
 

 

Zi de post și rugăciune alături de Misiunea Genesis 

- 03 Iunie 2017 -  

 
 Pace și multe binecuvântări dragi colaboratori! 

 

 Așa cum vă informam și într-o scrisoare anterioară, Misiunea Genesis are planificată 

o zi de post și rugăciune, mai exact pe data de 03 Iunie 2017, pentru tot ceea ce înseamnă 

lucrarea misionară transculturală, lucrări de evanghelizare și plantări de biserici, lucrări 

sociale, cum ar fi cele din orfelinate, asociații creștine, leprozerii, fundații umanitare, 

evanghelizare prin Radio și T.V, dar și pentru bordul Misiunii Genesis și echipa de 

colaborare din cadrul Misiunii. 

 Fiind întăriți de versetul din 1 Corinteni 3:8, 9 „Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot 

una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună–lucrători 

cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul Lui Dumnezeu, clădirea Lui Dumnezeu.”, venim în atenția 

dumneavoastră cu solicitarea de a susține în rugăciune bordul Misiuni Genesis și echipa 

coordonatoare a proiectelor, pentru următoarele cauze: 

 

  - Protecție fizică și spirituală; 

  - Înțelepciune în luarea deciziilor; 

  - Păstrarea unei bune colaborări cu misionarii, păstorii și lucrătorii din întreaga lume, 

bazată pe sinceritate și comunicare corectă; 

  - Planificarea evenimentelor din cadrul Misiunii: ca Dumnezeu să dea propășire în 

orice plan care este după voia Sa; 

  - Pentru revista Misiunii Genesis: să ajungă în mâinile cât mai multor oameni, ca ei 

să cunoască lucrarea pe care Dumnezeu o face prin această Misiune (evanghelizare, 

misiune, plantări de biserici, proiecte sociale). 

 - Resurse financiare pentru lucrarea celor ceare vestesc Evanghelia prin toate căile: 

ca Dumnezeu să folosească oameni care să dăruiască pentru Misiunea Genesis, astfel încât, 

mai departe, aceste fonduri să ajungă la cei care sunt pe câmpul de misiune, evanghelizări, 

plantări de biserică, etc. 

 - Pentru o relație strânsă și constructivă cu bisericile din toată lumea, agențiile misionare și 

centrele de studii creștine, în care sunt pregătiți lucrători și misionari. 



 

 
 Mai departe, dorim să vă aducem în atenție motivele de rugăciune ale celor care sunt 

în mod practic pe câmpul de misiune și de evanghelizare, și pe care Misiunea Genesis îi 

susține spiritual, moral și financiar. Ei sunt priviți de Misiunea noastră ca fiind ambasadori 

ai cerului, prin care Cuvântul Lui Dumnezeu ajunge până la marginile pământului. De 

aceea, versetul din Romani 10:15: „Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După 

cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, ale celor care 

vestesc Evanghelia!”, este foarte potrivit pentru ei și pentru chemarea care le-a fost dată de 

Dumnezeu. 

 

 Vă prezentăm motivele de rugăciune pentru misionarii din întrega lume, care sunt în 

colaborare cu Misiunea Genesis: 

 

  -  Sănătate fizică, sprituală și emoțională; 

  -  Pentru resursele financiare și umane care apar pe câmpul de misiune; 

  - Pentru familiile misionarilor: mulți misionari pleacă cu familia pe câmpul de 

misiune, alteori familia rămâne acasă, de aceea, familiile misionarilor au nevoie de 

protecție din partea Lui Dumnezeu; 

  - Pentru oamenii care aud Evanghelia vestită de misionari: ca ei să fie pătrunși de 

Cuvântul Lui Dumnezeu, și astfel, să aleagă o viață departe de păcat, trăind în sfințenie,  

devenind ucenici ai Lui Dumnezeu, ucenicizând la rândul lor pe alții; 

  - Pentru daruri spirituale: să fie umpluți cu putere de la Dumnezeu, să deosebească 

situații care i-ar putea pune în pericol; 

  - Pentru o bună colaborare dintre misionari și bisericile ori agențiile de misiune care 

îi susțin; 

  - Pentru proiectele pe care misionarii le desfășoară pe câmpul de misiune: școli 

biblice, biserici, fundații, alfabetizare, traducere a Bibliei, domenii sociale, predicare, 

ucenicizare. 



 

 

  Vă prezentăm motivele de rugăciune pentru evangheliști, plantatori de biserici, 

lucrători ai asociațiilor umanitare, orfelinate, fundațiilor creștine, colaboratori în 

proiecte sociale și de răspândire a Evangheliei prin Radio și T.V: 

  

  - Pentru cei ce se pregătesc să fie evangheliști: să fie convinși de chemarea lor, să 

vestească Cuvântul Lui Dumnezeu cu îndrăzneală; 

  - Pentru plantatorii de biserici: crearea comunităților de credincioși în zone neatinse 

de Evanghelie, resurse materiale și ajutor pentru construirea lăcașelor de cult, 

evanghelizare om la om care să aibă un impact deosebit în viața celor nemântuiți, echipele 

de plantatori de biserici să fie unite pentru un scop comun, botezuri nou testamentare a 

oamenilor care sunt născuți din nou, proiectele de evanghelizare care se desfășoară sub 

diferite forme; 

 - Pentru liderii din asociațiile umanitare, orfelinate, fundații creștine, proiecte 

sociale: resurse financiare pentru susținerea acestor lucrări, oameni devotați cu o chemare 

concretă de a sluji copiilor orfani, oamenilor fără adăpost, deținuților din închisori, copiilor 

abandonați cu probleme fizice și mentale, copiilor din orfelinate care provin din familii 

dezorganizate; 

  - Pentru răspândirea Evangheliei prin Radio și T.V: tot mai mulți oameni să audă 

Evanghelia prin unde Radio și T.V, în cadrul emisiunilor creștine. 

 

 Dorim să vă mulțumim pentru rugăciunile pe care le veți înalța către Dumnezeu, 

amintind aceste cauze. Rugăciunea este calea prin care Dumnezeu lucrează adesea și 

dărâmă ziduri și întărituri, astfel încât, lucrarea Lui să fie în propășire. 

 De asemenea, dacă primiți de la Dumnezeu un gând sau un cuvânt de încurajare, vă 

rugăm să ne scrieți pe adresa Misiunii Genesis: misiuneagenesis@gmail.com . 

 Vă mulțumim! 

 Cu deosebită prețuire,  

 

Dir. Rev. Ilie U. Tomuță Coordonator de proiecte  

Iulia Schmalberger 


