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Mărturia personală

Ps 51.
10. Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 
11.  Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfânt. 
12.  Dă-mi iarăş bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! 
13.  Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. 

Misionari români baptişti pe mapamond
�	Loredana lucrează în Asia de sud-est şi este trimisă şi susţinută de biserici baptiste din comunitatea de Cluj.
�	Lucrarea Loredanei este în domeniul educaţiei creştine şi seculară, dar în acelaşi timp este implicată şi în lucrarea socială a celor săraci.
�	Motto-ul personal al Loredanei este: „mi-am dat seama că viaţa e prea scurtă ca să-mi mai permit să trăiesc pentru mine şi nu pentru Domnul meu!”
�	Ne rugăm pentru protecţie şi resurse.

Misionari români baptişti pe mapamond
�	Proiectul Misionar „Împreună pentru Africa�h este iniţiat de o biserică baptistă din comunitatea de Cluj şi se desfăşoara în Uganda, o ţară central africană, în zona districtului Bulambuli, la graniţă cu regiunea Karamoja.
�	Proiectul are ca scop pe termen lung evanghelizarea tribului Karamoja şi în acelaşi timp traducerea unei cărţi din Biblie în limba specifică tribului Karamoja.
�	Pe termen scurt şi mediu, proiectul are ca scop construirea unei baze de misiune în satul unde activează, care să ofere o şcoală, o clinică şi clădiri necesare pentru misionarii pe termen lung şi scurt.
�	Ne rugăm pentru resurse umane şi financiare

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Japonia

Japonia este o ţară insulă din Asia de est, localizată în nordul Oceanului Pacific. 

Aici găsim 23 de grupuri etnice total ne-evanghelizate, însumând peste 130 de milioane de oameni. 

Majoritatea populaţiei este de religie budistă şi sintoistă (credinţă conform căreia obiectele au spirite).

Japonia experimentează peste 1500 de cuntremure pe an.

Ne rugăm pentru programele radio şi emisiunile TV, ca să fie unelte eficiente în atingerea multor vieţi.
Ne rugăm pentru puţinii creştini japonezi ca aceştia să aibă curajul de a mărturisi adevărul evangheliei eliberatoare.
Ne rugăm ca Dumnezeu să cheme mai mulţi misionari dornici de a ajunge în Japonia cu evanghelia lui Hristos.

