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Misiunea din Bulgaria (26 Martie - 6 Aprilie)
Mottoul misiunii: „Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea 
în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor 
credincioşi.” (1 Timotei 4: 10)
Motive de rugăciune şi obiective pentru această misiune:
• Să vestească moartea şi învierea Domnului Isus în oraşele şi satele din Bulgaria
• Să motiveze şi să încurajeze tinerii şi biserica din Stara Zagora în slujire
• Să slujiească grupurile mici de credincioşi din Veliko Tarnovo, Glusnik, Zemlen, 
Rakovo şi Chirpan
• Să fie un sprijin şi o încurajare în lucrare pentru Pavel şi Monica Vîlkov (absolvenţi 
U.E.O.) misionari în Stara Zagora

Misiunea din Albania (26 Martie - 6 Aprilie)
Mottoul misiunii: „de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric [zona Albaniei], 
am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Cristos.” (Romani 15:19)
Motive de rugăciune pentru această misiune:
• Domnul să îi păzească în călătorie
• Domnul să întărească mărturia bisericii din Libonik, Korçë
• Domnul să le deschidă în continuare uşi pentru Cuvânt
• Domnul să transforme vieţi

Tanti Maria din Bircii a devenit sora Maria
După 50 de ani de împietrire, împotrivire, prigoană, îndărătnicie şi drum lăturalnic, 
soţia fratelui Ionel Stefan – cel dintâi bărbat convertit la credinţa baptistă în Bircii, 
Scorniceşti, Olt, a capitulat; şi-a deschis inima şi-a recunoscut păcătoşenia şi l-a ru-
gat pe Domnul cu bocet şi plâns s-o ierte. Aşa că fiica fostului cântareţ al Bisericii 
Ortodoxe din Bircii, tanti Maria a devenit sora Maria din 1 martie 2010 când a primit 
mântuirea chemând Numele Domnului. Duminică 7 Martie 2010 au venit împreuna la 
închinare şi am celebrat victoria Domnului Isus. Binecuvântat să fie Domnul care vrea 
ca nimeni să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă ! Dumnezeu o poate folosi pe această 
femeie pentru mântuirea altor femei, aşa cum prin acea femeie din Sihar a făcut o 
trezire în cetate. Să ne rugăm. Bucuraţi-vă în Domnul !
din partea păstorului Ioan Maior
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