Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
1 Iunie 2014
Biserica din Ierusalim aduce multă roadă

Ioan 15:5
Eu sunt Viţa, voi sunteți mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic

Comunitatea Baptistă Constanţa
Mulţumim lui Dumnezeu pentru: 

�	Cele 8 biserici din judeţul Constanţa ce au ales să investească în parteneriate cu biserici din Republica Moldova
�	Bisericile ce susţin financiar şi în rugăciune lucrarea de misiune din Zambia şi Ucraina (zona Cernăuţi)  
�	Bisericile din comunitate ce slujesc în zona Odessa
�	Credincioşii baptişti şi bisericile lor ce au început lucrarea de evanghelizare în penitenciare din
Republica Moldova 
�	Păstorii ce contribuie la pregătirea slujitorilor din Cernăuţi, Ucraina

Comunitatea Baptistă Constanţa
Ne rugăm pentru: 
�	Împlinirea viziunii de a merge şi a suştine misionari în zona Caucazului şi Siberia
�	Dezvoltarea misiunii în penitenciarele din Moldova şi deschiderea misiunii în Italia.
�	Reluarea conferinţelor în parteneriatul Constanta -Moldova
�	Protecţie în călătoriile misionare ce până acum au fost marcate de incidente şi chiar accidente
�	Binecuvantarea specială a bisericilor şi păstorilor implicaţi în misiunea externă

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Laos
Este situat între ţările Vietnam, Myanmar, China, Thailanda şi Cambodgia. 
Aici sunt peste 150 de grupuri etnice diferite, însumând peste 6,5 milioane de oameni ce nu au auzit evanghelia niciodată. 
Majoritatea populaţiei este budistă sau au o religie proprie grupului lor etnic
Cei mai mulţi locuitori sunt fermieri ce produc orez
Locuitorii din Laos trăiesc într-o frică permanentă din cauza religiei lor budiste, încercând să mulţumească zeii prin ritualuri.
Mijlocim pentru protecţia puţinilor creştini ce se află aici, suferind pentru credinţa lor.
Ne rugăm ca cei care nu au auzit adevărul evangheliei niciodată să fie expuşi Cuvântului viu.
Ne rugăm pentru triburile împrăştiate în ţară, la care se ajunge greu cu evanghelia. 

