să-i fie teamă. Oamenii din jurul lui îi provocaseră mult rău. În 2 
Corinteni 11:23-27 citim o întreagă listă a necazurilor prin care acesta a trecut. Dar, cu toate că a avut o viață 
foarte grea, el a  găsit  curajul  de a  merge  mai  departe.  Cum? Cred  că principalul motiv a fost încrederea 
totală în Dumnezeu și în promisiunea Lui: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 
13:5)  Fiind în închisoare, apostolul a scris următoarele cuvinte: „Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: 
Bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de 
nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu 
mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.” 
(Filipeni 4:4-7). Aceste versete conțin patru aspecte de bază ale unei trăiri pline de curaj și îndrăzneală: 

Când ne rugăm, ar trebui să începem rugăciunea prin a ne exprima mulțumirea. El este Cel care ne dăruiește 
tot ce este bun și Îi face plăcere să-și binecuvânteze copiii. Mulțumește-I  pentru  toate  lucrurile.  
Mulțumește-I  pentru  sănătate,  pentru  grijă,  pentru  mântuire,  pentru hrană. Alătură-te psalmistului care 
spune: „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în  gura  mea.  Să  mi  se  laude  
sufletul  în  Domnul!  Să  asculte  cei  nenorociți  și  să  se  bucure!” (Psalmul 34:1-2). Când de pe buzele 
noastre răsună lauda, curajul și îndrăzneala din inimile noastre cresc!

Nu suntem niciodată singuri. Putem merge în cele mai întunecate colțuri ale planetei – Dumnezeu este acolo. 
Putem urca cei mai înalți munți – Dumnezeu este acolo. Putem merge prin cele mai adânci văi – Dumnezeu 
este acolo. Nu există nici un loc în acest univers unde să te poți ascunde de Dumnezeu. El este pretutindeni și 
promite să nu ne părăsească nicicând (Matei 28:20).

„Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi 
teme. Ce mi-ar putea face omul?” 

(Evrei 13:6)   

I. Nu uitați să vă bucurați 
Aduceți laude Domnului indiferent de circumstanțe. O lumânare mică poate revărsa multă lumină, iar un 
simplu cuvânt de recunoștință poate transforma o inimă plină de mândrie într-una mulțumitoare. Lăudați-L 
pe Dumnezeu pentru mângâierea Sa, pentru prezența Sa, pentru îndrumarea Sa, pentru  puterea Sa. 
Lăudați-L pe Dumnezeu pentru sfințenia, mila, dragostea și harul Său. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru Cine 
este El. Nu pentru ceea ce poate face pentru noi, ci pentru ceea ce a devenit pentru fiecare dintre noi.  

- Rugați-vă pentru abordarea unor politici sensibile în fața provocările economice și politice create 
de pandemie, pentru oportunități pe piața muncii și pentru cooperare la nivel global

- Rugați-vă pentru cei care au simțit consecințele pandemiei: durerea, violența domestică, 
distanțarea socială, șomajul, lipsa de adăpost, școala și munca online, etc

EUROPA

- Rugați-vă pentru cei care trăiesc în țări cu instabilitate socială, colaps economic, persecuție, război 
și dezastre climatice

- Mulțumim Domnului pentru stabilitatea financiară a unor țări de pe continent

ASIA

- Rugați-vă ca circumstanțe precum Brexitul, să nu ducă la izolare ci Dumnezeu să protejeze 
unitatea și părtășia femeilor baptiste din regiune

- Rugați-vă ca Domnul să deschidă ochii oamenilor, ca aceștia să se întoarcă de la întuneric spre 
lumină și de la materialism și egoism, la Dumnezeu, primind iertarea păcatelor 

- Rugați-vă ca toți creștinii din regiune să rămână tari în credință și să-și fixeze ochii la Isus, în aceste 
momente dificile 

- Rugați-vă ca liderii noștri - de guvern,  congregații, organizații – să ia decizii morale și înțelepte

- Mulțumim lui Dumnezeu pentru proiectul Helping Women, care se ocupă de strângerea de 
fonduri pentru ajutorarea femeilor

- Mulțumim lui Dumnezeu pentru noua serie de seminarii online, dedicată liderelor în lucrarea cu 
femeile, ce are menirea de a le ajuta să-și  îmbunătățească abilitățile de leadership

- Rugați-vă pentru femeile baptiste din Pakistan, care se luptă să-și păstreze adăpostul și pentru 
mamele singure și văduvele care luptă pentru supravieţuire în Hong Kong şi Nepal

- Rugați-vă pentru protecție împotriva violenței domestice și pentru justiție socială. Rugați-vă 
împotriva discriminării, exploatării și abuzurilor femeilor și copiilor

- Rugați-vă pentru programul INSIDE OUTSIDE, care se ocupă de consilierea psihologică a 
victimelor traficului sexual. Rugați-vă pentru voluntarii implicați, care se confruntă cu oboseală 
cronică și epuizare și de asemenea, pentru racolarea de noi voluntari care să se implice în proiect

- Mulțumim lui Dumnezeu pentru programul virtual de stagiatură, care oferă tinerelor lidere 
baptiste oportunitatea de a accede la posturi de leadership importante în cadrul organizației

- Rugați-vă pentru lucrarea de rugăciune săptămânală care se desfășoară online, pentru implicarea 
cât mai multor femei

- Rugați-vă pentru conflictele etnice din Thailanda, Indonezia, Hong Kong, Myanmar și Pakistan.  
Pentru restabilirea păcii şi stabilitate economică

- Rugați-vă pentru organizațiile care se luptă să reducă decalajul între femeile mai în vârstă și cele 
tinere, în încercarea de a satisface nevoile tuturor categoriilor de vârstă

- Rugați-vă pentru implicarea mai multor femei tinere în lucrare

AMERICA DE NORD

- Rugați-vă pentru vindecarea și reconcilierea femeilor indigene care, deși au o inimă pentru 
lucrare, au nevoie de mentorare și pregătire în acest sens
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