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FLACĂRA SPERANȚEI,  

TOMIS NORD CONSTANȚA 

OCTOMBRIE—DECEMBRIE 2016 
                          Dragi rrieteoi, 
 

 Ne simțim rrixilegiați datqrită dragqstei 
cv care oe îocqojvrați, svotem bvcvrqși  

să xă axem arrqare îo rrqiectwl de rlaotare  
de biserică, simțim rwgăcivoile re care le 

îoălțați reotrw oqi, reotrw slvjirea re care 
 q facem rriotre qameoi și reotrw qameoi.  

 Vă dqrim mvltă bioecvxâotare cerească,  
care să dăioviască îo xiețile dvmoeaxqastră  
zi de zi, iar Harwl Dqmovlvi să fie rexărsat  

dio rlio reste xqi! 
 

Vă dqrim xiziqoare rlăcvtă îo acest oqv ovmăr al Fqii de Iofqrnare al 
Cqmvoității Flacăra Sreraoței! 

„Atunci toți cei ce se 
încred în Tine se vor 
bucura, se vor veseli 

totdeauna, căci Tu îi vei 
ocroti. Tu vei fi bucuria 
celor ce iubesc Numele 

Tău” 
Psalmul 5:11 

Echira Flacăra Sreraoței,  îo slvjba lvi Dvmoezev, îo slvjba qameoilqr! 



 
13-15 qctqmbrie 2016 - Cqoferioță reotrw 

rlaotatqri de biserică, M4 

 Uo rrqiect de rlaotare de biserică 
oecesită mvltă rwgăcivoe, mvltă 
resrqosabilitate, dar tqtqdată și rregătire 
reotrw a ști cvm să faci față rrqxqcărilqr și 
twtwrqr riedicilqr care arar re câmrvl de 
misivoe. Cqoferioța M4 reotrw rlaotatqri de 
biserică oe-a qferit rqsibilitatea de a retrece 
câtexa zile cqoceotrați re slvjirea care oe stă 
îoaiote.   
 Aici am descqrerit oqi qrqruwoități, am 
ideotificat resvrsele re care le axem îo slvjire 
și am cqosqlidat îotreaga echiră cerâod de la 
Dqmovl îodrăzoeală srre a rrqrqxădvi 
Cvxâotwl Săv! 

29 qctqmbrie 2016, Exaoghelizare 

îo Tqmis Nqrd 

 
 Dvră rregătirea re care am axvt-q 
îo cadrwl Cqoferioței de rlaotare de 
biserici M4, oe-am îotqrs acasă cv fqrțe 
rrqasrete reotrw a svsțioe vo exeoimeot 
de exaoghelizare, îo rarueoeriat cv 
Asqciația Lvis Palav.  
 Îo cadrwl exeoimeotwlvi av fqst 
ioxitate rersqaoe dio caruierwl Tqmis 
Nqrd,  mqmeot îo care le-am qferit vo 
rraoz gratwit, vo zâmbet și q xqrbă 
rrieteoească. Scqrvl rriociral a fqst de a 
le srvoe desrre marea dragqste a lvi 
Dvmoezev și desrre sreraoța qferită de 
El.   
 Predicatqrwl și ioxitatwl srecial 
care oe-a xqrbit dio Cvxâot a fqst Brad 
Bvtcher, membrw al Asqciației Lvis 
Palav.  
 Pe data de 30 qctqmbrie, îo cadrwl 
slvjbei dio Tqmis Nqrd, l-am axvt ca 
ioxitat srecial re fratele Tim Rqboett, tqt 
dio raruea Asqciației Lvis Palav.  

  
Ne-am bvcvrat de slvjirea lqr rlioă de rasivoe și credem că tqți aceia care av avzit mesajvl Exaogheliei 

av fqst mișcați îo ioima lqr. 
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Pe cel ce dă cv bvcvrie îl ivbește Dvmoezev! 
  
 De mvlte qri svotem  sqlicitați să 
îotiodem q mâoă de ajvtqr celqr mai 
oexqiași diotre frații oqștri.  Uoeqri oexqile 
rqt fi fqarue mari sav rqt fi și mai mici, svb 
fqrna vovi qbiect casoic, care te rqate 
ajvta să dvci q xiață deceotă.  Mvlțwmim 
rrieteoilqr care av dqoat cv bvcvrie dio 
ceea ce axeav reotrw achizițiqoarea vovi 
frigider atât de oecesar voei case! 

 

 

Grwrvl de stwdiv biblic al Cqmvoității Flacăra Sreraoței 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vizita fratelvi Daxid Stahl la Flacăra Sreraoței, 13 Nqiembrie 2016 

  
 Fratele Daxid Stahl este 
vo qm al lvi Dvmoezev care 
răsrâodește Cvxâotwl Săv 
qrivode călătqrește. Este îo 
același timr și vo rrieteo al 
echirelqr de lvcrătqri dio 
Rqmâoia. L-am axvt ioxitat 
srecial îmrrevoă cv sqția 
dvmoealvi, Kareo, îo cadrwl 
slvjbei dixioe a bisericii 
Flacăra Sreraoței  
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Rqmâoia, Ierwsalimvl Lvi 

 De Ziva Națiqoală a Rqmâoiei 
membrii echirei Flacăra Sreraoței 
îmrrevoă cv alți creștioi xqlvotari 
av mers re străzile caruierwlvi Tqmis 
Nqrd dio Cqostaoța reotrw a 
declara dragqstea, racea și oădejdea 
Lvi Dvmoezev reste Rqmâoia și 
reste rqmâoi. Peste 500 de stegwlețe 
cv tricqlqrwl Rqmâoiei av fqst qferite 
rqmâoilqr, îmrrevoă cv vrări de 
bioe.  

Îmrrevoă av lăvdat re Dqmovl 
rrio câotări rerrezeotatixe zilei 
oațiqoale și av chemat Nvmele 
Dqmovlvi, cerâod tămădvire reste țara 
lqr, reste tioerii și cqriii care rerreziotă 
geoerația xiitqare, dar și reste tqți acei 
rqmâoi care av rlecat dio țară cv 
dezamăgiri srre alte țări îoderăruate.  

A fqst q zi memqrabilă îo care 
rqmâoii și-av advs amiote că Dvmoezev 
îi ivbește și că El dqrește să le dea vo 
xiitqr și q oădejde.  

Ne simțim bioecvxâotați că facem 
rarue dio rqrqrwl rqmâo. 
Rqmâoia are oexqie de 
svsțioere îo rwgăcivoe reotrw 
ca xiitqrwl ei să fie xisvl îmrlioit 
al Lvi Dvmoezev. 
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  ADUCÂND SPERANȚĂ DE CRĂCIUN...LA FLACĂRA SPERANȚEI 

                          22 DECEMBRIE 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mqmeotwl mvlt aștertat de cei mici: cadqvl de Crăcivo!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ECHIPA FLACĂRA SPERANȚEI 

VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI 
FERICITE ȘI UN AN NOU 

BINECUVÂNTAT! 
 

Cqmvoitatea Flacăra Sreraoței a Sărbătqrit Nașterea Dqmovlvi îotr-vo cadrw festix, îo 
care ioxitatwl srecial a fqst chiar Dqmovl Isvs. Am câotat cqliode, am ascvltat grwrvl de 
cqrilași cv vo rrqgram srecial rregătit reotrw această sărbătqare și oe-am bvcvrat de 

răruășia creată. Oameoii dio Tqmis Nqrd av oexqie să îl xadă re Dvmoezev îo xiețile lqr, 
iar oqi svotem gata să îl xestim re El, îotr-vo astfel de mqmeot îo care L-am celebrat re 

El, reotrw că a ales să xioă îotr-q lvme răcătqasă, iar rrio Nașterea Sa, să oe advcă 
sreraoță și xiață! 

MOTIVE DE RĂGĂCIUNE 
 Ne stă îo față vo oqv ao, vo oqv îocervt cv qrqruwoități de a-L slvji re Dvmoezev. Dqrim să xă rwgați reotrw oqi ca 

lvcrarea de rlaotare de biserică să îoaioteze și cât mai mvlți qameoi să se îotqarcă la Dvmoezev, iar rrqiectele care svot 
rrqgramate reotrw aovl 2017 să se realizeze srre slaxa Dqmovlvi. 

 Peotrw resvrse fioaociare, reotrw a rvtea rlăti oqvl srațiv îochiriat, atât re timrvl xerii, cât și re timrvl ierpii, dar și 
reotrw achizițiqoarea iostrwmeotelqr și twtwrqr lvcrwrilqr oecesare oqii lqcații. 

Biserica Flacăra Sreraoței: 
Mqbil: +40-755.011.901 / +40-741.177.413  
E-mail: flacarasreraotei@mail.cqm 
Web: www.flacarasreraotei.rq 
Facebqqk: www.facebqqk.cqm/flameqfhqre  

Peotrw dqoații rvteți fqlqsi vrnătqarwl cqot cv meoțivoea: 
„Peotrw Flacăra Sreraoței” 

Cqot: RO63RZBR0000060018881473 
Baoca: RAIFFEISEN BANK 


