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BISERICA ÎNSEAMNĂ M.I.S.I.U.N.E.
La fiecare sfârșit și început de an, 

de obicei facem bilanțuri, evaluăm 
procesul, ajustăm direcția, reformulăm 
obiectivele,  reprogramăm prioritățile, 
analizăm hotărârile și redefinim 
scopurile. Este un timp prielnic pentru 
o astfel de analiză. Scopul Bisericii 
nu poate fi redefinit. Este același de la 
începutul Bisericii. Același în fiecare an, 
înnoit în fiecare sezon. Este clar că: 
 » Scopul Bisericii este ÎNCHINAREA, 

ceea ce facem pentru Dumnezeu.
 » Scopul Bisericii este MATURIZAREA, 

ceea ce facem pentru noi, pentru 
creșterea noastră. 

 » Scopul Biserici este PĂRTĂȘIA, 
ceea ce facem pentru comunitatea 
noastră, pentru relații.

 » Scopul Bisericii este SLUJIREA – 
ceea ce facem pentru cei mântuiți.

 » Scopul Bisericii este MISIUNEA – 
ceea ce facem pentru cei nemântuiți. 
Primordial însă, în planul lui 

Dumnezeu, Biserica înseamnă 
MISIUNE! 

O să folosesc un acronim pentru 
a surprinde mai bine acest scop al 
bisericii. 

CE ÎNSEAMNĂ MISIUNE? 
Mandat | InspIrațIe |strategIe | IMpact

UnItate | nevoI | evalUare

Misiunea înseamnă împlinirea unui 
MANDAT (Matei 28:19-20). Mandatul 

este un instrument legal prin care dai 
autoritate cuiva, deoarece ai încredere 
totală în acea persoană că o să te 
reprezinte/înlocuiască. Isus, de fapt, 
spune: „am toată încrederea în niște 
pescari, țărani, vameși, oameni simpli, 
așa că vă dau puterea și autoritatea 
Mea pentru a Mă reprezenta/înlocui în 
lume”. 

Misiunea înseamnă INSPIRAȚIE. 
Prin misiune, oameni din fiecare cultură 
sunt inspirați să vină la mântuire și 
să se închine singurului Dumnezeu 
adevărat. Rezultatul acestei inspirații 
este reprezentat perfect în Apocalipsa 
7:9 

După aceea m-am uitat şi iată 
că era o mare gloată pe care nu 
putea s-o numere nimeni, din orice 
neam, din orice seminție, din orice 
norod şi de orice limbă, care stătea 
în picioare înaintea scaunului 
de domnie şi înaintea Mielului, 
îmbrăcați în haine albe, cu ramuri 
de finic în mâini; şi strigau cu glas 
tare şi ziceau: „Mântuirea este a 
Dumnezeului nostru, Care șade pe 
scaunul de domnie, şi a Mielului!” 
Misiunea înseamnă STRATEGIE. 

Fapte 1:8-9 sunt două versete complete, 
exhaustive. Includ totul: Ne învață ce să 
facem, cum să facem și cu ce să facem. 

Misiunea înseamnă IMPACT, 
influență. În Ioan 14:12-14, Isus le spune 

ucenicilor și implicit nouă că vom face 
lucruri mai mari și mai numeroase decât 
cele făcute de Însuși Mântuitorul. 

Misiunea înseamnă UNITATE. 
Cel mai important factor de unitate în 
Biserică este Misiunea și fără unitate 
este imposibil să îndeplinim mandatul, 
de aceea Isus se roagă pentru unitate:  
Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, 
ești în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie 
una în Noi, pentru ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis (Ioan 17:21).

Misiunea implică NEVOI (Matei 
9:36-38). Misiunea reprezintă ochii prin 
care vedem nevoile unei lumi disperate, 
picioarele pe care mergem și mâinile 
cu care răspundem acestor nevoi. 
Misiunea este inima care bate puternic 
pentru oamenii nemântuiți. 

Misiunea presupune EVALUARE 
(Matei 25:34-46). Unul din lucrurile 
șocante cuprinse în aceste versete este 
că evaluarea noastră finală nu se va 
face după neprihănirea noastră, religia 
noastră, etc., ci după modul în care ne-
am împlinit misiunea noastră. 

Biserica înseamnă Misiune și tu ești 
parte din această grandioasă lucrare. 

La începutul anului 2019, te invit: 
1. să spui cuiva despre ISUS; 
2. să te rogi pentru misiune și 

misionari; 
3. să susții o cauza misionară. 

La mulți ani!

EDITOR: Bishop Florin T. Cîmpean        
EMAIL: florincimpean@phila.co       

   WEB: www.ropenti.wordpress.com

MISIUNEA ESTE INIMA 
CARE BATE PUTERNIC 
PENTRU OAMENII 
NEMÂNTUIȚI.



DUMINICA MISIUNII

Este uimitor să vedem că „uriașul 
adormit” din România s-a trezit de-a 
binelea. Când spun acest lucru mă refer 
strict la lucrarea misionară. Pe de altă parte 
este adevărat că încă avem creștini care 
funcționează conform devizei: „De câte 
ori îmi vine să acționez, stau jos până îmi 
trece…” sau alți creștini care merg cu trenul 
Evangheliei, dar, din păcate, la vagonul de 
dormit. 

Îmi place ceea ce spune Paulo Coelho:  
„Omul trebuie să-și aleagă, nu să-și accepte 
destinul”. Acest cuvânt trebuie să fie și mai 
accentuat pentru creștini. Avem de ales ce 
vrem să facem cu viața noastră de creștini. 
„Erou este acela care și-a dăruit viața unui 
lucru mai important decât el însuși”, spunea 
Joseph Campbell. 

Trăim într-o lume în care se depun 
eforturi mari pentru a ne transforma în 
altcineva, să nu mai fim noi înșine. Ce poate 
fi însă mai măreț decât a ne dărui viața 
slujindu-L pe Isus Hristos? Într-o zi ne vom 
trezi și vom constatata că nu mai este timp 
să facem ceea ce ne-am dorit. De aceea, 
este vremea să facem tot ceea ce putem azi. 

Întrebarea multora este: ce anume 
înseamnă „Duminica misiunii?” Ce se 
întâmplă deosebit în această duminică?  Iată 
răspunsul la această întrebare: Misiunea 
Genesis își respectă chemarea prin a 
transmite mesajul Evangheliei peste tot în 
lume. Această implică motivarea multor 
creștini pentru susținerea următoarelor 
proiecte pe care le considerăm de o 
importanță vitală:

 » susținerea misionarilor răspândiți în 
întreaga lume;  

 » susținerea studenților de la Școala de 
misiune din Agigea, România;

 » susținerea studenților de la Institutul 
Penticostal din București;

 » susținere pentru construcția noii clădiri 
a Institutului Penticostal din București; 

 » susținerea unor evangheliști din 
România, India, Africa;

 » susținerea pentru orfelinate din 
România, India, Mozambic, Madagascar, 
Kenya, Filipine etc.; 

 » susținerea pentru frații leproși din 
România, India, Madagascar;

 » susținerea financiară pentru construcții 
de biserici în jurul lumii;

 » vizite sau călătorii misionare în țările 
unde slujesc misionarii trimiși prin 
APME; 

 » magazin de carte creștină (Biblii, cărți 
creștine, muzică creștină, reviste); 

 » publicații: revista „Genesis” și alte 
materiale evanghelistice.
Toate aceste proiecte rulează sub 

controlul unui bord de directori și al unor 
sfetnici, oameni destoinici, oameni care 
au chemarea de a se implica în misiune. 
Fiecare proiect este înmânat unei persoane 
care se ocupă în mod special de aceasta. 

În duminica misiunii atât sanctuarul 
bisericii,  cât și holurile sunt decorate cu: 
 » steaguri ce reprezintă țările unde avem 

proiecte misionare,
 » imagini ale oamenilor din țările unde 

lucrăm, 
 » imagini ale misionarilor de pe câmpul de 

misiune, 
 » imagini ale studenților de la Școala de 

Misiune Agigea,
 » imagini ale studenților de la Institutul 

Penticostal din București,

 » imagini ale evangheliștilor sponsorizați 
prin Misiunea Genesis, 

 » imagini din călătoriile misionare, 
 » imagini din mass-media și alte materiale 

publicate: broșuri, reviste, pliante sau 
cărți creștine,

 » imagini ale orfelinatelor, 
 » imagini ale fraților leproși,
 » imagini cu biserici construite în jurul 

lumii cu ajutorul Misiunii Genesis.
 » Misiunii Genesis.

Întregul program al serviciilor de 
dimineață și seară sunt împodobite cu 
cântări de laudă, prezentări de pe câmpul 
de misiune, mesaje ale invitaților speciali 
cu această ocazie. Unul dintre cele mai 
importante puncte din program este actul 
„Promisiune prin credință” de a sprijini 
misiunea. Există un buletin special în care 
se trec toate proiectele. Fiecare participant 
este rugat să completeze acel buletin care 
conține promisiunea prin credință. Fiecare 
este liber să aleagă un anume proiect 
pentru care să se roage și să-l sponsorizeze. 
În sensul acesta fiecare membru al bisericii 
poate fi implicat în lucrarea misionară. Toate 
donațiile și colectele din acea duminică 
sunt direcționare către lucrarea misionară. 
În sensul acesta am reușit să avem multe 
biserici evanghelice implicate pentru 
lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. 

Cu toată dragostea să vă chemăm să vă 
implicați în unul din aceste proiecte. 

Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. 
 

Fiți binecuvântați de Domnul, Care a 
făcut cerurile și pământul. 

Psalmul 115:15 

Rev. Ilie U. Tomuța
Dir. Genesis Mission

Dacă biserica nu 
misionează, se 
fosilizează!



MISIUNEA
GENESIS
ÎN IMAGINI

1. Biblii din partea Misiunii Genesis 
2. Întâmpinarea în India
3. Tribuna pentru salutul delegaților la Conferința bisericilor persecutate - India
4. Michael Job, luptător pentru educația fetelor din India
5. Duminica misiunii – o sărbătoare interconfesională
6. Salutul de bun venit în India - Ruth Tomuța
7. În mijlocul unei zone unice unde crește animalul numit LEMUR
8. Împreună cu bordul Love in Action, India 
9. Semnarea parteneriatului dintre Organizația Church of God și Institutul Teologic 

Penticostal din București
10. Delegația guvernamentală din Romania la Misiunea Genesis, în Chicago 1 2
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CENTRU ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE
CRST ROMÂNIA

ILEANA-INA HRIȘCĂ     
  DIRECTOR EXECUTIV AL CRST

CENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE există pentru a echipa într-
un cadru de excelență creștini români în vederea trimiterii lor ca misionari la 
popoarele neevanghelizate. PROGRAMUL DE INSTRUIRE la CRST se extinde 
pe o perioadă de doi ani de studiu intensiv, în anul I predându-se cursuri biblice 
de bază, iar în anul II cursuri specifice despre misiune. O notă distinctă în cadrul 
CRST este activitatea practică a studenților.

Însuflețește-Ți lucrarea în cursul anilor, 
Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea 
anilor! (Habacuc 3:2)

În luna august a anului 2011 s-au pus bazele 
parteneriatului dintre Misiunea Genesis din 
Chicago și Centrul Român de Studii Transculturale 
din Constanța. Văzând cum s-a desfășurat 
colaborarea din acești șapte-opt ani, putem 
declara că Dumnezeu a însuflețit acest parteneriat 
în cursul anilor, pentru că scopul nu a fost 
promovarea organizațiilor noastre, ci adevăratul 
scop a fost și este ca Domnul să devină tot mai 
cunoscut în trecerea anilor! 

Profetul Isaia anunța că Fiul lui Dumnezeu „va 
face ca domnia Lui să crească” (Isaia 9:7). În 
calitate de parteneri suntem chemați să conlucrăm 
la procesul prin care popoarele care acum umblă 
în întuneric vor ajunge să vadă o mare lumină. Și 
acest lucru se datorează faptului că Hristos ne 
spune nouă, urmașilor Săi: „voi sunteți lumina 
lumii” (Matei 5:14).

Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru 
binecuvântările revărsate de-a lungul anilor în 
cadrul Centrului Român de Studii Transculturale, 
iar pe această cale suntem mulțumitori tuturor 

susținătorilor Misiunii Genesis pentru aportul 
în lucrarea de pregătire a misionarilor români 
pentru a duce Vestea Bună la popoarele cel mai 
puțin evanghelizate, cu precădere popoarelor 
musulmane! 

Din anul 2011 și până în prezent absolvenții 
școlii noastre au plecat misionari în țări precum: 
Afganistan, Albania, Bangladesh, Cambogia, 
Egipt, Etiopia, India, Indonezia, Iordania, Irak, 
Macedonia, Mali, Madagascar, Mongolia, 
Namibia, Nepal, Turcia, Uganda și Uzbekistan. 

Dumnezeu este măreț și ce-i mai bun abia de-
acum urmează! Scrisorile misionarilor români 
sunt pline de mărturii despre modul în care 
Domnul ajunge să fie cunoscut printre popoare.

În trecerea anilor, El are lucrări importante pe 
care să ni le încredințeze și în anul 2019, pentru 
ca prin aportul la împlinirea Marii Trimeteri, să 
putem urmări împlinirea prorociei apostolului 
Ioan: „Vrednic ești Tu să iei cartea (…) căci ai fost 
junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, 
cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de 
orice limbă, din orice norod şi de orice neam” 
(Apocalipsa 5:9).



MISIUNE ÎN 
MADAGASCAR
În anul 2013, Marcel și Ioana Șaitiș împreună 
cu cei trei copii ai lor și-au început lucrarea de 
misiune în Madagascar. Încă de la început 
și-au dat seama de potențialul lucrării și de 
profunzimea nevoilor pe care le presupune 
lucrarea de slujire în Insula Roșie. De aceea 
au gândit un plan strategic pe cel puțin 
10 ani, numit „Joy4Madagascar”, având 
ca viziune principală lucrarea spirituală: 
proclamarea Evangheliei și educația 
creștină, dar au construit încă trei poduri 
pentru vestirea Evangheliei prin proiecte 
educaționale, medicale sau sociale.

Ei lucrează împreună cu biserici locale din 
Madagascar, dar și cu organizații misionare 

partenere internaționale (Helimission, 
MAF, CEF), reușind să le unească pentru 
înaintarea Evangheliei. Alături de această 
familie au venit de-a lungul timpului 
pastori și biserici din România și Diaspora 
Românească (SUA, Franța, Anglia, 
Norvegia, Suedia, Belgia, Austria, Germania, 
Italia, Spania), care au dorit să contribuie 
la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu în 
Madagascar. Misiunea Genesis este unul 
dintre partenerii principali ai familiei Șaitiș 
în lucrarea lor de misiune în Madagascar. 

Puteți găsi mai multe detalii pe 
www.misiunemadagascar.ro 2
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1. Sosirea în Madagascar 
2. Misionarul Marcel Șaitiș la Sărbătoarea 

Misiunii Genesis 2017
3. Misiune în junglă cu elicopterul
4. Botez în Madagascar 
5. Împreună cu misionarul Marcel Șaitiș 

în Madagascar
6. Împreună cu slujitorii din Madagascar 
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31 1
El face lucruri mari și nepătrunse, 

minuni fără număr. 
Iov 9:10

2
Domnul este drept, El, Stânca mea, 

în care nu este nelegiuire. 
Psalmul 92:15

3
Tu, dar, copilul meu, întărește-te în 

harul care este în Hristos Isus. 
2 TImoTeI 2:1

4
Te laud că sunt o făptură așa de 

minunată. Minunate sunt lucrările 
Tale, și ce bine vede sufletul meu 

lucrul acesta! 
Psalmul 139:14

5
Zilele tale vor străluci mai tare 

decât soarele la amiază, întunericul 
tău va fi ca lumina dimineții. 

Iov 11:17

6
El vă va întări până la sfârșit, în așa 
fel ca să fiți fără vină în ziua venirii 

Domnului nostru Isus Hristos. 
1 CorInTenI 1:8

7
Voi face din tine un neam mare 

și te voi binecuvânta; îți voi 
face un nume mare și vei fi o 

binecuvântare. 
Geneza 12:2

8
Recunoaște-L în toate căile tale, și 

El îți va netezi cărările. 
Proverbe 3:6

9
Este ca roua Hermonului care se 
coboară pe munții Sionului, căci 

acolo dă Domnul binecuvântarea, 
viața, pentru veșnicie. 

Psalmul 133:3

10
Domnul este păzitorul tău, Domnul 

este umbra ta pe mâna ta cea 
dreaptă. 

Psalmul 121:5

11
Zăvoarele tale să fie de fier și de 

aramă, și puterea ta să țină cât 
zilele tale! 

DeuTeronomul 33:25

12
El face lucruri mari și nepătrunse, 

minuni fără număr. 
Iov 5:9

13
Vei fi o cunună strălucitoare 

în mâna Domnului, o legătură 
împărătească în mâna 

Dumnezeului tău. 
IsaIa 62:3

14
Domnul să facă să lumineze fața 

Lui peste tine și să Se îndure de 
tine! 

numerI 6:25

15
Fiți binecuvântați de Domnul, care 

a făcut cerurile și pământul! 
Psalmul 115:15

16
Când Mă va chema, îi voi răspunde; 

voi fi cu el în strâmtorare, îl voi 
izbăvi și-l voi proslăvi. 

Psalmul 91:15

17
Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este 

de ajuns; căci puterea Mea în 
slăbiciune este făcută desăvârșită.”  

2 CorInTenI 12:9

18
Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu 
tine ca să te scap – zice Domnul. 

IeremIa 1:8

19
Iată că te-am săpat pe mâinile 

Mele, și zidurile tale sunt 
totdeauna înaintea ochilor Mei! 

IsaIa 49:16

20
Atunci noi ne vom bucura de 

biruința ta și vom flutura steagul 
în Numele Dumnezeului nostru. 

Domnul să-ți asculte toate 
dorințele tale! 

Psalmul 20:5

21
Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu 

sunt sfânt”. 
1 PeTru 1:16

22
Dar cei ce se încred în Domnul 

își înnoiesc puterea, ei zboară ca 
vulturii; aleargă, şi nu obosesc; 

umblă, şi nu ostenesc. 
IsaIa 40:31

23
Atunci m-ai chema, și Ți-aș 

răspunde, și Ți-ar fi dor de făptura 
mâinilor Tale. 

Iov 14:15

24
Să nu obosim în facerea binelui; 

căci, la vremea potrivită, vom 
secera, dacă nu vom cădea de 

oboseală. 
GalaTenI 6:9

25
Să te asculte Domnul în ziua 

necazului, să te ocrotească Numele 
Dumnezeului lui Iacov. 

Psalmul 20:1

26
Domnul să-ți răsplătească ce ai 

făcut, și plata să-ți fie deplină din 
partea Domnului. 

ruT 2:12

27
Străinii îți vor zidi zidurile, și 
împărații lor îți vor sluji; căci 

te-am lovit în mânia Mea, dar în 
îndurarea Mea am milă de tine. 

IsaIa 60:10

28
Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi 

binecuvântat la câmp. 
DeuTeronomul 28:3

29
Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul 
tău care te iau de mâna dreaptă 

și-ți zic: „Nu te teme de nimic, Eu îți 
vin în ajutor!” 

IsaIa 41:13

30
Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să 

vă slăbească mâinile, căci faptele 
voastre vor avea o răsplată.

2 CronICI 15:7

31
Voi să slujiți Domnului 

Dumnezeului vostru, și El vă va 
binecuvânta pâinea și apele, și voi 

îndepărta boala din mijlocul tău. 
Exodul 23:25

1 2 3



JOY4MADAGASCAR

1. La arat în Madagascar 
2. Ioana Șaitiș la Secția de Pediatrie 
3. Inaugurarea unei biserici în 

Madagascar 
4. Biserica Genesis din Madagascar
5. Gata de zbor prin junglele din 

Madagascar 

Dragii noștri, vă suntem profund 
recunoscători pentru că de peste 5 ani, de 
când suntem în Madagascar, ați muncit 
din greu alături de noi pe toate fronturile 
pe care Dumnezeu le-a deschis aici:

 » Evanghelizările pe stradă, turneele 
evanghelistice (care cuprind în 
general cam 8-10 localități pe turneu), 
evanghelizarea în junglă și în zonele 
greu de atins;

 » Implicare în proclamarea Evangheliei 
pe undele radio, contribuind, alături 
de partenerii din Franța, la dezvoltarea 
unei rețele de studiouri radio în toate 
regiunile Madagascarului;

 » Implicare în Școala Biblică ,,Armata 
Adevărului”, atât prin ajutor oferit, 
cât și prin diferite materiale trimise. 
Așteptăm pe viitor și păstori care să ne 
vină în ajutor aici ;

 » Ajutor în toate proiectele legate de 
copii – lucrăm cu peste 400 de copii 
în școli diferite: Les Pigeons, Les 
Manoro, La Promesse, Les Moineaux 
Rouges, pe care îi susținem cu: burse 
școlare, cornuri gratuite săptămânal, 
îmbrăcăminte, cadouri cu diferite 

ocazii, ajutor pentru familiile lor, ajutor 
pentru organizarea și funcționarea 
acestor școli;

 » Proiectul Didasko-Alfabetizare, 
un proiect educațional, social și 
after-school, unde avem susținuți 
sau susținem 50 de copii – cu 
patru profesori, la 40 dintre ei le 
plătim taxele școlare, le cumpărăm 
rechizitele, uniformele, îmbrăcămintea 
și încălțămintea, și le oferim o masă 
caldă pe zi;

 » Ajutor în Clubul Biblic „Vestea Bună”, 
unde împărtășim Evanghelia cu peste 
100 de copii, folosind metodele de la 
Școala Duminicală: lecție biblică, jocuri 
biblice, jocuri creative și de echipă, 
versetul biblic și krafturi sau lucru 
manual, un corn sau un fruct la final de 
întâlnire;

 » Ajutor pentru copiii orfani – în special la 
Orfelinatul Speranța din Antananarivo, 
unde v-ați implicat de-a lungul mai 
multor ani;

 » Ajutor pentru susținerea studenților 
malgași foarte săraci la diferite 
facultăți, ca să devină: asistenți 
medicali, medici, moașe, ingineri, 

lucrători în media, avocați;
 » Ajutor spiritual și social pentru Centrul 

de Leproși din Mangarano, pe care îi 
vizităm periodic și în mijlocul cărora am 
deschis un loc de rugăciune;

 » Implicare în cumpărărarea a cinci 
terenuri, apoi în construcția de Biserici 
în jungla din Manakara și în comunele 
Ambohimandroso și Ambohibary;

 » Ajutor pentru încurajarea bisericilor 
și suport pentru pastorii din Bisericile 
Penticostale și familiile lor;

 » Ajutor și susținere pentru familia Șaitiș 
– Marcel și Ioana, care alături de copiii 
lor Alessia, Ruth și Filip așteaptă, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, un bebeluș în 
primăvara anului 2019.

Pentru că lucrarea Joy4Madagascar 
este în dezvoltare, de două luni ni s-a mărit 
echipa cu încă o familie: Popa Florin și 
Alina, cu doi copii mici (Eunice și Elisa). Din 
ianuarie 2019 se va mai alătura echipei o 
tânără din Arad, Denisa Moldovan, iar 
din martie 2019, o așteptăm pe Tabita 
Micu din Sighișoara. Perspective bune, 
așadar, pentru „familia românească” din 
Madagascar.
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28 29 30 31 1
Domnul nu Se uită la ce se uită 

omul; omul se uită la ceea ce 
izbește ochii, dar Domnul Se uită 

la inimă. 
1 samuel 16:7

2
Căci pentru mine a trăi este Hristos, 

și a muri este un câștig. 
FIlIPenI 1:21

3
Cei ce cunosc Numele Tău se încred 

în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei 
ce Te caută, Doamne! 

Psalmul 9:10

4
Atunci noi ne vom bucura de 

biruința ta și vom flutura steagul 
în Numele Dumnezeului nostru. 

Domnul să-ți asculte toate 
dorințele tale! 

Psalmul 20:5

5
Căci Eu știu gândurile pe care 

le am cu privire la voi, zice 
Domnul, gânduri de pace, și nu de 

nenorocire, ca să vă dau un viitor și 
o nădejde.

 IeremIa 29:11

6
Încredințează-ți soarta în mâna 
Domnului, încrede-te în El, și El 

va lucra. 
Psalmul 37:5

7
Ți-am auzit rugăciunea și ți-am 

văzut lacrimile. Iată că te voi face 
sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa 

Domnului. 
2 ÎmPărațI 20:5

8
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu 

m-ai apucat de mâna dreaptă. 
Psalmul 73:23

9
 Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte 

mai mult decât viaţa, de aceea 
buzele mele cântă laudele Tale. 

PsalmI 63:3

10
Și veți ști că Eu sunt în mijlocul 

lui Israel, că Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru, și nu este altul 

afară de Mine. Și poporul Meu 
niciodată nu va mai fi de ocară. 

Ioel 2:27

11
Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți 

din necaz, Tu mă înconjori cu 
cântări de izbăvire. 

Psalmul 32:7

12
Să nu vă părăsiți, dar, încrederea 

voastră pe care o așteaptă o mare 
răsplătire! 

evreI 10:35

13
Care Dumnezeu este ca Tine, care 

ierți nelegiuirea și treci cu vederea 
păcatele rămășiței moștenirii Tale? 
– El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi 

place îndurarea! 
mICa 7:18

14
Să păziți, dar, cuvintele 

legământului acestuia și să le 
împliniți, ca să izbutiți în tot ce 

veți face. 
DeuTeronomul 29:9

15
Voi sunteți lumina lumii. O cetate 
așezată pe un munte nu poate să 

rămână ascunsă. 
maTeI 5:14

16
Da, El nu va îngădui să ți se clatine 

piciorul; Cel ce te păzește nu va 
dormita. 

Psalmul 121:3

17
Te chem în ziua necazului meu, 

căci m-asculți. 
Psalmul 86:7

18
Acolo a postit patruzeci de zile 
și patruzeci de nopți; la urmă a 

flămânzit. 
maTeI 4:2

19
Închinați-vă înaintea Domnului 

îmbrăcați cu podoabe sfinte, 
tremurați înaintea Lui, toți 

locuitorii pământului! 
Psalmul 96:9

20
Orice lucru El îl face frumos la 

vremea lui; a pus în inima lor chiar 
și gândul veșniciei, măcar că omul 

nu poate cuprinde, de la început 
până la sfârșit, lucrarea pe care a 

făcut-o Dumnezeu. 
eClesIasTul 3:11

21
Când umblu în mijlocul 

strâmtorării, Tu mă înviorezi, 
Îți întinzi mâna spre mânia 

vrăjmașilor mei, și dreapta Ta mă 
mântuiește. 

Psalmul 138:7

22
Nu te teme de nimic, căci Eu sunt 

cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul 
tău de la răsărit și te voi strânge 

de la apus. 
IsaIa 43:5

23
Căci oricine se înalță va fi smerit; și 

cine se smerește va fi înălțat. 
luCa 14:11

24
Domnul să te binecuvânteze și să 

te păzească! 
numerI 6:24

25
Frica Domnului este începutul 

științei; dar nebunii nesocotesc 
înțelepciunea și învățătura. 

Proverbe 1:7

26
Cine se teme de Domnul are un 

sprijin tare în El, și copiii lui au un 
loc de adăpost la El. 

Proverbe 14:26

27
Dacă răbdăm, vom și împărăți 

împreună cu El. Dacă ne lepădăm 
de El, și El Se va lepăda de noi. 

2 TImoTeI 2:12

28
Domnul Dumnezeul tău este un 

Dumnezeu plin de îndurare, care nu 
te va părăsi și nu te va nimici; El nu va 

uita legământul pe care l-a încheiat 
prin jurământ cu părinții tăi. 

DeuTeronomul 4:31
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Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți 

fi fii și fiice, zice Domnul cel 
Atotputernic. 

2 CorInTenI 6:18

2
Căci păcatul nu va mai stăpâni 

asupra voastră, pentru că nu 
sunteți sub Lege, ci sub har.

romanI 6:14

3
Dați cinste Fiului, ca să nu Se 

mânie, și să nu pieriți pe calea 
voastră, căci mânia Lui este gata 

să se aprindă! Ferice de toți câți se 
încred în El! 

Psalmul 2:12

4
Vă voi face o pricină de slavă și 
de laudă între toate popoarele 

pământului, când voi aduce înapoi 
pe prinșii voștri de război sub ochii 

voștri, zice Domnul. 
țeFanIa 3:20

5
 „Ascultați glasul Meu, și Eu voi fi 
Dumnezeul vostru, iar voi veți fi 
poporul Meu; umblați pe toate 

căile pe care vi le-am poruncit, ca 
să fiți fericiți.” 

IeremIa 7:23

6
Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi 

întoarce la voi. 
Ioan 14:18

7
De aceea zice: „Deșteaptă-te tu 

care dormi, scoală-te din morți, și 
Hristos te va lumina.” 

eFesenI 5:14

8
Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu 
tine ca să te scap – zice Domnul. 

IeremIa 1:8

9
Domnul este lângă toți cei ce-L 

cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu 
toată inima. 

Psalmul 145:18

10
Dar acum, în Hristos Isus, voi, care 

odinioară erați depărtați, ați fost 
apropiați prin sângele lui Hristos

eFesenI 2:13

11
Domnul a zis lui Moise: „Voi face 

și ceea ce-Mi ceri acum, căci ai 
căpătat trecere înaintea Mea și te 

cunosc pe nume!” 
exoDul 33:17

12
Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa 

v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în 
dragostea Mea. 

Ioan 15:9

13
Căci prin măsuri chibzuite câștigi 

bătălia, și prin marele număr al 
sfetnicilor ai biruința. 

Proverbe 24:6

14
Să nu-ți fie rușine, dar, de 

mărturisirea Domnului nostru, nici 
de mine, întemnițatul Lui. Ci suferă 

împreună cu Evanghelia, prin 
puterea lui Dumnezeu. 

2 TImoTeI 1:8

15
În vremea aceea, Abimelec, 

însoțit de Picol, căpetenia oștirii 
lui, a vorbit astfel lui Avraam: 

„Dumnezeu este cu tine în tot ce 
faci.” 

Geneza 21:22 

16
Tu, pe care te-am luat de la 

marginile pământului și pe care te-
am chemat dintr-o țară depărtată, 
căruia ți-am zis: „Tu ești robul Meu, 

te aleg, și nu te lepăd!” 
IsaIa 41:9

17
Căci El mă va ocroti în coliba Lui, 

în ziua necazului, mă va ascunde 
sub acoperișul cortului Lui și mă va 

înălța pe o stâncă. 
Psalmul 27:5

18
Ferice de cei cu inima curată, căci ei 

vor vedea pe Dumnezeu! 
maTeI 5:8

19
Este oare ceva prea greu pentru 

Domnul? La anul pe vremea 
aceasta, Mă voi întoarce la tine, și 

Sara va avea un fiu.
 Geneza 18:14

20
Cum mângâie pe cineva mama sa, 

așa vă voi mângâia Eu; da, veți fi 
mângâiați în Ierusalim! 

IsaIa 66:13

21
În zilele de pe urmă, zice 

Dumnezeu, voi turna din Duhul 
Meu peste orice făptură; feciorii 

voștri și fetele voastre vor proroci, 
tinerii voștri vor avea vedenii, și 

bătrânii voștri vor visa vise! 
FaPTele aPosTolIlor 2:17

22
Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte 

de întâia înviere! Asupra lor a doua 
moarte n-are nicio putere; ci vor 
fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui 

Hristos și vor împărăți cu El o mie 
de ani. 

aPoCalIPsa 20:6

23
Dacă veți cere ceva în Numele Meu, 

voi face. 
Ioan 14:14

24
În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, 
pe tine, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, 
robul Meu – zice Domnul – te voi 
lua și te voi păstra ca pe o pecete; 

căci Eu te-am ales, zice Domnul 
oștirilor. 

HaGaI 2:23

25
Căci mare este bunătatea Ta și se 

înalță mai presus de ceruri, iar 
credincioșia Ta, până la nori. 

Psalmul 108:4

26
Popoare, în orice vreme, încredeți-
vă în El, vărsați-vă inimile înaintea 

Lui! Dumnezeu este adăpostul 
nostru. 

Psalmul 62:8

27
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la 

cele de pe pământ. 
ColosenI 3:2

28
Sufletul nostru nădăjduiește în 

Domnul; El este ajutorul și scutul 
nostru. 

Psalmul 33:20

29
Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, 

Făcătorul lui Israel, Împăratul 
vostru. 

IsaIa 43:15

30
Chiar dacă ar fi să umblu prin 

valea umbrei morții, nu mă tem 
de niciun rău, căci Tu ești cu mine. 
Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmul 23:4

31
Când mi-aduc aminte de Tine în 

așternutul meu şi când mă gândesc 
la Tine în timpul privegherilor 

nopții. 
Psalmul 63:6
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1. Delegația misionară împreună cu 
guvernatorul statului Mozambic 

2. Predicarea Evangheliei la o nuntă în 
Mozambic

3. Vizita fratelui Uțu Tomuța în Mozambic 
4. Simona Caba între copiii din Mozambic
5. Botez în Mozambic 
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1
Scoală-te, luminează-te! Căci 

lumina ta vine, și slava Domnului 
răsare peste tine.

 IsaIa 60:1

2
După cum mlădița nu poate aduce 

rod de la sine, dacă nu rămâne 
în viță, tot așa nici voi nu puteți 

aduceți rod, dacă nu rămâneți în 
Mine. 

Ioan 15:4

3
Iată, Domnul Dumnezeu vine cu 

putere și poruncește cu brațul 
Lui. Iată că plata este cu El, și 

răsplătirile vin înaintea Lui.
 IsaIa 40:10

4
Doamne, Tu ești stânca mea, 

cetățuia mea, izbăvitorul meu! 
Dumnezeule, Tu ești stânca mea în 
care mă ascund, scutul meu, tăria 

care mă scapă și întăritura mea! 
Psalmul 18:2

5
Acum, dacă veți asculta glasul 

Meu și dacă veți păzi legământul 
Meu, veți fi ai Mei dintre toate 

popoarele, căci tot pământul este 
al Meu. 

exoDul 19:5

6
Mândria unui om îl coboară, dar 
cine este smerit cu duhul capătă 

cinste. 
Proverbe 29:23

7
Ferice de cei cu inima curată, căci ei 

vor vedea pe Dumnezeu! 
maTeI 5:8

8
Domnul va face ca binecuvântarea 

să fie cu tine în grânarele tale și 
în toate lucrurile pe care vei pune 

mâna. Te va binecuvânta în țara pe 
care ți-o dă Domnul Dumnezeul 

tău. 
DeuTeronomul 28:8

9
Cântau, mărind și lăudând pe Domnul 

prin aceste cuvinte: „Căci este bun, 
căci îndurarea Lui pentru Israel ține 
în veac!” Și tot poporul scotea mari 

strigăte de bucurie, lăudând pe 
Domnul, pentru că puneau temeliile 

Casei Domnului. 
ezra 3:11

10
Căci oricine cere capătă; cine 

caută găsește; și celui ce bate i se 
deschide. 
maTeI 7:8

11
Orice lucru El îl face frumos la 

vremea lui; a pus în inima lor chiar 
și gândul veșniciei, măcar că omul 

nu poate cuprinde, de la început 
până la sfârșit, lucrarea pe care a 

făcut-o Dumnezeu. 
eClesIasTul 3:11

12
Eu – zice Domnul – te voi învăța 

și-ți voi arăta calea pe care trebuie 
s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea 

privirea îndreptată asupra ta. 
Psalmul 32:8

13
Domnul să facă să lumineze fața 

Lui peste tine și să Se îndure de 
tine! 

numerI 6:25

14
Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică. 

Ioan 3:16

15
Dar știu că Răscumpărătorul meu 
este viu și că Se va ridica la urmă 

pe pământ. 
Iov 19:25

16
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și 

Viața. Cine crede în Mine, chiar 
dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan 11:25

17
Isus Hristos, Domnul nostru, care 

a fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre, şi a înviat din pricină că 

am fost socotiți neprihăniți. 
romanI 4:24-25

18
Domnul este tăria mea și temeiul 

cântărilor mele de laudă: El m-a 
scăpat. El este Dumnezeul meu: pe 

El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul 
tatălui meu: pe El Îl voi preamări. 

exoDul 15:2

19
Căci prin har ați fost mântuiți, prin 

credință. Și aceasta nu vine de la 
voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

eFesenI 2:8

20
Încredințează-ți soarta în mâna 

Domnului, și El te va sprijini. El nu 
va lăsa niciodată să se clatine cel 

neprihănit. 
Psalmul 55:22

21
Cel neprihănit se bucură în Domnul 

și în El își caută scăparea; toți cei 
cu inima fără prihană se laudă că 

sunt fericiți. 
Psalmul 64:10

22
Și Dumnezeul meu să îngrijească 

de toate trebuințele voastre, după 
bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos. 

FIlIPenI 4:19

23
Căile lui Dumnezeu sunt 

desăvârșite, cuvântul Domnului 
este încercat: El este un scut pentru 

toți cei ce aleargă la El. 
Psalmul 18:30

24
Domnul oștirilor este cu noi, 

Dumnezeul lui Iacov este un turn 
de scăpare pentru noi. 

Psalmul 46:7

25
Să nu fiți iubitori de bani. 

Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El 
însuși a zis: „Nicidecum n-am să te 

las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 
evreI 13:5

26
Orice armă făurită împotriva ta va 

fi fără putere; și pe orice limbă care 
se va ridica la judecată împotriva ta 

o vei osândi.  
IsaIa 54:17

27
Nu știți că voi sunteți templul 

lui Dumnezeu și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi? 

1 CorInTenI 3:16

28
Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun 

și credincios; ai fost credincios în 
puține lucruri, te voi pune peste 

multe lucruri; intră în bucuria 
stăpânului tău!” 

maTeI 25:21

29
Domnul va sfârși ce a început 

pentru mine. Doamne, bunătatea 
Ta ține în veci: nu părăsi lucrările 

mâinilor Tale. 
Psalmul 138:8

30
Recunoaște-L în toate căile tale, și 

El îți va netezi cărările. 
Proverbe 3:6
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1. În drum spre deschiderea primei biserici din 
Mozambic

2. Înaintea serviciului de inaugurare a noii biserici
3. Membrii unei biserici din Madagascar, 

rugându-se  în fata bisericii construite de către 
Misiunea Genesis

4. În fața unei biserici stil „colibă”
5. În fața unei alte biserici în duminica deschiderii 

oficiale
6. Spălatul pe mâini înainte de luarea mesei în 

Mozambic
7. Altă biserică veche din Mozambic 
8. O parte din programul de deschidere a primei 

biserici din Mozambic
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29 30 1
Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, 

precum în cer și pe pământ. 
maTeI 6:10

2
Căci Domnul este Duhul; și unde 
este Duhul Domnului, acolo este 

slobozenia. 
2 CorInTenI 3:17

3
Primește cu bunăvoință cuvintele 

gurii mele și cugetele inimii mele, 
Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul 

meu! 
Psalmul 19:14

4
Și veți ști că Eu sunt în mijlocul 

lui Israel, că Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru, și nu este altul 

afară de Mine. Și poporul Meu 
niciodată nu va mai fi de ocară. 

Ioel 2:27

5
Așa vorbește Domnul, 

Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a 
întocmit din pântecele mamei tale: 
„Eu, Domnul, am făcut toate aceste 

lucruri... 
IsaIa 44:24

6
Întăriți-vă și îmbărbătați-vă! Nu 
vă temeți și nu vă înspăimântați 

de ei, căci Domnul Dumnezeul tău 
va merge El însuși cu tine, nu te va 

părăsi și nu te va lăsa. 
DeuTeronomul 31:6

7
Iată că te-am săpat pe mâinile 

Mele, și zidurile tale sunt 
totdeauna înaintea ochilor Mei! 

IsaIa 49:16

8
Eu chem de la răsărit o pasăre de 

pradă; dintr-o țară depărtată, un om 
ca să împlinească planurile Mele: da, 

Eu am spus și Eu voi împlini; Eu am 
plănuit și Eu voi înfăptui. 

IsaIa 46:11

9
Ferice de cei ce își spală hainele, ca 

să aibă drept la pomul vieții și să 
intre pe porți în cetate! 

aPoCalIPsa 22:14

10
Aduceți jertfe neprihănite și 

încredeți-vă în Domnul. 
Psalmul 4:5

11
Căci Dumnezeu nu este un 

Dumnezeu al neorânduielii, ci al 
păcii, ca în toate bisericile sfinților. 

1 CorInTenI 14:33

12
El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția 

cerurilor este aproape.” 
maTeI 3:2

13
Acum, așa vorbește Domnul care 

te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a 
întocmit, Israele! „Nu te teme de 

nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem 
pe nume: ești al Meu. 

IsaIa 43:1

14
Eu o voi binecuvânta, și îți 

voi da un fiu din ea; da, o voi 
binecuvânta, și ea va fi mama unor 

neamuri întregi; chiar împărați de 
noroade vor ieși din ea.

Geneza 17:16

15
„Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; 
și îți voi vesti lucruri mari, lucruri 

ascunse pe care nu le cunoști.” 
IeremIa 33:3

16
Și învățați-i să păzească tot ce 

v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârșitul 

veacului. 
maTeI 28:20

17
El va fi pentru tine o pricină de 

bucurie și veselie, și mulți se vor 
bucura de nașterea lui. 

luCa 1:14

18
Da, zice Domnul, prada celui 

puternic îi va fi luată, și cel prins de 
asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta 

împotriva vrăjmașilor tăi și voi 
scăpa pe fiii tăi. 

IsaIa 49:25

19
Dar Eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii 

voștri, binecuvântați pe cei ce vă 
blestemă, faceți bine celor ce vă 

urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă 
asupresc și vă prigonesc. 

maTeI 5:44

20
Cuvântul Tău este o candelă pentru 

picioarele mele și o lumină pe 
cărarea mea. 

Psalmul 119:105

21
Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, 

căci mâine Domnul va face lucruri 
minunate în mijlocul vostru.” 

Iosua 3:5

22
După aceste întâmplări, cuvântul 

Domnului a vorbit lui Avram într-o 
vedenie și a zis: „Avrame, nu te 

teme; Eu sunt scutul tău și răsplata 
ta cea foarte mare.” 

Geneza 15:1

23
Domnul a răspuns: „Voi merge Eu 

însumi cu tine și îți voi da odihnă.” 
exoDul 33:14

24
Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: 

„Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a 
tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia 

chiar în ceasul acela. 
maTeI 9:22

25
Și dă-te pe tine însuți pildă de 

fapte bune, în toate privințele. Iar 
în învățătură, dă dovadă de curăție, 

de vrednicie. 
TIT 2:7

26
Ține minte aceste lucruri, Iacove, 
și tu, Israele, căci ești robul Meu. 

Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, 
Israele, nu Mă uita! 

IsaIa 44:21

27
Păzește-mă ca lumina ochiului, 

ocrotește-mă la umbra aripilor Tale 
Psalmul 17:8

28
Nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” 
Nădăjduiește în Domnul, și El te 

va ajuta. 
Proverbe 20:22

29
Și, din scaunul de domnie a ieșit 

un glas care zicea: „Lăudați pe 
Dumnezeul nostru, toți robii Lui, 

voi care vă temeți de El, mici și 
mari!” 

aPoCalIPsa 19:5

30
Nu te teme, pământule, ci bucură-

te și înveselește-te, căci Domnul 
face lucruri mari! 

Ioel 2:21

31
Tu îmi întinzi masa în fața 

potrivnicilor mei; îmi ungi capul 
cu untdelemn, și paharul meu este 

plin de dă peste el. 
Psalmul 23:5
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Încredeți-vă în Domnul pe vecie, 

căci Domnul Dumnezeu este 
Stânca veacurilor. 

IsaIa 26:4

2
Sufletul meu este lipit de Tine; 

dreapta Ta mă sprijină. 
Psalmul 63:8

3
Și cu toate că a văzut că M-am despărțit 

de necredincioasa Israel, din pricina 
tuturor preacurviilor ei, și i-am dat 

cartea ei de despărțire, totuși sora sa, 
vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus 

să curvească la fel. 
IeremIa 3:8

4
Recunoaște-L în toate căile tale, și 

El îți va netezi cărările. 
Proverbe 3:6

5
Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, 
după ce a fost găsit bun, va primi 

cununa vieții pe care a făgăduit-o 
Dumnezeu celor ce-L iubesc. 

IaCov 1:12

6
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu 

m-ai apucat de mâna dreaptă. 
Psalmul 73:23

7
I-am dat vreme să se pocăiască, 

dar nu vrea să se pocăiască de 
curvia ei! 

aPoCalIPsa 2:21

8
La sunetul trâmbiței să vă strângeți 

la noi, spre locul de unde o veți 
auzi. Dumnezeul nostru va lupta 

pentru noi. 
neemIa 4:20

9
Căci El a potolit setea sufletului 
însetat și a umplut de bunătăți 

sufletul flămând. 
Psalmul 107:9

10
Acum, așa vorbește Domnul care 

te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a 
întocmit, Israele! „Nu te teme de 

nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem 
pe nume: ești al Meu.” 

IsaIa 43:1

11
Neamurile se frământă, împărățiile 

se clatină, dar glasul Lui răsună, și 
pământul se topește de groază. 

Psalmul 46:6

12
Toți oamenii aceștia voiau să 
ne înfricoșeze și își ziceau: „Li 

se va muia inima, și lucrarea nu 
se va face.” Acum, Dumnezeule, 

întărește-mă! 
neemIa 6:9

13
Atunci împăratul a poruncit să aducă 
pe Daniel și să-l arunce în groapa cu 
lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis 

lui Daniel: „Dumnezeul tău căruia 
necurmat Îi slujești să te scape!” 

DanIel 6:16

14
Satură-ne în fiecare dimineață de 

bunătatea Ta, și toată viața noastră 
ne vom bucura și ne vom înveseli. 

Psalmul 90:14

15
Pot să se mute munții, pot să se 
clatine dealurile, dar dragostea 
Mea nu se va muta de la tine, și 

legământul Meu de pace nu se va 
clătina, zice Domnul, care are milă 

de tine. 
IsaIa 54:10

16
Dar, în schimb, ne dă un har și mai 

mare. De aceea zice Scriptura: 
„Dumnezeu stă împotriva celor 

mândri, dar dă har celor smeriți.” 
IaCov 4:6

17
Domnul este fără prihană în 

mijlocul ei. El nu face nicio 
nelegiuire; în fiecare dimineață, El 
Își scoate la lumină judecățile, fără 
să înceteze vreodată; dar cine este 

nelegiuit nu știe de rușine! 
țeFanIa 3:5

18
Pe deasupra tuturor acestora, luați 
scutul credinței, cu care veți putea 
stinge toate săgețile arzătoare ale 

celui rău. 
eFesenI 6:16

19
Ferice de cei milostivi, căci ei vor 

avea parte de milă! 
maTeI 5:7

20
El te va acoperi cu penele Lui și te 

vei ascunde sub aripile Lui. Căci 
scut și pavăză este credincioșia Lui! 

Psalmul 91:4

21
Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: 

„La oameni lucrul acesta este cu 
neputință, dar la Dumnezeu toate 

lucrurile sunt cu putință.” 
maTeI 19:26

22
Chiar dacă ar fi să umblu prin 

valea umbrei morții, nu mă tem 
de niciun rău, căci Tu ești cu mine. 
Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmul 23:4

23
Mare este Domnul și lăudat de toți 
în cetatea Dumnezeului nostru, pe 

muntele Lui cel sfânt. 
Psalmul 48:1

24
Cel ce v-a chemat este credincios și 

va face lucrul acesta. 
1 TesalonICenI 5:24

25
Ochii mei au văzut mântuirea Ta. 

luCa 2:30

26
De aceea nu te va bate soarele ziua, 

nici luna noaptea. 
Psalmul 121:6

27
Lăudați pe Domnul, căci este bun, 

căci în veac ține îndurarea Lui! 
Psalmul 118:29

28
Nu știți că voi sunteți templul 

lui Dumnezeu și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi? 

1 CorInTenI 3:16

29
Mai bine este să cauți un adăpost 

în Domnul, decât să te încrezi în 
om. 

Psalmul 118:8

30
Binecuvântaţi, popoare, pe 

Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune 
lauda Lui! 

Psalmul 66:8
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1
Eu mă culc și adorm în pace, căci 

numai Tu, Doamne, îmi dai liniște 
deplină în locuința mea. 

Psalmul 4:8

2
Păzește-ți inima mai mult decât 

orice, căci din ea ies izvoarele vieții. 
Proverbe 4:23

3
Cumpără adevărul și nu-l vinde, 

înțelepciunea, învățătura și 
priceperea. 

Proverbe 23:23

4
Domnul mi Se arată de departe: „Te 
iubesc cu o iubire veșnică; de aceea 

îți păstrez bunătatea Mea!” 
IeremIa 31:3

5
Bucurați-vă totdeauna în Domnul! 

Iarăși zic: Bucurați-vă! 
FIlIPenI 4:4

6
Vă scriu, copilașilor, fiindcă 

păcatele vă sunt iertate pentru 
Numele Lui. 
1 Ioan 2:12

7
Păstrează taina credinței într-un 

cuget curat. 
1 TImoTeI 3:9

8
Voi, copilașilor, sunteți din 

Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru 
că Cel ce este în voi este mai mare 

decât cel ce este în lume. 
1 Ioan 4:4

9
Iubiți, dar, pe Domnul, toți cei 

iubiți de El. Căci Domnul păzește pe 
cei credincioși, și pedepsește aspru 

pe cei mândri. 
Psalmul 31:23

10
Domnul este bun cu cine 

nădăjduiește în El, cu sufletul 
care-L caută. 

PlânG. luI IeremIa 3:25

11
În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe 

tine, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, robul 
Meu – zice Domnul – te voi lua și te 

voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am 
ales, zice Domnul oștirilor. 

HaGaI 2:23

12
După aceste întâmplări, cuvântul 

Domnului a vorbit lui Avram într-o 
vedenie și a zis: „Avrame, nu te 

teme; Eu sunt scutul tău și răsplata 
ta cea foarte mare.” 

Geneza 15:1

13
Cine va ridica pâră împotriva 

aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu 
este Acela care-i socotește 

neprihăniți! 
romanI 8:33

14
Pieirea ta, Israele, este că ai fost 

împotriva Mea, împotriva Celui ce 
te putea ajuta. 

osea 13:9

15
Nu te bucura de mine, vrăjmașă, 

căci, chiar dacă am căzut, mă 
voi scula iarăși, chiar dacă stau 

în întuneric, totuși Domnul este 
lumina mea! 

mICa 7:8

16
Voi face din tine un neam mare 

și te voi binecuvânta; îți voi 
face un nume mare și vei fi o 

binecuvântare. 
Geneza 12:2

17
Să nu-ți pizmuiască inima pe cei 

păcătoși, ci să aibă totdeauna frică 
de Domnul. 

Proverbe 23:17

18
El nu va striga, nu-Și va ridica 

glasul și nu-l va face să se audă 
pe ulițe. 

IsaIa 42:2

19
Pământul își dă roadele; 

Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne 
binecuvântează. 

Psalmul 67:6

20
Așa vorbește Domnul, Împăratul 
lui Israel și Răscumpărătorul lui, 

Domnul oștirilor: „Eu sunt Cel dintâi 
și Cel de pe Urmă, și afară de Mine, 

nu este alt Dumnezeu.”
 IsaIa 44:6

21
Cel mai mic se va face o mie, și 
cel mai neînsemnat, un neam 

puternic. Eu, Domnul, voi grăbi 
aceste lucruri, la vremea lor. 

IsaIa 60:22

22
Oastea împăratului Babilonului 

împresura pe atunci Ierusalimul, 
și prorocul Ieremia era închis în 

curtea temniței, care ținea de casa 
împăratului lui Iuda. 

IeremIa 32:2

23
El va zidi o Casă Numelui Meu. El 

Îmi va fi fiu, și Eu îi voi fi Tată; și voi 
întări pe vecie scaunul de domnie 

al împărăției lui în Israel. 
1 CronICI 22:10

24
Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare 

este credința ta; facă-ți-se cum 
voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit 

chiar în ceasul acela. 
maTeI 15:28

25
Toate își au vremea lor, și fiecare 

lucru de sub ceruri își are ceasul lui. 
eClesIasTul 3:1

26
„Eu – zice Domnul – te voi învăța 

și-ți voi arăta calea pe care trebuie 
s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea 

privirea îndreptată asupra ta.” 
Psalmul 32:8

27
Chiar dacă ar fi să umblu prin 

valea umbrei morții, nu mă tem 
de niciun rău, căci Tu ești cu mine. 
Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmul 23:4

28
Să te binecuvânteze Domnul din 

Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, 
în toate zilele vieții tale. 

Psalmul 128:5

29
Când îți întorci privirile spre El, 

te luminezi de bucurie, și nu ți se 
umple fața de rușine. 

Psalmul 34:5

30
Căci noi n-am adus nimic în lume, 

și nici nu putem să luăm cu noi 
nimic din ea. 
1 TImoTeI 6:7

31
Bunătățile Domnului nu s-au 

sfârșit, îndurările Lui nu sunt la 
capăt, ci se înnoiesc în fiecare 

dimineață. 
PlânG. luI IeremIa 3:22-23

1 2 3 4



Iubiți mijlocitori,

Îi suntem deosebit de recunoscători 
lui Dumnezeu, inițiatorul și 
susținătorul misiunii, că a hotărât 
în suveranitatea Sa, acum la 
începutul secolului XXI, să cheme 
și biserica din România să participe 
la misiunea Lui (Missio Dei). 
Teologul și misiologul Christopher 
Write scria: „Dumnezeu nu are o 
misiune pentru Biserica Lui, ci are 
o Biserică pentru misiunea Lui”. 
Această participare la misiunea 
Lui constă, în special, în trimiterea 
de misionari pe termen lung, dar 
și în susținerea lor din punct de 
vedere financiar și în rugăciune. 
În momentul alcătuirii acestui 
calendar aveam acreditați un 
număr de 72 de misionari APME. 
Cei mai mulți dintre ei provin din 
bisericile din țară, dar ultimii ani 

au adus alături de noi tot mai mulți 
trimiși în misiune ai bisericilor 
românești din diaspora: Italia, 
Statele Unite al Americii, Elveția, 
Marea Britanie sau Spania. Cei 
mai mulți dintre misionarii noștri 
sunt căsătoriți, dar mai avem și 
tineri sau tinere care se roagă 
pentru soția sau soțul potrivit 
pentru a putea continua lucrarea 
de misiune ca familie.

În privința marilor blocuri religioase, 
în care dorim să proclamăm 
adevărul Evangheliei, mai mult de 
jumătate dintre misionari lucrează 
printre musulmani, ceilalți slujind 
în mijlocul hindușilor, budiștilor, 
creștinilor nominali sau al 
animiștilor.

Conștientizând faptul că cea mai 
mare problemă a omului este 

păcatul și că cea mai mare nevoie 
a lui este aceea de reconciliere cu 
Creatorul Său, lucrările de bază 
pe care le desfășoară misionarii 
noștri sunt de natură spirituală: 
evanghelizare, ucenicizare sau 
înființare de biserici acolo unde nu 
există. În zonele în care biserica 
locală sau națională este încă 
tânără și are nevoie de slujitori 
bine pregătiți, lucrătorii noștri 
se concentrează pe formarea și 
echiparea de slujitori.

Am dorit să împărtășesc acest 
cuvânt cu voi, stimați credincioși, 
pentru a vă ajuta să cunoașteți 
mai bine atât misionarii APME, 
cât și complexitatea câmpului lor 
de misiune și diversitatea modului 
lor de slujire pentru a putea să 
mijlociți eficient pentru ei.

MISIONARI 
ROMÂNI 
ÎN LUME

PASTOR Ghiță Rițișan
PREȘEDINTE Agenția Penticostală de 
Misiune Externă



Iulie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AUGUST
Septembrie 2019

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

29 30 31 1
Da, Dumnezeu este ajutorul meu, 

Domnul este sprijinul sufletului 
meu! 

Psalmul 54:4

2
Iată, voi face ceva nou și-i gata să 

se întâmple: să nu-l cunoașteți voi 
oare? Voi face un drum prin pustiu 

și râuri, în locuri secetoase. 
IsaIa 43:19

3
Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieții. 

Cine vine la Mine nu va flămânzi 
niciodată; și cine crede în Mine nu 

va înseta niciodată.” 
Ioan 6:35

4
Căci întristările noastre ușoare, de 

o clipă, lucrează pentru noi tot mai 
mult o greutate veșnică de slavă. 

2 CorInTenI 4:17

5
„Opriți-vă și să știți că Eu sunt 

Dumnezeu: Eu stăpânesc peste 
neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” 

Psalmul 46:10

6
„Ascultați glasul Meu, și Eu voi fi 
Dumnezeul vostru, iar voi veți fi 
poporul Meu; umblați pe toate 

căile pe care vi le-am poruncit, ca 
să fiți fericiți.” 

IeremIa 7:23

7
Ferice de omul care își pune 

încrederea în Domnul și care nu 
se îndreaptă spre cei trufași și 

mincinoși! 
Psalmul 40:4

8
Dumnezeul cel Veșnic este un loc 

de adăpost, și sub brațele Lui cele 
veșnice este un loc de scăpare. El a 

izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta și a 
zis: „Nimicește-l.” 

DeuTeronomul 33:27

9
Căci Eu sunt cu tine; și nimeni nu 

va pune mâna pe tine, ca să-ți facă 
rău: vorbește, fiindcă am mult 

norod în această cetate.
FaPTele aPosTolIlor 18:10

10
Vezi acum că Domnul te-a ales, ca 

să zidești o Casă care să-I slujească 
de Locaș Sfânt. Întărește-te și 

lucrează. 
1 CronICI 28:10

11
Știu de acum că Domnul scapă 

pe unsul Său și-i va răspunde din 
ceruri, din locașul Lui cel sfânt, prin 
ajutorul atotputernic al dreptei Lui. 

Psalmul 20:6

12
Domnul m-a pedepsit, da, dar nu 

m-a dat pradă morții. 
Psalmul 118:18

13
Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși 
celor bătrâni. Și toți, în legăturile 

voastre, să fiți împodobiți cu 
smerenie. Căci „Dumnezeu stă 

împotriva celor mândri, dar celor 
smeriți le dă har.” 

1 PeTru 5:5

14
Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar 

cel neprihănit îndrăznește ca un 
leu tânăr. 

Proverbe 28:1

15
Despre Beniamin a zis: „El este 

preaiubitul Domnului, el va locui la 
adăpost lângă Dânsul. Domnul îl va 

ocroti întotdeauna și se va odihni 
între umerii Lui.” 

DeuTeronomul 33:12

16
Astfel, dar, preaiubiților, după 

cum totdeauna ați fost ascultători, 
duceți până la capăt mântuirea 
voastră, cu frică și cutremur, nu 

numai când sunt eu de față, ci cu 
mult mai mult acum, în lipsa mea. 

FIlIPenI 2:12

17
Dar El știe ce cale am urmat; și, 
dacă m-ar încerca, aș ieși curat 

ca aurul. 
Iov 23:10

18
Domnul ne va da și fericirea, și 

pământul nostru își va da roadele. 
Psalmul 85:12

19
Adevărat, adevărat vă spun că voi 

veți plânge și vă veți tângui, iar 
lumea se va bucura; vă veți întrista, 
dar întristarea voastră se va preface 

în bucurie. 
Ioan 16:20

20
Câteva clipe te părăsisem, dar te 

voi primi înapoi cu mare dragoste. 
IsaIa 54:7

21
Pacea lui Hristos, la care ați fost 

chemați, ca să alcătuiți un singur 
trup, să stăpânească în inimile 

voastre, și fiți recunoscători. 
ColosenI 3:15

22
Ascultă, fiule, primește cuvintele 

mele, și anii vieții tale se vor 
înmulți.

Proverbe 4:10

23
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu 

te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt 
Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot 
Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu 

dreapta Mea biruitoare.” 
IsaIa 41:10

24
Așa că putem zice plini de 

încredere: „Domnul este ajutorul 
meu, nu mă voi teme: ce mi-ar 

putea face omul?” 
evreI 13:6

25
Vă las pacea, vă dau pacea Mea. 

Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu 
vi se tulbure inima, nici să nu se 

înspăimânte. 
Ioan 14:27

26
Domnul a răspuns: „Voi merge Eu 

însumi cu tine și îți voi da odihnă.” 
exoDul 33:14

27
Domnul (…) tămăduiește pe cei 

cu inima zdrobită și le leagă rănile. 
Psalmul 147:3

28
Am fost cu tine pretutindeni pe 

unde ai mers, am nimicit pe toți 
vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am 
făcut nume ca numele celor mari 

de pe pământ. 
1 CronICI 17:8

29
Voi sătura de grăsime sufletul 
preoților, și poporul Meu se va 

sătura de bunătățile Mele, zice 
Domnul. 

IeremIa 31:14

30
Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe 

iebusiții care locuiau la Ierusalim; și 
iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii 

lui Beniamin până în ziua de azi. 
JuDeCăTorI 1:21

31
Da, El nu va îngădui să ți se clatine 

piciorul; Cel ce te păzește nu va 
dormita.

 Psalmul 121:3

1
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Căci prin har ați fost mântuiți, prin 

credință. Și aceasta nu vine de la 
voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

eFesenI 2:8

2
Ferice de cei împăciuitori, căci ei 

vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! 
maTeI 5:9

3
Voi sunteți lumina lumii. O cetate 
așezată pe un munte nu poate să 

rămână ascunsă. 
maTeI 5:14

4
Îmbrăcați-vă cu toată armura lui 

Dumnezeu, ca să puteți ține piept 
împotriva uneltirilor diavolului. 

eFesenI 6:11

5
Dreapta Domnului se înalță; 

dreapta Domnului câștigă biruința! 
Psalmul 118:16

6
Nu te teme, pământule, ci bucură-

te și înveselește-te, căci Domnul 
face lucruri mari! 

Ioel 2:21

7
Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie 

răul prin bine. 
romanI 12:21

8
Încununezi anul cu bunătățile Tale, 

și pașii Tăi varsă belșugul. 
Psalmul 65:11

9
Ea a numit Numele Domnului 

care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu 
care mă vede!” căci a zis ea: „Cu 
adevărat, am văzut aici spatele 

Celui ce m-a văzut!” 
Geneza 16:13

10
Cum se unește un tânăr cu o 

fecioară, așa se vor uni fiii tăi 
cu tine; și cum se bucură mirele 
de mireasa lui, așa Se va bucura 

Dumnezeul tău de tine.
 IsaIa 62:5

11
Ea a numit Numele Domnului 

care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu 
care mă vede!” căci a zis ea: „Cu 
adevărat, am văzut aici spatele 

Celui ce m-a văzut!” 
Geneza 16:13

12
Totuși, în toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit. 
romanI 8:37

13
Cei nenorociți și cei lipsiți caută 

apă, și nu este; li se usucă limba 
de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; 

Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi 
părăsi. 

IsaIa 41:17

14
Domnul mă va izbăvi de orice lucru 

rău și mă va mântui, ca să intru în 
Împărăția Lui cerească. A Lui să fie 

slava în vecii vecilor! Amin. 
2 Timotei 4:18

15
Până la bătrânețea voastră Eu voi fi 
același, până la căruntețea voastră 

vă voi sprijini. V-am purtat, și tot 
vreau să vă mai port, să vă sprijin și 

să vă mântuiesc. 
IsaIa 46:4

16
În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe 

tine, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, robul 
Meu – zice Domnul – te voi lua și te 

voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am 
ales, zice Domnul oștirilor.

HaGaI 2:23

17
Dar toți vor rămâne de rușine din 
pricina unui popor care nu le va fi 
de folos, nici nu-i va ajuta, nici nu 
le va folosi, ci va fi spre rușinea și 

ocara lor.
 IsaIa 30:5

18
Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va 
sătura sufletul chiar în locuri fără apă 

și va da din nou putere mădularelor 
tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca 

un izvor ale cărui ape nu seacă. 
IsaIa 58:11

19
Le-am dat Cuvântul Tău; și lumea 

i-a urât, pentru că ei nu sunt din 
lume, după cum Eu nu sunt din 

lume. 
Ioan 17:14

20
În vremea aceea, vă voi aduce înapoi; 

în vremea aceea, vă voi strânge; căci vă 
voi face o pricină de slavă și de laudă 

între toate popoarele pământului, când 
voi aduce înapoi pe prinșii voștri de 

război sub ochii voștri, zice Domnul. 
țeFanIa 3:20

21
Să ne uităm țintă la Căpetenia și 

Desăvârșirea credinței noastre, adică 
la Isus, care, pentru bucuria care-I 

era pusă înainte, a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 
evreI 12:2

22
Acum, așa vorbește Domnul care 

te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a 
întocmit, Israele! „Nu te teme de 

nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem 
pe nume: ești al Meu.”

IsaIa 43:1

23
Iată că te-am săpat pe mâinile 

Mele, și zidurile tale sunt 
totdeauna înaintea ochilor Mei! 

IsaIa 49:16

24
Să ascultăm, dar, încheierea 

tuturor învățăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu și păzește poruncile Lui. 

Aceasta este datoria oricărui om. 
eClesIasTul 12:13

25
Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, 
toți cei ce nădăjduiți în Domnul! 

Psalmul 31:24

26
Soarele tău nu va mai asfinți, și 

luna ta nu se va mai întuneca, căci 
Domnul va fi Lumina ta pe vecie, și 

zilele suferinței tale se vor sfârși. 
IsaIa 60:20

27
Mai bine să fii într-o stare smerită 

și să ai o slugă, decât să faci pe 
fudulul și să n-ai ce mânca.  

Proverbe 12:9

28
Rugăciunea făcută cu credință va 
mântui pe cel bolnav, și Domnul 

îl va însănătoși; și, dacă a făcut 
păcate, îi vor fi iertate. 

IaCov 5:15

29
Arată-Ți bunătatea Ta cea 

minunată, Tu, care scapi pe cei 
ce caută adăpost și-i izbăvești de 

potrivnicii lor prin dreapta Ta! 
Psalmul 17:7

30
Dar Dumnezeu, care este bogat 

în îndurare, pentru dragostea cea 
mare cu care ne-a iubit. 

eFesenI 2:4

1 2 3 4 5 6



Proiectul Bisericii „Flacăra Speranței” a luat naștere 
în Biserica Betel Constanța, din dorința de a împărtăși 
Vestea Bună într-un mod cât mai eficient pentru orașul 
Constanța. Am înțeles în cadrul echipei de coordonare 
că una dintre modalitățile pe care Dumnezeu le folosește 
este și înființarea – cu ajutor din partea bisericii-mamă – 
de noi puncte de lucru, care să devină în timp comunități 
creștine de sine stătătoare. Ca țintă, am discutat despre o 
zonă opusă geografic celei în care se află clădirea Bisericii 
Betel, pentru a încuraja implicarea oamenilor din acea zonă 
în activitățile bisericii, venind noi mai aproape de ei. De 
asemenea, un câștig însemnat este procesul de multiplicare 
a liderilor, prin încurajarea spre slujire făcută oamenilor a 
căror singură implicare în Biserică era participarea la slujbe. 

Viziunea a început să se dezvolte atunci când Gabriel 
Șmalberger a făcut primii pași adunând în jurul lui un 
grup-nucleu, care avea să reprezinte punctul de pornire al 
noii lucrări. La slujba de Paști din anul 2013, Biserica Betel 
s-a rugat pentru grupul-nucleu, declarând astfel oficial 
susținerea pentru dezvoltarea grupului în direcția înființării 
unei noi biserici creștin-penticostale în cartierul Tomis Nord 
din Constanța. 

În prezent, Biserica Flacăra Speranței își desfășoară 
activitatea ca biserică de sine stătătoare, fiind înființată 
oficial în luna septembrie 2017 și coordonată de pastorul 
Gabriel Șmalberger, având ca scop principal dezvoltarea 
lucrării de evanghelizare în partea de nord a orașului 
Constanța. 

DECLARAȚIE DE VIZIUNE: 
Biserica „Flacăra Speranței” există pentru: 
 » Evanghelizarea zonei de nord a orașului Constanța; 
 » Abordarea studenților din campusul universitar; 
 » Ucenicizarea celor convertiți și echiparea lor – o biserică-

centru de instruire;  
 » Manifestarea într-un mod natural a bucuriei și a darurilor 

Duhului Sfânt atât în închinare, cât și în slujire; 
 » Lucrare și misiune în grupurile etnice din orașul 

Constanța și până la marginile pământului. 

BISERICA 
PENTICOSTALĂ 
„FLACĂRA 
SPERANȚEI”, 
CONSTANȚA, 
ROMÂNIA

PASTOR GABRIEL ȘMALBERGER
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Misiunea Bisericii „Flacăra Speranţei”
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30 1
„Scoateți, dar, dumnezeii străini 

care sunt în mijlocul vostru și 
întoarceți-vă inima spre Domnul, 

Dumnezeul lui Israel.” 
Iosua 24:23

2
Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo 

niște oameni care țin de învățătura lui 
Balaam, care a învățat pe Balac să pună 

o piatră de poticnire înaintea copiilor 
lui Israel, ca să mănânce din lucrurile 

jertfite idolilor și să se dedea la curvie. 
aPoCalIPsa 2:14

3
Nădăjduiește în Domnul! Fii 

tare, îmbărbătează-ți inima și 
nădăjduiește în Domnul! 

Psalmul 27:14

4
El zicea cu glas tare: „Temeți-vă 

de Dumnezeu și dați-I slavă, căci 
a venit ceasul judecății Lui; și 

închinați-vă Celui ce a făcut cerul 
și pământul, marea și izvoarele 

apelor!” 
aPoCalIPsa 14:7

5
Domnul Dumnezeu este tăria 
mea; El îmi face picioarele ca 

ale cerbilor și mă face să merg 
pe înălțimile mele. – Către mai 

marele cântăreților. De cântat cu 
instrumente cu corzi. 

HabaCuC 3:19

6
Atunci se vor teme de Numele 
Domnului cei de la apus, și de 

slava Lui cei de la răsăritul soarelui; 
când va năvăli vrăjmașul ca un 

râu, Duhul Domnului îl va pune 
pe fugă. 

IsaIa 59:19

7
Doamne, Tu ești stânca mea, 

cetățuia mea, izbăvitorul meu! 
Dumnezeule, Tu ești stânca mea în 
care mă ascund, scutul meu, tăria 

care mă scapă și întăritura mea! 
Psalmul 18:2

8
Pe Cel ce a întins pământul pe ape, 

căci în veac ține îndurarea Lui! 
Psalmul 136:6

9
Mulțumiți lui Dumnezeu pentru 
toate lucrurile; căci aceasta este 

voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, 
cu privire la voi. 

1 TesalonICenI 5:18

10
Dumnezeu este adăpostul și 

sprijinul nostru, un ajutor care nu 
lipsește niciodată în nevoi.

Psalmul 46:1

11
El a zis: „Dacă vei asculta cu luare 

aminte glasul Domnului Dumnezeului 
tău, dacă vei face ce este bine înaintea 

Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui 
și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te 

voi lovi cu niciuna din bolile cu care am 
lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul 

care te vindecă.” 
exoDul 15:26

12
Recunoaște-L în toate căile tale, și 

El îți va netezi cărările. 
Proverbe 3:6

13
Fiindcă bunătatea Ta prețuiește 
mai mult decât viața, de aceea 

buzele mele cântă laudele Tale. 
Psalmul 63:3

14
Domnul Se va lupta pentru voi; dar 

voi stați liniștiți. Exodul 14:14

15
Tot ce are suflare să laude pe 
Domnul! Lăudați pe Domnul! 

Psalmul 150:6

16
Oamenii dedați la rău nu înțeleg 
ce este drept, dar cei ce caută pe 

Domnul înțeleg totul. 
Proverbe 28:5

17
Pacea să fie între zidurile tale, și 
liniștea, în casele tale domnești! 

Psalmul 122:7

18
La Domnul Dumnezeul nostru 

însă este îndurarea și iertarea, căci 
împotriva Lui ne-am răzvrătit! 

DanIel 9:9

19
De multe dureri are parte cel rău, 

dar cel ce se încrede în Domnul 
este înconjurat cu îndurarea Lui. 

Psalmul 32:10

20
Ajutorul nostru este în Numele 

Domnului, care a făcut cerurile și 
pământul. 

Psalmul 124:8

21
Să nu vi se tulbure inima. Aveți 

credință în Dumnezeu și aveți 
credință în Mine. Ioan 14:1

22
Nimeni nu va putea să stea 

împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi 
cu tine, cum am fost cu Moise; nu 

te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 
Iosua 1:5

23
Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu 

sunt; nu vă temeți!” 
maTeI 14:27

24
„Știu că Tu poți totul și că nimic 

nu poate sta împotriva gândurilor 
Tale.” 

Iov 42:2

25
Domnul să te binecuvânteze din 

Sion, El, care a făcut cerurile și 
pământul! 

Psalmul 134:3

26
Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui 

Dumnezeu, pentru ca, la vremea 
Lui, El să vă înalțe. 

1 PeTru 5:6

27
Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți 

va da tot ce-ți dorește inima. 
Psalmul 37:4

28 29
Căci Domnul Dumnezeu este 

un soare și un scut, Domnul dă 
îndurare și slavă, și nu lipsește de 

niciun bine pe cei ce duc o viață 
fără prihană. Psalmul 84:11

30
Depărtează-te de rău și fă binele; 

caută pacea și aleargă după ea! 
Psalmul 34:14

31
Domnul nu leapădă pentru 

totdeauna. Ci, când mâhnește pe 
cineva, Se îndură iarăși de el, după 

îndurarea Lui cea mare. 
PlânG. luI IeremIa 3:31-32
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TULCEA: TICHILEȘTI
SPITALUL DE LEPROȘI 

Oferirea de ajutor pentru spitalul de leproși din România a 
fost o parte din lucrarea „Bread of Life” de peste zece ani. 
Oferim periodic pachete care constau în alimente, obiecte 
de igienă, îmbrăcăminte, lenjerie de pat, pături și alte 
obiecte pentru persoanele care suferă de această boală 
teribilă. Încurajăm frații și surorile în Hristos să ni se alăture 
și să le arătăm că nu sunt uitați de Dumnezeu Care îi iubește 
foarte mult.

Proiectele Fundației Umanitare Debora au rolul de a 
asigura protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, 
temporar sau definitiv de părinții săi, ca urmare a stabilirii în 
condițiile legii a măsurii plasamentului.

În cadrul Fundației Umanitare Debora funcționează o 
casă de copii de tip rezidențial:
CASA TABITA – 14 copii
Servicii oferite:
 » mentorat (oferire de modele de viață şi călăuzire prin 

consiliere);
 »  asistență în asimilarea materiei școlare şi realizarea 

sarcinilor școlare;
 »  educație creștină şi de viață prin studiu creștin 

săptămânal în casă, copiii fiind înrolați în grupele 
de copii ale bisericii cu participare la programele din 
biserică etc.;

 »  dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 
(motivarea implicării în activitățile administrative);

 »  educație sanitară, pentru igienă, sănătate şi prim-ajutor;
 » activități recreative: picnic la iarbă verde, excursii, 

tabere;
 »  orientare profesională şi facilitarea asigurării unui loc de 

muncă după terminarea educației școlare.
Personalul calificat: patru mame sociale, două 

educatoare, un asistent social, un psiholog voluntar care 
zilnic asigură îngrijire, educație şi afecțiunea necesară unei 
dezvoltări armonioase.

Mottoul fundației: „Nicidecum nu te voi părăsi, nici nu te 
voi uita!” (Evrei 13:5)

ROMÂNIA: ARAD
FUNDAȚIA HUMANITARA 

DEBORA

KENYA, ALGERIA ȘI ARIZONA
ORFELINAT „GOD WILL PROVIDE”

Orfelinatul oferă adăpost și sprijin copiilor din Kenya, 
Algeria și Arizona, aflați în situații defavorizate, din familii 
dezorganizate sau în care părinții nu mai sunt în viață. 
Până în prezent s-a construit un orfelinat în care există 27 
de copii, urmând a se construi o școală. Orfelinatul asigură 
cheltuielile pentru  personal, taxe de școlarizare, trei mese 
pe zi și gustări, combustibil, asistență medicală, întreținere 
pentru facilități, transport etc. Printre alte proiecte 
existente, organizația își propune să deschidă un centru de 
dezintoxicare, un magazin de lucru și o biserică în Rhamu, 
Kenya, la aproximativ 2 kilometri de sudul Somaliei. Un alt 
proiect important este achiziționarea a 10 hectare de teren 
pentru plantarea porumbului necesar hranei localnicilor și 
totodată predicarea Cuvântul lui Dumnezeu.

Organizația a plantat o biserică în Arizona, un centru de 
reabilitare pentru bărbați și în curând va construi un centru 
de femei și copii. În Arizona se află baza centrală a misiunii. 

Un alt scop al organizației este să lucreze cu sufletele 
pierdute care sunt dependente de droguri. Elevii parcurg 
un program intens de nouă luni, cu viziunea de a merge pe 
câmpul de misiune odată ce programul este complet.

DIRECTOR ANA CRISTEA RESPONSABIL ORGANIZAȚIE: JOHNNY BRICI COORDONATOR ALIN PANICAN
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Domnul însuși va merge înaintea 
ta, El însuși va fi cu tine, nu te va 

părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și 
nu te înspăimânta!
DeuTeronomul 31:8

2
Căci oricine se înalță va fi smerit; și 

cine se smerește va fi înălțat. 
luCa 14:11

3
Nu-Mi voi călca legământul și nu 

voi schimba ce a ieșit de pe buzele 
Mele. 

Psalmul 89:34

4
Vei fi o cunună strălucitoare 

în mâna Domnului, o legătură 
împărătească în mâna 

Dumnezeului tău. 
IsaIa 62:3

5
Nu te teme de nimic, căci Eu sunt 

cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul 
tău de la răsărit și te voi strânge 

de la apus. 
IsaIa 43:5

6
Toți oamenii aceștia voiau să 
ne înfricoșeze și își ziceau: „Li 

se va muia inima, și lucrarea nu 
se va face.” Acum, Dumnezeule, 

întărește-mă! 
neemIa 6:9

7
Mai era sămânță în grânare? Nici 

via, nici smochinul, nici rodiul și 
nici măslinul n-au mai adus nimic. 

Dar din ziua aceasta, Îmi voi da 
binecuvântarea Mea. 

HaGaI 2:19

8
Căci ați fost cumpărați cu un preț. 

Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în 
trupul și în duhul vostru, care sunt 

ale lui Dumnezeu. 
1 CorInTenI 6:20

9
Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu 
te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! 

Psalmul 50:15

10
Eu tot mă voi bucura în Domnul, 

mă voi bucura în Dumnezeul 
mântuirii mele! 

HabaCuC 3:18

11
Domnul Dumnezeul tău este un 

Dumnezeu plin de îndurare, care 
nu te va părăsi și nu te va nimici; 
El nu va uita legământul pe care 

l-a încheiat prin jurământ cu 
părinții tăi. 

DeuTeronomul 4:31

12
Și Dumnezeul meu să îngrijească 

de toate trebuințele voastre, după 
bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos. 

FIlIPenI 4:19

13
Ține minte aceste lucruri, Iacove, 
și tu, Israele, căci ești robul Meu. 

Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, 
Israele, nu Mă uita! 

IsaIa 44:21

14
Lăudați pe Domnul, căci este bun, 

căci îndurarea Lui ține în veac!
 1 CronICI 16:34

15
Orice armă făurită împotriva ta va 

fi fără putere; și pe orice limbă care 
se va ridica la judecată împotriva ta 

o vei osândi. 
IsaIa 54:17

16
Toți fiii tăi vor fi ucenici ai 

Domnului, și mare va fi propășirea 
fiilor tăi. 

IsaIa 54:13

17
Când Mă va chema, îi voi răspunde; 

voi fi cu el în strâmtorare, îl voi 
izbăvi și-l voi proslăvi.

 Psalmul 91:15

18
Eu însă voi privi spre Domnul, îmi 
voi pune nădejdea în Dumnezeul 
mântuirii mele; Dumnezeul meu 

mă va asculta. 
mICa 7:7

19
Dumnezeu tună cu glasul Lui în 

chip minunat; face lucruri mari pe 
care noi nu le înțelegem. 

Iov 37:5

20
Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de 
mâine; căci ziua de mâine se va 

îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei 
necazul ei. 
Matei 6:34

21
Și pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile și 

gândurile în Hristos Isus. 
FIlIPenI 4:7

22
În vremea aceea, Abimelec, însoțit 

de Picol, căpetenia oștirii lui, a 
vorbit astfel lui Avraam: Dumnezeu 

este cu tine în tot ce faci. 
Geneza 21:22

23
Pe când Se afla lângă lacul 

Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul 
ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 

luCa 5:1

24
Căci Domnul va fi nădejdea ta, și El 

îți va păzi piciorul de cădere. 
Proverbe 3:26

25
„Domnul este partea mea de 

moștenire”, zice sufletul meu; de 
aceea nădăjduiesc în El. Plâng. lui 

IeremIa 3:24

26
Acum rămân acestea trei: credința, 
nădejdea și dragostea; dar cea mai 

mare dintre ele este dragostea.
 1 CorInTenI 13:13

27
Așteptarea celor neprihăniți nu va 

fi decât bucurie, dar nădejdea celor 
răi va pieri. 

Proverbe 10:28

28
Atunci am auzit un glas pe care nu 

l-am cunoscut: – „I-am descărcat 
povara de pe umăr, și mâinile lui 

nu mai țin coșul.”
 Psalmul 81:5-6

29
Binecuvântat este cel ce se încrede 

în Domnul! 
Proverbe 16:20

30
Buzele celui neprihănit înviorează 
pe mulți oameni, dar nebunii mor 

fiindcă n-au judecată. 
Proverbe 10:21

1



Această lucrare a început în decembrie 1997 
sub forma unui program de hrănire, alfabetizare și 
evanghelizare pentru copiii străzii, oferit într-o sală din 
clădirea Bisericii Filadelfia. Acest început sărăcăcios a 
dat naștere  Centrului Creștin Betania – un orfelinat de 
tip familial – și Liceului Teoretic Elimul Nou – singura 
școală creștină din Republica Moldova. 

Centrul Creștin Betania, începând cu septembrie 
1999, este organizat în 10 case (o fostă tabără de pioneri, 
renovată și adaptată), în care locuiesc 10 familii, formate 
din părinți voluntari (cupluri soț-soție din Biserica 
Filadelfia) care și-au asumat responsabilitate de a crește 
(îngriji, educa, etc.) foști copii ai străzii. 

Pe parcursul acestor ani, am avut privilegiul de 
a contribui la transformarea copiilor analfabeți care 
cerșeau pe străzi în oameni care dau dovadă de o bună 
mărturie spirituală și profesională. Spre exemplu: unul 
a devenit medic, o fată este profesoară, două fete au 
devenit designeri vestimentari deosebit de respectați, iar 
mulți dintre ei sunt încă studenți la universități. 

La ora actuală, 95 de persoane slujesc/beneficiază 
de serviciile oferite. Suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru dragostea și grija Sa și prețuim oamenii care 
investesc împreună cu noi! 

Domnul să vă binecuvânteze în mod abundent! 

Îi mulțumim însă lui Dumnezeu, Care ne conduce 
întotdeauna la biruință, în Cristos, şi răspândește prin 

noi în orice loc mireasma cunoașterii Lui. 
(2 Corintieni 2:14)

REPUBLICA MOLDOVA 
CENTRUL CREȘTIN BETANIA

ROMÂNIA: BROȘTENI 
ORFELINATUL „BREAD OF LIFE”

Orfelinatul „Bread of Life”: mulți copii vin la noi prin 
intervenția asistenților sociali guvernamentali care nu 
au o soluție mai bună pentru copiii care trăiesc fără o 
locuință sigură și stabilă. Acesta este chiar tipul de casă 
pe care o oferim într-un mediu creștin. Noi avem scopul 
să salvăm, să adăpostim, să hrănim și să ridicăm copiii 
ca să-L urmeze pe Isus Hristos prin viața lor.

Programul Centrului de hrănire: programul a început 
acum 8 ani, cu trei centre mici și câțiva copii săraci care 
au primit mese în numele lui Isus. Astăzi „Bread of 
Life” livrează la zeci de centre situate în sate sărace din 
România. Bisericile locale lucrează cu noi pentru a opera 
centrele și pentru a distribui sprijinul oferit de susținătorii 
noștri. Cu fiecare masă, copiii nu primesc numai mâncare 
pentru trupul lor, ci aud și Vestea bună despre Isus. 
Ajutorarea în cadrul acestui program ne permite să 
ajungem la mai mulți copii. Totuși, gândul că există încă 
mulți copii în satele sărace care sunt înfometați, murdari 
și neglijați este dureros.

Programul de tranziție a tinerilor: tinerii care sunt 
aproape gata să părăsească orfelinatul sau unul 
dintre programele noastre de hrănire devin o parte din 
programul nostru de transfer. Acest program este foarte 
eficient și aproape de inima noastră. Credem în hrănirea 
trupului, a minții și a sufletelor copiilor pe care îi salvăm. 
Susținem și mentorăm acești adolescenți în timp ce își 
continuă educația și formarea profesională. Cu locuința, 
mâncarea și alte lucruri esențiale oferite de susținătorii 
noștri, această perioadă de tranziție le permite să 
reușească și să devină adulți independenți care trăiesc 
pentru Hristos. 

PASTOR COORDONATOR DORU CÎRDEI 

ROMÂNIA: TIMIȘOARA
BISERICA SION TIMIȘOARA

PASTOR DR. VALENTIN DEDU

Dumnezeu mi-a vorbit despre plantarea unei biserici pe când 
eram student la Facultatea de Teologie (în jurul anului 2000), 
însă am știut atunci că nu este timpul să îmi asum o astfel de 
aventură. În 2004 m-am mutat în Timișoara, m-am căsătorit cu 
Corina și mi-am început slujirea într-o biserică din Timișoara. Aici 
am fost parte a echipei pastorale și am avut numeroase ocazii să 
îmi dezvolt darurile spirituale și să învăț din experiențe diverse. 
În 2012, m-am retras din slujirea pastorală în care eram implicat 
și am stat o perioadă deoparte pentru a căuta fața lui Dumnezeu. 

După o perioadă de câteva luni am primit în duhul meu 
semnul că Dumnezeu ne cheamă să plantăm o nouă biserică 
în Timișoara. Convingerea interioară a continuat să crească și 
am început să formăm un grup de casă. Discret, cu pași mici și 
ascuns de ochii publici, am slujit cu inimă celor care ne-au fost 
dați să îi slujim, iar noi am fost mângâiați prin slujirea noastră 
pentru că am început să vedem roade. 

Au trecut astfel 4 ani. În această perioadă s-au întâmplat 
multe lucruri frumoase: s-au botezat 11 persoane, s-au format 
familii, s-au restaurat vieți, s-au vindecat suflete, am văzut 
bolnavi vindecați, am văzut multe minuni financiare și mâna 
lui Dumnezeu în multe momente, s-au format oameni pentru 
slujire, iar viziunea noastră s-a clarificat și s-a maturizat. Acum 
sunt două grupuri de casă, iar din noiembrie 2018 am început și 
întâlnirile publice de duminică dimineața în sala de conferințe a 
unui hotel din Timișoara. Așa a fost începutul. Povestea încă se 
scrie.

Ne dorim să fim o biserică biblică și total dedicată lui Hristos, 
hotărâtă să își asume mandatul formării de ucenici începând din 
Timișoara și până la marginile pământului. Viziunea noastră este 
să deschidem cel puțin câte o biserică de casă în fiecare cartier 
al Timișoarei și în comunele limitrofe. Pentru 2019 ne rugăm să 
putem amenaja un spațiu unde să dezvoltăm diverse  proiecte 
și evenimente prin care să ajungem la inima orașului Timișoara.

COORDONATOR ALIN PANICAN
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Încrede-te în Domnul și fă binele; 

locuiește în țară și umblă în 
credincioșie. 
Psalmul 37:3

2
Dumnezeu mă încinge cu putere 

și mă povățuiește pe calea cea 
dreaptă.

 Psalmul 18:32

3
Fiți treji și vegheați! Pentru că 

potrivnicul vostru, diavolul, dă 
târcoale ca un leu care răcnește și 

caută pe cine să înghită. 
1 PeTru 5:8

4
Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, Eu 

sunt; nu vă temeți!” 
maTeI 14:27

5
Ferice de cei împăciuitori, căci ei 

vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu! 
maTeI 5:9

6
Căci mi-au răcorit duhul meu și al 
vostru. Să știți, dar, să prețuiți pe 

astfel de oameni. 
1 CorInTenI 16:18

7
Te chem în ziua necazului meu, căci 

m-asculți. 
Psalmul 86:7

8
Iată, Dumnezeul acesta este 

Dumnezeul nostru în veci de veci; 
El va fi călăuza noastră până la 

moarte. 
Psalmul 48:14

9
Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, 

căutați necurmat fața Lui! 
1 CronICI 16:11

10
Dacă răbdăm, vom și împărăți 

împreună cu El. Dacă ne lepădăm 
de El, și El Se va lepăda de noi. 

2 TImoTeI 2:12

11
Nimeni nu va putea să stea 

împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi 
cu tine, cum am fost cu Moise; nu 

te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 
Iosua 1:5

12
Da, El nu va îngădui să ți se clatine 

piciorul; Cel ce te păzește nu va 
dormita. 

Psalmul 121:3

13
Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu 

nu este lipsit de putere. 
luCa 1:37

14
Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul 
tău care te iau de mâna dreaptă 

și-ți zic: „Nu te teme de nimic, Eu îți 
vin în ajutor!” Isaia 41:13

15
Bucurați-vă în nădejde. Fiți 

răbdători în necaz. Stăruiți în 
rugăciune.

 romanI 12:12

16
Celui ce va birui îi voi da să șadă cu 

Mine pe scaunul Meu de domnie, 
după cum și Eu am biruit și am 

șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui 
de domnie.

aPoCalIPsa 3:21

17
Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, 

Alesul Meu, în care Își găsește 
plăcere sufletul Meu. Am pus 

Duhul Meu peste El; El va vesti 
neamurilor judecata. 

IsaIa 42:1

18
Căci așa vorbește Domnul 

Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În 
liniște și odihnă va fi mântuirea 

voastră, în seninătate și încredere 
va fi tăria voastră.” Dar n-ați voit! 

IsaIa 30:15

19
Căci așa vorbește Domnul 

Dumnezeu: „Odinioară, poporul 
Meu s-a coborât să locuiască 

pentru o vreme în Egipt; apoi 
asirianul l-a asuprit fără temei. 

IsaIa 52:4

20
El a purtat păcatele noastre în 

trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, 
fiind morți față de păcate, să trăim 
pentru neprihănire; prin rănile Lui 

ați fost vindecați. 
1 PeTru 2:24

21
Eu pun cuvintele Mele în gura ta și 

te acopăr cu umbra mâinii Mele, ca 
să întind ceruri noi și să întemeiez 
un pământ nou, și să zic Sionului: 

„Tu ești poporul Meu!” 
IsaIa 51:16

22
Căci iată, întunericul acoperă 

pământul, și negură mare, 
popoarele; dar peste tine răsare 

Domnul, și slava Lui se arată peste 
tine. 

IsaIa 60:2

23
Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare 

este credința ta; facă-ți-se cum 
voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit 

chiar în ceasul acela. 
maTeI 15:28

24
Calea Domnului este o întăritură 

pentru cel nevinovat și o prăbușire 
pentru cei ce săvârșesc fărădelegi. 

Proverbe 10:29

25
De aceea, Domnul însuși vă va da 

un semn: „Iată, fecioara va rămâne 
însărcinată, va naște un Fiu și-I va 

pune numele Emanuel. 
IsaIa 7:14

26
Ferice de cei milostivi, căci ei vor 

avea parte de milă! 
maTeI 5:7

27
Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este 

de ajuns; căci puterea Mea în 
slăbiciune este făcută desăvârșită.”  

2 CorInTenI 12:9

28
Când urmez învățăturile Tale, 

mă bucur de parc-aș avea toate 
comorile. 

Psalmul 119:14

29
Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; 

și îți voi vesti lucruri mari, lucruri 
ascunse pe care nu le cunoști. 

IeremIa 33:3

30
„Domnul să te binecuvânteze și să 

te păzească! 
numerI 6:24

31
Inima mea să-Ți cânte, și să nu stea 

mută. Doamne Dumnezeule, eu 
pururi Te voi lăuda! 

Psalmul 30:12
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RESPONSABIL PROIECT DAVID HIRICZKO

BISERICA „BETEL”, LUMINA, 
CONSTANȚA, ROMÂNIA

BISERICA „SPERANȚA” 
VIIȘOARA, CONSTANȚA, 

ROMÂNIA
Lucrarea de evanghelizare din această localitate a 

început prin anul 1997, neexistând la acea dată niciun 
credincios. Totul a început prin evanghelizări în aer liber 
printr-o echipă de misionari veniți din America în colaborare 
cu  evanghelistul Nicu Marcu din Agigea. Acest om cu 
inima deschisă pentru Dumnezeu a continuat să vestească 
Evanghelia în Lumina, în ciuda tuturor împotrivirilor din 
partea autorităților și a preoților ortodocși din localitate. În 
urma multor rugăciuni, Dumnezeu a început să schimbe 
inimile oamenilor, astfel că din anul 1999-2000 un mic 
număr de oameni, devenind creștini, au început să se adune 
în spații închiriate unde Îl lăudau pe Dumnezeu.

Prin anul 2001 frații reușesc să cumpere un teren de 
300 mp pentru o clădire de biserică.  De atunci și până 
acum lucrarea a crescut și s-a dezvoltat din punct de vedere 
spiritual și numeric. Dumnezeu ridică astfel tineri care să se 
pregătească pentru lucrarea de slujire.

Mai târziu, în anul 2004, fratele Nicu Marcu s-a 
mutat într-o altă zonă de slujire, coordonarea lucrării de 
evanghelizare din Lumina fiind preluată de către Drugă 
Ionel. De atunci, lucrarea de slujire din Lumina a continuat 
să se dezvolte prin lucrarea cu copiii, cu tinerii, grup de 
laudă și alte lucrări adiacente.  

Deși lucrarea a continuat să crească, noi ne-am adunat 
tot într-un spațiu închiriat, deoarece nu am avut posibilități 
financiare pentru ridicarea unei case de rugăciune pe 
terenul bisericii.

Viișoara este o comună mică din județul Constanța, 
România, cu un număr de 1000 de locuitori. Deoarece 
viața familiilor de acolo este precară, iar Evanghelia nu 
fusese vestită deloc, familia Arete Costel și Elena a primit 
din partea lui Dumnezeu viziunea de a planta o biserică în 
această localitate, ambii având absolvite cursurile de 2 ani 
ale Centrului Român de Studii Transculturale din Agigea, 
Constanța. Pe lângă această viziune, ei s-au  implicat și 
în educația copiilor, deschizând un program de educație 
tip „After School”. Prin aceasta s-a urmărit și legarea 
relațiilor cu părinții copiilor ce beneficiau de acest program. 
Scopul principal al lucrării este de a semăna Cuvântul lui 
Dumnezeu în viața oamenilor care nu Îl cunosc personal 
pe Dumnezeu. Biserica „Speranța” fiind nou plantată, are 
nevoie să crească spiritual și numeric, să se ridice lideri și 
oameni destoinici care să ducă Evanghelia mai departe. 

CONDUCĂTOR IONEL DRUGĂ CONDUCĂTOR COSTEL ARETE

Lucrarea de evanghelizare prin sport din Constanța a 
debutat în 2012, când am intrat în legătură cu Organizația 
Internațională Ambassadors Footbal în cadrul unui curs de 
instruire a antrenorilor creștini la Chișinău. În urma cursului 
a fost înființată Liga Creștină de Fotbal, în care în următorii 
ani au fost implicate mai multe echipe de copii și adolescenți 
necreștini. Aceștia participă la antrenamente săptămânale 
și la cupe trimestriale și leagă relații cu antrenorii și cu alți 
tineri creștini. Între 2012 și 2018 aproximativ 500 de copii 
au auzit Evanghelia.

În 2013 și 2014, dorind să dezvoltăm această lucrare, am 
organizat două cursuri de instruire a antrenorilor creștini în 
colaborare cu Ambassadors Football și OM România. La 
acest curs au participat antrenori creștini din toată țara, 
dar și din străinătate. În 2013 am văzut pentru prima dată 
impactul taberelor de fotbal din Statele Unite. Așa s-a născut 
viziunea de a implementa acest model de evanghelizare și 
în România. Și în 2014 am avut prima tabără de zi în orașul 
Constanța în colaborare cu Ambassadors Football și OM 
România. În următorii doi ani am organizat câte o tabără 
în orașul Murfatlar, iar în 2017 am organizat trei tabere în 
Constanța, Murfatlar și Babadag, județul Tulcea. Între 2014 
și 2017, în cele șapte tabere au participat aproximativ 300 
de copii în taberele noastre.

Acesta este anul când am ieșit în afara țării cu taberele 
de fotbal. În colaborare cu o familie de misionari români 
trimiși de APME, am organizat o tabără în rândul tinerilor 
albanezi musulmani din Skopje, Macedonia.

EVANGHELIZARE PRIN SPORT, 
CONSTANȚA, ROMÂNIA



PROIECTUL PENTRU DEZVOLTARA 
CAMPUSULUI ITP BUCUREȘTI

Doresc să accentuez importanța 
strategică a învățământului teologic 
pentru împlinirea mandatului misionar 
în România. Pe lângă Cultul Creștin 
Penticostal din România funcționează 
peste 100 de unități de învățământ de 
toate nivelurile: grădinițe, școli gimnaziale, 
licee teologice, colegii și seminare biblice, 
institute de învățământ universitar. Fără 
a pierde din vedere importanța fiecărei 
școli, în calitate de rector al Institutului 
Teologic Penticostal din București, doresc 
să subliniez importanța acestei școli pentru 
slujirea cauzei Împărăției lui Dumnezeu 
în România și în întreaga lume. Institutul 
Teologic Penticostal, însuflețit de mandatul 
și făgăduința Domnului Isus Hristos, 
urmărește ca, prin împuternicirea Duhului 
Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu 
înzestrați cu caracter hristic și pregătire 
teologică temeinică, în vederea zidirii 
Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției 
lui Dumnezeu. În prezent, la ITP avem peste 
200 de studenți. Majoritatea dintre ei provin 

din familii cu greutăți financiare. Formarea 
lor ca slujitori necesită un efort sporit din 
partea noastră. 

Clădirile în care funcționează acum 
institutul nu reușesc să satisfacă nevoile 
noastre, motiv pentru care am decis 
extinderea campusului. Vom construi 
o clădire nouă care să cuprindă 12 săli 
de curs, un amfiteatru, un laborator 
media, o capelă cu 350 de locuri, două 
săli de ședință, spații pentru socializare, 
bibliotecă şi birouri administrative. Noua 
clădire va avea 6000 mp construiți. 
Actualele clădiri vor fi modernizate prin: 
etajarea actualului Corp de Predare şi 
transformarea lui în spații de cazare pentru 
profesori şi studenți; extinderea Corpului 
Cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi; 
supraetajarea Corpului de Cazare, pentru 
rezolvarea cazării surplusului de studenți 
și masteranzi. În final, campusul ITPB va 
avea o suprafață de 11500 mp construiți. 
Costurile totale ale acestui proiect se ridică 
la suma de trei milioane de dolari. 

Investiția în formarea de lucrători 
creștini este una de mare impact peste 
generații, la toate nivelurile. Nevoia mare 
și continuă de lucrători destoinici pentru 
Evanghelie poate fi mai bine servită prin 
dezvoltarea unor școli teologice, în care 
studiul și spiritualitatea să fie armonios 
împletite. ITP este o asemenea școală. 

Cu ocazia scrierii acestui articol doresc 
să mulțumesc bisericilor penticostale 
din diaspora, în special celor din SUA și 
Canada, și tuturor prietenilor noștri care 
au sponsorizat nominal studenți ITP, 
pentru ajutorul acordat școlii noastre. ITP 
datorează mult Misiunii Genesis, care ani 
la rând a dovedit că este aproape de școala 
noastră.

Stimați frați, în numele fraților din 
România, apelez la sprijinul dvs. pentru 
înaintarea Evangheliei în mijlocul poporului 
nostru.

DR. IOAN BRIE  
Rector al Institutului Teologic 

Penticostal București

INSTITUTUL TEOLOGIC  
PENTICOSTAL BUCUREȘTI



„Dumnezeu nu are o misiune pentru Biserica 
Lui, ci are o Biserică pentru misiunea Lui”.

Christopher Write


