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Dragi surori, 

De mai bine de 70 de ani, surorile în Hristos s-au unit 
în rugăciune cu ocazia Zilei internaționale de rugăciune 
a femeilor baptiste. Ce moștenire pe care să o cins-
tim și ce istorie la care să ne alăturăm în timp ce ne 
adunăm pentru a ne ruga în acest an în case, biserici și 
comunități din întreaga lume!

Tema anului 2022 este „Viața biruitoare” inspirată 
de adevărul exprimat în 2 Corinteni 2:14: „Mulţumi-
ri fi e aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna 
cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte 
prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” În timp 
ce vă rugați anul acesta, imaginați-vă că mireasma 
rugăciunilor noastre colective se ridică din peste 100 
de națiuni! Avem credință că vom fi  binecuvântate și 
încurajate când ne vom aduna pentru citirea Cuvântu-
lui lui Dumnezeu, pentru a auzi mărturii ale biruinței și 
pentru a-L căuta pe Domnul în rugăciune.

Mai mult, Ziua internațională de rugăciune oferă 
fe me i lor baptiste oportunitatea de a dărui cu genero-
zi tate pentru a sprijini inițiativele globale ale Departa-
mentului femeilor din cadrul Alianței Mondiale Baptiste 
– de la o margine la alta a celor șapte uniuni continen-
tale care alcătuiesc Alianța. Aceste contribuții fi nan-
ciare vor continua să aibă rezultate veșnice deoa rece 
constituie ajutoare practice pentru femeile afl a te în 
nevoie și precum și resurse necesare pentru echiparea 

femeilor baptiste în vederea câștigării pentru Hristos 
a persoanelor pe care Domnul le aduce în viața lor. Vă 
mulțumim că luați parte la acest eveniment care iniți-
ază lucrări importante care se desfășoară apoi pe tot 
parcursul anului!

Acest ghid conține informații care să vă ajute să 
planifi cați și să participați la Ziua internațională de 
rugăciune, inclusiv cereri specifi ce de rugăciune din 
partea fi ecărei uniuni continentale, precum și detalii 
despre proiectele de slujire din acest an. 

Aștept cu nerăbdare să văd tot ce are pregătit 
Domnul pentru noi în timp ce zidim pe temelia puter-
nică a istoriei noastre și folosim instrumente noi pentru 
a câștiga împreună în viitor cât mai mulți oameni pen-
tru Împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din nou 
pentru tot ce faceți pentru Împărăție și pentru comu-
nitatea noastră globală de surori! Este o binecuvântare 
și o onoare să slujim împreună!

Misiunea noastră este să stabilim legături între femeile baptiste 
în vederea câștigării lumii pentru Hristos

Stând împreună 
în rugăciune,

J. Merritt Johnston, 
Directoare executivă a 
Departamentului femeilor 
din cadrul Alianței 
Mondiale Baptiste

Întâlnirile locale

Indiferent dacă vă întâlniți virtual sau în persoană, cu familia bisericii sau într-un 
grup mic, în prima zi de luni a lunii noiembrie (7 noiembrie) sau într-un alt mo-
ment convenabil, esența Zilei internaționale de rugăciune este faptul că femeile se 
adună în comunități de pe tot globul pentru a se uni în rugăciune pentru oamenii 
din întreaga lume. La fel ca în alți ani vom publica la timp materialele necesare 
pentru a îmbogăți experiența comunității voastre în Ziua internațională de rugăci-
une.
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Despre Departamentul femeilor din cadrul 
Alianţei Mondiale Baptiste 

În 1950, înfi ințarea unui Comitet al femeilor a fost apro-
bată ofi cial de Alianța Mondială Baptistă și susținut din 
toată inima de către 10.000 de femei din 21 de națiuni 
care au participat la Congresul Mondial Baptist din acel 
an. De-a lungul anilor, prin credincioșia lui Dumnezeu, 
slujirea s-a dezvoltat semnifi cativ, atât în   amploare, cât și 
în profunzime. 

Compusă din șapte uniuni continentale, care cuprind 
peste 175 de uniuni și organizații de femei, Departamen-
tul femeilor din cadrul Alianței Baptiste Mondiale  este acum o comunitate mondială de femei din peste 140 de 
țări, care își aduc contribuția la câștigarea lumii pentru Hristos. Având viziunea de a vedea femeile de pretutindeni 
maturizându-se spiritual și slujind, acest departament facilitează conexiunile pentru implicarea lor globală și dez-
voltă resurse pentru impact global, inclusiv mobilizarea pentru Ziua internațională de rugăciune a femeilor baptiste. 
Împreună facem parte din Alianța Mondială Baptistă, o rețea alcătuită din 51 de milioane de baptiști și 176.000 de 
biserici. 

Logoul nostru este o refl ectare a diversității femeilor baptiste din întreaga lume, fi ecare uniune fi ind recunoscută 
prin una dintre cele șapte culori. Nicio uniune continentală nu este un stâlp de sine stătător, ci mai degrabă o comu-
nitate unită în jurul dragostei noastre pentru Isus Hristos – reprezentată de cordonul alb care ne unește. 

Domenii principale ale slujirii | Pentru a promova misiunea lui Dumnezeu pe tot globul, ne con-
centrăm asupra celor cinci domenii de slujire prezentate mai jos.

ÎNTĂRIRE Închinare, părtășie și unitate 
Avându-L în centru pe Isus Hristos și având rădăcini adânci în ce privește viața spirituală, ne întărim 
familia din întreaga lume prin adunări continue; prezența pastorală; prietenii reciproce și cultivarea 
închinării, a părtășiei și a unității.

CONDUCERE Misiune și evanghelizare 
Motivate de Marea Trimitere, conducem cu o dedicare plină de pasiune pentru mărturia Evanghe-
liei în fi ecare context și grup de oameni; promovăm parteneriatele multidirecționale, care conect-
ează persoane individuale și biserici și încurajează misiunea globală și evanghelizarea.

RĂSPUNS prin ajutoare, asistență și dezvoltare comunitară 
Îndemnate să ne iubim cu generozitate aproapele, răspundem oamenilor afl ați în nevoie; co-
laborăm în timp de criză; stabilim legături între diferite agenții; sprijinim sustenabilitatea și grija 
pentru creație; construim capacități de producție; împuternicim dedicarea bisericii locale și oferim 
resurse pentru ajutoare, asistență și dezvoltare comunitară.

APĂRAREA libertății religioase, a drepturilor omului și a justiției 
Dedicate unei înțelegeri biblice a chipului lui Dumnezeu în fi ecare persoană, noi apărăm o etică a 
vieții; sprijinim libertatea religioasă pentru toți; suntem solidare cu persoanele marginalizate de so-
cietate; pledăm pentru dreptate la toate nivelurile societății; instruim și stabilim rețele proactive; 
îi mobilizăm pe credincioși pentru susținerea libertății religioase, a drepturilor omului și a justiției.

PROMOVAREA gândirii teologice și a conducerii care transformă 
Chemate la ucenicie, noi promovăm formarea multiculturală și multilingvistă; împuternicim ur-
mătoarea generație de lidere; încurajăm dialogul și practica semnifi cativă; de asemenea promovăm 
gândirea teologică relevantă și conducerea care transformă.

ALIANȚA MONDIALĂ BAPTISTĂ

DEPARTAMENTUL 
FEMEILOR 



                          

Recent mi-am sărbătorit ziua de naștere 
și soţul meu m-a întrebat ce cadou să-mi 
cumpere. 

Singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost un nou par-
fum frumos. Nu am o colecție de parfumuri, ci doar 
un singur parfum pe care îl folosesc zilnic. Prin ur-
mare, ne-am îndreptat spre magazin. După ceea ce mi 
s-a părut a fi  o căutare nesfârșită încercând tot felul 
de parfumuri, l-am găsit pe cel pe care mi-l doream. 
Mirosea „exact cum trebuie” și se potrivea perfect cu 
ceea ce îmi doream.
Ești îndreptățită să te uiți la lumea din jurul tău și să 
te gândești că poate a discuta despre parfumuri este 
o pierdere de timp. Există atâta suferință și durere în 
lumea aceasta, atâta nesiguranță și atâtea lupte de 
purtat. Ai dreptate. Toate aceste lucruri fac parte din 
viața noastră de fi ecare zi. Totuși, în mijlocul tuturor 
acestor provocări, noi trăim o viață biruitoare în care 
adevăratul parfum sau adevărata mireasmă pe care ni 
se cere să o avem și să o răspândim nu se cumpără de la 
magazin, ci este mireasma cunoașterii lui Isus Hristos. 
Aceasta este o mireasmă irezistibilă de care lumea este 
atrasă. În plus, aceasta nu este trecătoare – nu dispare 
odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cu cât este 
prezentă un timp mai îndelungat, cu atât devine mai 
puternică și mai atrăgătoare.
Apostolul Pavel, deși a fost conștient de provocările cu 
care se confrunta atât el cât și biserica, a scris aces-
te cuvinte: „Mulţumiri fi e aduse lui Dumnezeu, care 
ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hris-
tos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma 
cunoștinţei Lui” (2 Corinteni 2:14).
Mireasma cunoașterii Dumnezeului care ni S-a revelat. 
Acesta îi atrage pe oameni. Însăși esența și natura lui 
Dumnezeu este o mireasmă irezistibilă:

Dumnezeu este mare, „priceperea 
     Lui este fără margini”          (Psalmul 147:5)
Dumnezeu nu Se schimbă niciodată          (Maleahi 3:6)
Dumnezeu este atotputernic            (Psalmul 33:6)
Dumnezeu este atotștiutor            (Isaia 46:9-10)

MIREASMA PLĂCUTĂ A 
UNEI VIEȚI BIRUITOARE

Un studiu biblic de Karen Wilson, președinta 
Departamentului femeilor 

din cadrul Alianței Mondiale Baptiste

Dumnezeu este înțelept           (Romani 11:33) 
Dumnezeu este credincios         (2 Timotei 2:13)
Dumnezeu este bun            (Psalmul 34:8) 
Dumnezeu este drept și curat  (Deuteronom 32:4)
Dumnezeu este milostiv       (Romani 9:15-16)
Dumnezeu este îndelung răbdător       (Psalmul 145:8)
Dumnezeu este dragoste             (1 Ioan 4:7-8)

Lista este nesfârșită. Mireasma este convingătoare. 
Viața biruitoare o trăim cu adevărat când ne odihnim 
în Dumnezeu și în tot ce este El și, în timp ce facem 
acest lucru, Dumnezeu „răspândește prin noi în orice 
loc mireasma cunoștinţei Lui” (2 Corinteni 2:14b).

Această mireasmă superbă este bogată. Este vibrantă. 
Ea aduce viață celor lipsiți de viață. Noi trebuie să du-
cem această mireasmă a cunoașterii lui Hristos unei 
lumi care are o nevoie disperată de ea. Când suntem 
prezente, mireasma este intensă. Cu toate acestea, 
chiar și după ce noi plecăm din acel loc, mireasma 
rămâne, persistă. Apoi, indiferent de starea lumii în 
care trăim, de provocările care apar sau de confl ictele 
din jurul nostru, biruința se găsește în arătarea naturii 
lui Dumnezeu – adevărata cunoaștere de Dumnezeu 
– în fi ecare situație. Dumnezeu ne va folosi pentru a 
duce mireasma cunoașterii Lui în orice împrejurare, cu 
fi ecare pas pe care îl facem. Mireasma plăcută a unei 
vieți biruitoare.
Pentru discuții sau meditație:
• Care sunt câteva moduri în care ați văzut mireasma 

cunoașterii lui Dumnezeu revelată în viața voastră 
sau în viața femeilor din comunitatea voastră?

• Care dintre atributele caracterului lui Dumnezeu 
enumerate anterior este cel mai important pentru 
voi în această vreme și de ce?

• Cum vă încurajează cunoașterea faptului că Domnul 
ne conduce mereu în biruință în provocările cu care 
vă confruntați astăzi?

• Ce puteți face în următoarele săptămâni pentru a 
răspândi mireasma aleasă a lui Hristos: (a) acasă, (b) 
în biserică și (c) în comunitatea voastră?

STUDIU BIBLIC
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PROIECTE 

ALE SLUJIRII 

INTERNAŢIONALE

ÎNTĂRIRE Închinare, părtășie și unitate 

GLOBAL: Prin inițiativa anuală a Zilei internaționale de 
rugăciune și alte evenimente, unim femeile în închin-
are, părtășie și misiune – o comunitate globală de sur-
ori care să aibă impact asupra caselor, bisericilor, co-

munităților noastre și asupra lumii, pentru Hristos.

RĂSPUNS prin ajutoare, asistență și dezvoltare comunitară 

CANADA: Centre „Island” pentru femei însărcinate
Oferă îngrijire plină de compasiune, resurse educa ționale și 
sprijin pentru femeile care se confruntă cu sarcini neașteptate.

AMERICA LATINĂ: Linie telefonică pentru situații de urgență
Extindem serviciul de linie telefonică pentru situații de ur-
gență în toate țările Americii Latine pentru a oferi ajutor fe-

meilor care se confruntă cu sarcini neașteptate.

PAPUA NOUA GUINEE: Program de alfabetizare a 
adulților 

Echipăm educatori în toate cele patru regiuni ale țării 
pentru a preda cursuri de alfabetizare în comunitățile lor, 
pentru ca toate femeile baptiste să fi e alfabetizate în ur-
mătorii 5 ani.

MYANMAR: Servicii comunitare de îngrijire a sănătății 
și instruire pentru asistente medicale
Oferim instruire medicală tinerilor, ca să-și câștige existența 
și să slujească în comunități și biserici.

CONDUCERE Misiune și evanghelizare 

IRAK: Lucrarea cu femeile

Oferă o serie de evenimente sociale pentru a zidi 
relații și vorbi despre Hristos femeilor strămutate din 
Mosul și din alte părți ale regiunii Câmpia Ninive.

APĂRAREA libertății religioase, a drepturilor omului 
și a justiției 

AZERBAIJAN: Hope House (Casa Speranței)
Oferim adăpost și sprijin victimelor abuzului și ale 
trafi cului de persoane.

JAMAICA: Safe Shelter (Adăpost sigur)
Furnizăm tot ce este necesar pentru dotarea bucătăriei 
la un Centru de îngrijire a femeilor vulnerabile (vârsta între 
16 și 28 de ani), primul adăpost de acest gen de pe insulă.

PROMOVAREA gândirii teologice și a conducerii 
care transformă

CAMERUN: Centrul vocațional pentru fete și femei
Oferim formare de competențe și dezvoltare a con-
ducerii fetelor din Ndu, o zonă afectată de confl icte, 
în care școlile sunt închise din 2016. Este nevoie de re-
chizite și echipamente pentru a facilita cursurile curente și 
pentru a face față înscrierilor care sunt în creștere.

Pe lângă aceste proiecte, Departamentul femeilor din cadrul Alianței Mondiale Baptiste mijlocește în rugăciune pentru criza mondi-
ală a refugiaților. În întreaga lume, peste 100 de milioane de persoane au fost forțate să-și părăsească țara natală ca urmare a perse-
cuției, confl ictelor, violenței sau încălcării drepturilor omului – cel mai înalt nivel al emigrării înregistrat vreodată. Cu sprijinul vostru, 
vom continua să oferim asistență și îngrijire numeroaselor femei și copii din întreaga lume care sunt afectați.
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SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru că a oferit organizației UFBA oportunitatea de a planifi ca în luna octombrie 2022 un 
eveniment special în Chiang Mai, Thailanda. Acest eveniment va cuprinde: o Conferință extraordinară pentru liderele 
tinere, un Summit rodnic al conducerii organizației și sărbătoarea Zilei internaționale de rugăciune a femeilor baptiste. 
Va fi  o sărbătoare specială și prin faptul că pentru prima dată în istoria UFBA vor fi  prezente, în persoană, reprezen-
tante din toate țările membre ale aceste uniuni.
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Pandemia COVID-19 
Deși pandemia s-a stabilizat în unele părți ale lumii, în Asia de Sud-Est apar noi tulpini și vari-
ante, cu un număr alarmant de persoane infectate. Să ne rugăm pentru protecție, imunitate 
puternică și recuperare rapidă pentru toți cei afectați. 

Myanmar 
Războiul civil din Myanmar, care a început în 2021, a dus la migrarea a milioane de oameni. De 
asemenea, mii de oameni au fost uciși sau mutilați. Să ne rugăm pentru pace și reconciliere și 
ca eforturile de instaurare a dreptății să aducă vindecarea și restaurarea națiunii și a poporului ei. 

Sri Lanka
Oamenii din Sri Lanka suferă din cauza tulburărilor politice și economice. Să ne rugăm pentru 
stabilizarea și redresarea acestei țări, care trece prin cea mai profundă criză din istoria sa. 

Dezastre naturale 
Multe țări din Asia au parte în fi ecare an de taifunuri, inundații și cutremure. Să ne rugăm pen-
tru protecție și sprijin pentru reconstrucție după aceste dezastre devastatoare. 

Organizaţia Women Helping Women (Femei care ajută femei)
Lucrarea organizației Women Helping Women se adresează femeilor și copiilor marginalizați și 
vulnerabili, cărora le oferă ajutor umanitar și posibilitatea de restaurare a vieții și a mijloacelor 
de trai. Să ne rugăm pentru o dezvoltare continuă și sprijin pentru această inițiativă de răspuns 
la criză, care are impact asupra vieților multor persoane din Asia.CER

ERI D
E RU

GĂC
IUNE

   
UNIUNEA FEMEILOR BAPTISTE DIN ASIA (UFBA)
34 de grupări membre din 18 ţări

7 noiembrie
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SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Suntem recunoscătoare pentru protecția, purtarea de grijă și puterea lui Dumnezeu pentru actuala echipă admin-
istrativă a lucrării FBAN. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ușile care s-au deschis, relațiile care s-au format și 
realizările acestei echipe. Suntem, de asemenea, bucuroase de următoarea echipă de lidere, care va duce spre noi 
culmi lucrarea femeilor baptiste din America de Nord, în timp ce acestea continuă „să împuternicească femeile 
să-și trăiască viața în Împărăția lui Dumnezeu, în special în domeniile care îi ajută pe cei vulnerabili”.

  

FEMEILE BAPTISTE 
DIN AMERICA DE NORD 
(FBAN)
16 grupări membre din 2 ţări, SUA și Canada

Provocări economice
Femeile, în special mamele singure, se confruntă cu provocări economice tot mai mari și se luptă să-și asigure 
nevoile de bază, cum ar fi  hrana, adăpostul și transportul. Multe dintre ele sunt trecute cu vederea. Să ne rugăm 
pentru oportunități economice îmbunătățite pentru femei, care să le ajute să facă față acestor provocări.

Violenţa de gen
Pandemia de COVID-19 a intensifi cat violența de gen împotriva femeilor și fetelor. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru conștientizarea sporită a acestei probleme și ne rugăm pentru protecția femeilor și fetelor, precum și pentru 
intervenții pentru desfi ințarea normelor sociale care tolerează violența împotriva femeilor.

Sănătate mintală
Există multe provocări care au un impact negativ asupra sănătății mintale a femeilor într-un ritm alarmant. Să ne 
rugăm pentru îmbunătățirea sănătății mintale a femeilor și pentru sprijin medical efi cient, convenabil și accesibil 
pentru sănătatea mintală.

Sănătatea femeilor
Când luăm în considerare revocarea legalizării avortului în Statele Unite, recunoaștem că există multe fete și femei 
care au acces limitat la îngrijire medicală de calitate, sprijin în timpul sarcinii, resurse educaționale și sprijin legal. 
Să ne rugăm pentru pedepse sporite pentru viol și incest, o mai mare susținere a sănătății reproductive a femeilor, 
inclusiv măsuri practice pentru reducerea ratei mortalității materne și infantile și o dedicare mai mare a comunității 
creștine pentru a le ajuta pe femeile în nevoie.



SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Mulțumim pentru recolta bogată de alimente din proiectele de grădinărit BWP „Seeds of Hope” (Semințe ale sper-
anței) din Fiji. Femeile au fost instruite în horticultură și au învățat să planteze grădini cu alimente în jurul caselor lor. 
Acest proiect a avut un impact incredibil pentru că recolta din grădină a oferit hrană familiilor, bisericilor și comu-
nității. Proiectul oferă, de asemenea, o activitate care susține sănătatea mintală, zidește relații de familie și creează 
oportunități de evanghelizare.

Climate Change
Pacific islands are extremely vulnerable to climate change. The impact of climate change includes loss of coastal land, 
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Violenţă domestică
Departamentul Femeilor din ONU estimează că aproximativ 68% dintre femeile din anumite părți ale Pacifi cului 
se confruntă cu violență domestică și în familie. Să ne rugăm pentru siguranța victimelor acestei violențe. Să ne 
rugăm ca făptuitorii să vină la pocăință. Să ne rugăm ca sistemul juridic să aplice efi cient legile privitoare la violența 
domestică. Să ne rugăm ca biserica locală să se ridice ca o voce unită împotriva violenței domestice.

Încălzirea globală
Insulele Pacifi cului sunt extrem de vulnerabile la schimbările climatice. Impactul schimbărilor climatice include 
pierderea terenurilor de coastă datorită creșterii nivelului oceanului, cicloane și secete, pierderea recoltelor, a re-
cifelor de corali și a peștilor. Să ne rugăm ca să avem grijă de pământul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Să ne rugăm 
ca liderii politici să facă schimbări curajoase pentru a ajuta la vindecarea planetei. Să ne rugăm pentru cei din Pacifi c 
ale căror vieți sunt afectate de această schimbare tristă.

Împăcare
Să ne rugăm pentru împăcarea indigenilor din Australia și Noua Zeelandă. Aceștia suferă traume generaționale 
și umilințe de lungă durată. De foarte multe ori au probleme acute de sănătate, sunt victime ale violenței și sunt 
întemnițați mai frecvent decât alți cetățeni. Să ne rugăm ca Biserica să preia conducerea în acest proces de împăcare.

Securitate
Să ne rugăm pentru securitatea regională din Pacifi c. Există o tensiune îngrijorătoare între Australia și China. Există 
îngrijorări datorate prezenței militare în regiune, care afectează comerțul și securitatea națională.

Pace
Să ne rugăm pentru o conducere politică etică în Pacifi c, care să lupte împotriva corupției și a unei administrări 
defi citare. Să ne rugăm pentru libertatea politică de exprimare pașnică. Să ne rugăm ca liderii să aleagă dreptatea în 
locul puterii și tribalismului. Alegerile din Papua Noua Guinee din acest an au fost marcate de violențe îngrozitoare 
și vărsare de sânge. Să ne rugăm pentru o guvernare pașnică în viitor.

FEMEILE BAPTISTE DIN ȚĂRILE DIN PACIFIC (FBP)
7 grupări membre din 7 ţări

CERERI DE 
RUGĂCIUNE



SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru oportunitatea de-a ne aduna împreună în perioada 14-17 august la Institutul Ricks din 
Liberia pentru a 14-a Conferință continentală a UFBA. Organizată o dată la cinci ani, această conferință este întot-
deauna o mare încurajare când vedem femei baptiste de pe tot continentul sărbătorind atât diversitatea, cât și unitatea 
noastră prin acest timp special de rugăciune, părtășie, închinare și pregătire pentru lucrare.

Climate Change
Pacific islands are extremely vulnerable to climate change. The impact of climate change includes loss of coastal land, 
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Egalitate în ce privește educaţia
Rata analfabetismului în rândul fetelor și a femeilor tinere din Africa este ridicată. Să ne rugăm împotriva discrimi-
nării de gen din școli, astfel încât fetele să aibă acces egal la oportunitățile educaționale și profesionale.

Violenţa de gen
Să ne rugăm împotriva mutilării genitale și a altor acte de violență, care afectează sănătatea fetelor tinere. Să ne 
rugăm împotriva căsătoriilor în rândul copiilor, a incestului și violului. Să ne rugăm pentru resurse care să sprijine 
victimele în timp ce se confruntă cu consecințele fi zice, emoționale și mintale ale violenței.

Pace
Multe regiuni din Africa continuă să se confrunte cu tulburări politice și economice. Să ne rugăm pentru un proces 
electoral pașnic, deoarece multe țări din Africa organizează alegeri în această perioadă. Să ne rugăm pentru stabili-
tate politică, astfel încât țările să experimenteze creștere economică și sustenabilitate. Să ne rugăm ca liderii drepți 
din guvern să se ridice împotriva corupției. Să ne rugăm împotriva terorismului și a grupurilor armate care amenință 
să distrugă pacea.

Misiune și evanghelizare
Să ne rugăm ca femeile să fi e pline de pasiune pentru misiune și evanghelizare. Să ne rugăm pentru oportunități 
de-a ajunge la cei pierduți și de a-i aduce înapoi pe cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu.

Conducerea Uniunii continentale
Să ne rugăm ca femeile să fi e înzestrate cu darul dărniciei astfel încât acestea să ducă mai departe lucrarea Împărăției 
în întreaga Africă. De asemenea, să ne rugăm în mod special pentru harul, înțelepciunea și protecția Domnului pen-
tru noile lidere ale uniunii continentale, care își încep mandatul de cinci ani.

UNIUNEA FEMEILOR BAPTISTE 
DIN AFRICA (UFBA)
Conectează femei din 37 de ţări



                          

INTERNAT,IONALĂ 
de RUGĂCIUNE

A  F E M E I L O R  B A P T I S T E
ZIUA
2022

PROIECTE ALE 

SLUJIRII INTER-

NAŢIONALE

ÎNTĂRIRE Închinare, părtășie și unitate 

GLOBAL: Prin inițiativa anuală a Zilei internaționale de 
rugăciune și alte evenimente, unim femeile în închinare, 
părtășie și misiune – o comunitate globală de surori care să 
aibă impact asupra caselor, bisericilor, comunităților noastre 
și asupra lumii, pentru Hristos.

RĂSPUNS prin ajutoare, asistență și dezvoltare comunitară 

CANADA: Centre „Island” pentru femei însărcinate
Oferă îngrijire plină de compasiune, resurse educa ționale și 
sprijin pentru femeile care se confruntă cu sarcini neașteptate.

AMERICA LATINĂ: Linie telefonică pentru situații de urgență
Extindem serviciul de linie telefonică pentru situații de ur-
gență în toate țările Americii Latine pentru a oferi ajutor fe-
meilor care se confruntă cu sarcini neașteptate.

PAPUA NOUA GUINEE: Program de alfabetizare a adulților 
Echipăm educatori în toate cele patru regiuni ale țării pentru 
a preda cursuri de alfabetizare în comunitățile lor, pentru ca 
toate femeile baptiste să fi e alfabetizate în următorii 5 ani.

MYANMAR: Servicii comunitare de îngrijire a sănătății 
și instruire pentru asistente medicale
Oferim instruire medicală tinerilor, ca să-și câștige existența 
și să slujească în comunități și biserici.

CONDUCERE Misiune și evanghelizare 

IRAK: Lucrarea cu femeile

Oferă o serie de evenimente sociale pentru a zidi 
relații și vorbi despre Hristos femeilor strămutate din 
Mosul și din alte părți ale regiunii Câmpia Ninive.

APĂRAREA libertății religioase, a drepturilor omului 
și a justiției 

AZERBAIJAN: Hope House (Casa Speranței)
Oferim adăpost și sprijin victimelor abuzului și ale trafi -
cului de persoane.

JAMAICA: Safe Shelter (Adăpost sigur)
Furnizăm tot ce este necesar pentru dotarea bucătăriei 
la un Centru de îngrijire a femeilor vulnerabile (vârsta între 
16 și 28 de ani), primul adăpost de acest gen de pe insulă.

PROMOVAREA gândirii teologice și a conducerii 
care transformă

CAMERUN: Centrul vocațional pentru fete și femei
Oferim formare de competențe și dezvoltare a con-
ducerii fetelor din Ndu, o zonă afectată de confl icte, 
în care școlile sunt închise din 2016. Este nevoie de re-
chizite și echipamente pentru a facilita cursurile curente și 
pentru a face față înscrierilor care sunt în creștere.

Pe lângă aceste proiecte, Departamentul femeilor din cadrul Alianței Mondiale Baptiste mijlocește în rugăciune pentru criza mondi-
ală a refugiaților. În întreaga lume, peste 100 de milioane de persoane au fost forțate să-și părăsească țara natală ca urmare a perse-
cuției, confl ictelor, violenței sau încălcării drepturilor omului – cel mai înalt nivel al emigrării înregistrat vreodată. Cu sprijinul vostru, 
vom continua să oferim asistență și îngrijire numeroaselor femei și copii din întreaga lume care sunt afectați.

   

SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
În prezent susținem 37 de proiecte pe întreg continentul, inclusiv facilitarea liniei telefonice de criză, disponibilă 24 de 
ore pe zi, gratuită, pentru femeile care se confruntă cu o sarcină neașteptată. Ca rezultat al acestei resurse, femeile au 
primit sprijinul necesar în timpul sarcinii și 243 de copii sănătoși au fost aduși pe lume.

Provocări
Mulți oameni de pe tot continentul suferă datorită pro-
vocărilor societății, cum ar fi  corupția politică și eco no-
mică, trafi cul de persoane și sărăcia. Să ne rugăm pentru 
femeile baptiste, care caută să-și facă auzită vocea în 
viața publică și pledează pentru ajutorarea celor în nevoie.

Apel misionar
Am strâns resursele necesare pentru a sprijini o misio-
nară din America Latină, care să lucreze cu femeile din 
India. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o femeie , care 
să răspundă acestei chemări și să le dea liderelor noastre 
discernământul necesar în procesul de selecție.

Lucrarea cu femeile care se confruntă 
cu sarcini neașteptate
Centrul nostru de comunicare din Argentina primește 
sute de apeluri de la femei care se confruntă cu sarcini 
neașteptate și le pune în legătură cu centrele locale de 
asistență. Să ne rugăm pentru resursele necesare înfi -
ințării de centre similare în fi ecare țară din America Lat-
ină.

Comunităţile indigene
Să ne rugăm pentru oportunități de a zidi relații și de a 
împărtăși speranța Evangheliei cu femeile și copiii indi-
geni.

Conducerea Uniunii continentale
Să ne rugăm pentru alegerea conducerii uniunii conti-
nentale pentru următorii cinci ani și pentru înțelepciune 
și călăuzire din partea lui Dumnezeu în timp ce aceasta 
își stabilește obiectivele strategice.

UNIUNEA FEMEILOR BAPTISTE DIN AMERICA 
LATINĂ (UFBAL)
25 de grupări membre din 21 de ţări

   

Sprijinirea grădinilor comunităţii

Slujirea copiilor prin școlile creștine PEPES*

Împărtășirea Evangheliei de-a lungul 
Amazonului

*Program de educație preșcolară dezvoltat de Consiliul 
 Mondial de Misiune al Convenției Baptiste Braziliene.

10     ZIR     7 noiembrie 2 0 2 2



SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Îl lăudăm pe Dumnezeu și Îi mulțumim pentru succesul conducerii UFBC de a fi naliza înnoirea imaginii organizației. 
Acum avem un nou logo, antet și o Constituție revizuită în trei limbi (engleză, spaniolă și franceză). De asemenea, Îi 
mulțumim lui Dumnezeu pentru înfi ințarea unui adăpost sigur pentru femei și copii în Jamaica, primul de acest fel de 
pe insulă.
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Întreruperea ciclului violenţei
Violența domestică împotriva femeilor și copiilor este în creștere. Să ne rugăm pentru femeile care sunt victime ale 
abuzului psihologic, verbal, fi zic și sexual. Să ne rugăm pentru căsnicii puternice în care să se dezvolte dragostea și 
respectul și acestea să fi e susținute atât de soții cât și de soți.

Trezire spirituală
Să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită o mare trezire spirituală între tinerii insulelor noastre – ca ei să fi e mântuiți și 
să trăiască o viață biruitoare în Domnul Isus. Să ne rugăm ca pacea lui Dumnezeu să rămână ancorată în noi pentru 
a persevera în credință și în Cuvântul lui Dumnezeu chiar și în vremuri de furtună.

Noi lideri și pastori
Să ne rugăm ca bărbații și femeile să accepte chemarea lui Dumnezeu la slujire și să dorească să fi e instruiți ca 
pastori și lideri pentru slujirea Împărăției. Să ne rugăm ca pastorii și liderii bisericilor să poată face față provocărilor 
generate de COVID-19. Să ne rugăm pentru o reînnoire spirituală a bisericii post-COVID.

Ţări devastate de dezastre naturale (Haiti/San Andres/St. Vincent/Republica Dominicană)
Economiile din Haiti, San Andres și St. Vincent, Grenadine și Republica Dominicană au fost devastate de dezastre 
naturale. Să ne rugăm pentru refacerea sistemelor de sănătate, sociale și politice din aceste țări. Educația copiilor 
este, de asemenea, afectată; mulți încă nu pot accesa serviciul de internet. Să ne rugăm și pentru pace și stabilitate 
în Haiti astfel încât țara să poată reveni la normalitate.

Pandemia COVID-19
Să ne rugăm pentru oamenii mulți care încă suferă de boli legate de COVID. Aduceți-i în rugăciune pe cei care se 
luptă cu afecțiunile pulmonare și cardiace, precum și cu depresia și alte probleme de sănătate mintală cauzate de 
impactul COVID-19.

  

UNIUNEA FEMEILOR BAPTISTE 
DIN CARAIBE (UFBC)
17 grupări membre din 17 ţări

CERERI DE RUGĂCIUNE



SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru oportunitatea de a organiza o conferință pentru femei pe tema „Pentru o vreme ca și 
aceasta” în Belgrad, Serbia, în octombrie 2022, prima întâlnire în persoană de la începutul pandemiei. Mulțumim, de 
asemenea, pentru credincioșia femeilor din Ucraina și din țările vecine, care s-au unit și au gătit mese, și-au deschis 
casele și au oferit îngrijire și sprijin celor forțați să-și părăsească casele.
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FEMEILE BAPTISTE UNITE 
DIN EUROPA (FBUE)
Conectează femei din 50 de ţări din Europa 
   și Orientul Mijlociu

Impactul instabilităţii politice și al războiului
Oamenii suferă din cauza instabilității politice în țări precum Belarus și Liban, a devastării 

produse de războiul din Ucraina și de consecințele pe termen lung ale războaielor din Irak, 
Siria, Armenia, Azerbaidjan și Rusia. Numărul persoanelor care au fost silite să-și părăsească locuința și al refu-
giaților este în creștere, cu peste 12 milioane de persoane care au părăsit Ucraina. Familiile sunt destrămate. Trafi -
cul de persoane este în creștere. Oamenii sunt în doliu. Să ne rugăm pentru pace, restaurare și putere și pentru 
oportunități de ridicare a oamenilor credinței pentru a împlini numeroasele nevoi din jurul nostru.

Frecventarea bisericilor
Din cauza pandemiei, mulți creștini au participat la serviciile online ale bisericilor  sau s-au deconectat complet de 
acestea. Deși condițiile de sănătate s-au îmbunătățit, mulți nu s-au reîntors în biserică, mai ales în Europa Centrală 
și de Vest. Să ne rugăm pentru reconectarea credincioșilor la bisericile de care aparțin pentru a experimenta iarăși 
bucuria părtășiei și a comunității.

Violenţa domestică
Violența domestică continuă să crească în Europa – atât în afara, cât și în interiorul bisericilor. Să ne rugăm pentru 
o schimbare profundă a mentalității și a legilor, pentru toți cei care conduc inițiative pentru a ajuta femeile și copiii 
în pericol și pentru pace și vindecare pentru victimele violenței domestice.

Asia Centrală
Frații și surorile noastre din Asia Centrală au un loc special în inimile noastre, dar se confruntă cu multe provocări. 
Să ne rugăm pentru o mai mare libertate religioasă în această parte a lumii și pentru posibilitatea de a construi punți 
de sprijin între acesste țări și Europa.



SĂRBĂTORIREA VIEȚII BIRUITOARE ÎN ACȚIUNE
Lucrând în colaborare cu Asociația Generală Baptistă din Virginia, Departamentul femeilor din Alianța Mondială 
Baptistă a ajutat la lansarea primei promoții de lidere tinere din 14 țări. În urma unui proces de mentorare de nouă 
luni, aceste lidere sunt echipate pentru a avea un impact semnifi cativ în comunitățile lor, precum și în slujirea globală a 
Departamentului femeilor din Alianța Mondială Baptistă. 

7 noiembrie 2 0 2 2      ZIR     13

  

Răspuns la criza refugiaţilor
Potrivit statisticilor 40% dintre refugiații lumii sunt 
copii. Să ne rugăm pentru resurse care să ne ajute să 
răspundem nevoilor fi zice, emoționale și spirituale ale 
acestor copii prețioși.

Acţiune împotriva violenţei domestice
Se estimează că o treime din femeile din întreaga lume 
au suferit violență din partea unui partener. Aceas-
ta este o problemă globală care necesită un răspuns 
global. Departamentul femeilor din Alianța Mondială 
Baptistă a lansat un centru de resurse online (Stan-
dAgainstDV.net), care dispune de resurse de calitate 
pentru a sprijini persoanele, bisericile și comunitățile 
în acțiunea lor împotriva violenței domestice. Să ne 
rugăm ca Dumnezeu să folosească acest website pen-
tru a educa, echipa și a ne duce mai aproape de eradi-
carea acestui rău.

Comisia ONU pentru statutul femeii
Să ne rugăm pentru femeile care se vor aduna la acest 
eveniment anual al Organizației Națiunilor Unite în 
martie 2023 pentru a învăța, a crea relații și a con-
cepe pași practici pentru a asigura în continuare re-
sursele comunității noastre globale.

Conferinţa mondială a femeilor baptiste
Am început deja să planifi căm acest eveniment, care 
are loc o dată la cinci ani, programat pentru iulie 
2025 în Brisbane, Australia. Să ne rugăm ca Duhul 
Sfânt să dea înțelepciune liderelor noastre în timp 
ce planifi căm această conferință și să binecuvânteze 
acest timp special petrecut împreună pentru a fi  ca o 
trambulină pentru reînnoirea și trezirea spirituală a fe-
meilor din întreaga lume.

Conducere
Să ne rugăm pentru har, înțelepciune și putere pen-
tru conducerea noastră – inclusiv președinta Depar-
tamentului femeilor din Alianța Mondială Baptistă, 
Karen Wilson, secretara-trezoriera Sherrie Cherdak, 
directoarea executivă Merritt Johnston și pentru 
toate cele șapte președinte ale uniunilor continentale.

Să ne rugăm pentru o mișcare ca cea descrisă în Tit 
capitolul 2, astfel încât fi ecare generație să fi e unită 
pentru a forma relații, a face ucenici și a trimite lid-
eri în biserici, comunități și pe diferite continente. Să 
ne rugăm pentru lansarea rețelei de femei lidere din  
Alianța Mondială Baptistă, condusă de președinta no-
astră, cu viziunea de a vedea femeile unite pentru a 
conduce și infl uența schimbarea pe tot globul.

 

 

DEPARTAMENTUL FEMEILOR 
DIN ALIANȚA MONDIALĂ BAPTISTĂ (DFAMB)

Conectează femei din peste 140 de ţări

COMITETUL EXECUTIV
2017-2022: TaNikka Sheppard (FBAN), Marthe Nguime Ekollo (UFBA) | 2018-2023: Vernette Myint Myint San (UFBA), 
Fabienne Seguin (FBUE), Liliana Fernandez (UFBAL) 2019-2024: Elissa Macpherson (FBTP) | 2020-2025: Karen Wilson 

(DFAMB), Sherrie Cherdak (DFAMB), Karlene Edwards-Warrick (UFBC)
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