
ȘTEFAN, IOANA, HADASA & JOYCE
BALIC

Ștefan & Ioana, împreună cu fetițele Hadasa (de 7 ani) și Joyce (de 3 ani), sunt trimiși ca
misionari în mijlocul etniilor neatinse din Spania, de Biserica Muntele Sionului din Aleșd,
județul Bihor.

slujire printre etniile neatinse cu Evanghelia din Spania

În anul 2002, în timp ce slujea ca preot în Biserica Catolică din diaspora italiană din
Canada, Ștefan a fost invitat la Biserica Penticostală Italiană din Toronto, unde a fost
cercetat de Duhul Sfânt și a primit revelația mântuirii personale. După ce a fost botezat cu
Duhul Sfânt, Ștefan a simțit confirmarea în inima lui că Dumnezeu îl cheamă să fie pescar
de oameni în diferite națiuni.
În anul 2000, după absolvirea Facultății de Biologie din Cluj-Napoca, Ioana a obținut postul
de profesoară în Baia Mare. Acolo a fost invitată la o seară de evanghelizare la
o biserică penticostală, unde a fost conștientizată de nevoia ca Mântuitorul să-i reabiliteze
viața. În anul 2003, în urma unei misiuni de scurtă durată în Republica Moldova și dorind să
cunoască planul lui Dumnezeu pentru viața ei, a primit chemarea la misiune transculturală.

Ca familie au slujit o perioadă în El Salvador, iar în prezent se implică în evanghelizarea
etniilor neatinse cu Evanghelia din regiunea Catalonia, unde există peste 1 milion de
musulmani, 80% dintre care provin din nordul Africii (magrebieni). Slujirea lor constă în
evanghelizare de la om la om, distribuirea de literatură creștină în limba arabă sau urdu,
ucenicizarea celor care se întorc la Hristos, seminarii cu femeile musulmane (Ioana),
mobilizarea bisericilor românești din diaspora la misiune, administrarea biroului de misiune
din Spania etc.
„Dar noi nu ținem numaidecât la viața noastră, ca și cum ne-ar fi scumpă, ci vrem numai
să ne sfârșim cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestim
Evanghelia harului lui Dumnezeu.” Faptele Apostolilor 20:24
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