Calendar de mulţumire şi rugăciune pentru Misiunea Mondială
15 Iunie 2014
Biserica din Tesalonic își păstrează mărturia în necazuri

2 Tesaloniceni 1:3-5
3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. 
4.  De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi. 
5.  Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi. 

Minorităţi din România
Ne rugăm lui Dumnezeu pentru musulmanii din Dobrogea
�	În Dobrogea sunt aproximativ 60.000 de musulmani ce aparţin grupurilor etnice cum ar fi: turcii şi tătarii.
�	În această regiune sunt peste 70 de moschei în satele populate de musulmani. 
�	Ne rugăm ca adevăratul Dumnezeu să ne motiveze pe noi pentru a le prezenta adevărul divin al evangheliei. Ne rugăm ca mesajul Mântuitorului nostru să pătrundă şi în localităţile unde locuiesc aceste grupuri etnice.
�	Ne rugăm pentru lucrătorii creştini ce au început deja slujiri în aceste zone. 

Grupuri etnice, la care încă nu s-a ajuns cu evanghelia
Sursa: www.joshuaproject.net & Operation World
Madagascar
Ţara este o insulă în oceanul Indian, la est de continentul Africii. Ca mărime este pe locul patru în lume.
Aici se găsesc 41 de grupuri etnice, însumând mai bine de 22,5 milioane de oameni. 
În ciuda faptului că sunt câteva biserici creştine, evanghelia pătrunde greu în acest teren arid deoarece majoritatea grupurilor etnice au religia lor proprie.
Ne rugăm pentru problema sărăciei din aceasta ţară, unde majoritatea locuitorilor sunt nevoiţi să supravieţuiască cu mai puţin de 3 lei pe zi.
Ne rugăm pentru conflictele politice interne ce macină ţara.
Îi cerem lui Dumnezeu să ridice creştini autentici care să fie o mărturie bună în ucenicizare şi o trăire acordată la principiile divine.


