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 Bun găsit! Bucuria noastră este să fim alături de oameni, în proiecte prin care 

aceștia să ajungă să îl descopere pe Dumnezeu într-un mod personal. Lucrarea pe care o 

desfășurăm, prin răspândirea Evangheliei în cartierul Tomis Nord, este în primul rând 

dorința Lui Dumnezeu pentru această zonă a orașului, iar noi ne-am deschis inima 

pentru a împlini voia Sa.   

 Vă invităm să urmăriți proiectele și evenimentele Comunității Flacăra Speranței, 

desfășurate în perioada Martie-Mai 2017 și vă mulțumim pentru rugăciuni, susținere și 

apreciere! 

În acest număr: 

 Lucrări de dezvoltare; 

 Campanie de rugăciune pe străzi; 

 Evanghelizare cu ocazia Sărbătorii Pascale; 

 Susținători în lucrare; 

 Proiecte de viitor/echipa s-a mărit; 

 Implică-te/roagă-te/dăruiește. 

 Pe data de 22 Aprilie 2017, Comunitatea Flcacăra Speranței a avut deosebita bucurie și 

onoare să declare încheiată prima serie de studiu a Cursului Alfa, prin care 7 aparținători ai 

comunității noastre au absolvit acest curs, adâncind cunoașterea asupra Scripturii și a voii Lui 

Dumnezeu.  

 Lucrarea de plantare de biserică are în vedere și ucenicizarea oamenilor care doresc să 

se apropie de Dumnezeu din punct de vedere spiritual, iar faptul că sunt oameni interesați să 

cunoască mai multe despre principiile Scripturii, este o mare împlinire. 

 Ne dorim să deschidem o nouă serie de curs, prin care și alți oameni să fie sfătuiți 

despre cum să dezvolte o relație personală cu Hristos.  

 Domnul să îi binecuvinteze pe absolvenți și să le dea înțelepciune în fiecare aspect al 

vieții lor de credință! 

 



LUCRĂRI DE DEZVOLTARE 
 

 În luna Martie 2017, a avut loc întâlnirea femeilor din Tomis Nord, în 

care am discutat despre planul special al Lui Dumnezeu pentru femeia 

creștină, și nu numai. În acest cadru, am sărbătorit Ziua Femeii, ne-am rugat 

pentru cauzele de rugăciune ale invitatelor noastre și am avut părtășie în cântare și 

relaționare. Începând cu luna Iunie 2017, dorim să deschidem un Club pentru Femei, în care 

acestea să găsească sprijin emoțional și spiritual și să abordăm teme relevante și de actualitate 

care să le ajute să descopere voia Lui Dumnezeu pentru viața lor. 

 În perioada 16-19 martie 2017, echipa Flacăra Speranței a participat la Conferința M4  

pentru plantatorii de biserici. Această conferință de instruire are ca scop dezvoltarea 

leadershipului în plantări de biserici și evanghelizări. Dumnezeu să lucreze în continuare și să 

ne dea înțelepciune pentru a face lucrarea Sa într-un mod corect. 

CAMPANIE DE RUGĂCIUNE PE STRĂZI, 23-28 Martie 2017 

 Rugăciunea este sursa de comunicare pe care Dumnezeu dorește să o folosim cel mai 

des. De multe ori, suntem atât de implicați în a face lucrarea Lui Dumnezeu și prea puțin ne 

oprim să ne rugăm pentru însăși lucrarea pe care o facem.  

 Așa cum Scriptura zice, noi semănăm sămânța Evangheliei, dar numai Dumnezeu face 

să încolțească și să crească. Poate părea ciudat să mergi pe stradă și să te rogi în gând sau chiar 

cu voce tare pentru oamenii și clădirile pe care le întâlnești pe drum. Am făcut de multe ori 

această slujire, și am fost surprinși de modul în care Dumnezeu ne vorbea chiar când mergeam 

pe străzi în mod practic.  

 Ne rugăm pentru oamenii pe care îi întâlnim; pentru copii; pentru lanțurile de firme 

care au ca obiectiv jocuri de noroc - ca Dumnezeu să îi facă pe proprietari să renunțe la aceaste 

afaceri prin care mulți oameni își pierd banii și timpul; ne rugăm pentru oamenii care sunt în 

baruri - ca să fie eliberați de sub puterea alcoolului și a tutunului; ne rugăm pentru elevii din 

licee - să fie oameni care îl caută pe Dumnezeu la un moment dat al vieții lor; ne rugăm pentru 

bisericile de alte denominații - ca liderii religioși să fie oameni sinceri și corecți, care își 

îndrumă enoriașii către Dumnezeu. 

 Sunt multe motive de rugăciune, iar cea făcută pe stradă, în mijlocul oamenilor, are un 

impact foarte puternic în lucrarea noastră și pentru cei purtați în rugăciune. Domnul să asculte 

toate rugăciunile care s-au înălțat și care se vor mai înălța de acum înainte pentru cartierul 

Tomis Nord Constanța. Amin! 

Harta cartierului 

Tomis Nord 

Constanța 



EVANGHELIZARE CU OCAZIA SĂRBĂTORII 

PASCALE—16 APRILIE 2017 

 Învierea Lui Hristos ne dă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu față în 

față, într-o zi pregătită de El. Învierea 

Domnului nostru reprezintă Harul 

oferit.  

 Comunitatea Flacăra Speranței 

a sărbătorit într-un cadru festiv faptul 

că Isus este viu!  

  Ne dorim ca participanții care 

au auzit despre jertfa Domnului Isus, 

cu ocazia Sărbătorii Învierii, să ia 

hotărâri importante cu privire la viața 

lor spirituală. 

SUSȚINĂTORI ÎN LUCRARE  În cadrul lucrării de plantare de 

biserică, am avut de nenumărate ori bucuria 

de afla că sunt oameni care ne încurajează și 

care sunt într-un fel sau altul susținători ai 

lucrării noastre. În luna martie 2017, am avut 

invitați evangheliști și predicatori, care au 

adus mesaje din partea Lui Dumnezeu pentru 

comunitatea noastră și pentru cei ce erau 

invitați ai membrilor noștri. 

 Familia Poope și familia Hill din 

Statele Unite, ne-au vizitat și am avut o seară 

de evenghelizare în care Dumnezeu ne-a 

vorbit în mod profund. 

 Profesorul și evanghelistul Erik Spruyt a 

vizitat, de asemenea, comunitatea noastră, 

aducând cuvânt de încurajare. 

 Un bun prieten al Comunității 

Flacăra Speranței este fratele Ilie U. 

Tomuța, director al Misiunii Genesis din 

Chigaco, Statele Unite. Fratele Ilie susține 

lucrarea noastră de plantare de biserică și din 

partea dumnealui  primim multe încurajări, 

care ne confirmă că Dumnezeu ne dorește în 

această lucrare. 

 În luna Mai, fratele Ilie a vizitat lucrarea 

noastră, petrecând o săptămână în Dobrogea, 

vizitând lucrarea misionară și evanghelistică 

care se desfășoară aici. 



PROIECTE DE VIITOR 

Vara aceasta (luna iulie) avem planificată o tabără de fotbal, care se va 

desfășura pe stadionul de rugby din Tomis Nord Constanța. Scopul taberei 

este să avem activități cu copiii interesați de acest sport, să îi evanghelizăm și 

să legăm relații cu ei și cu părinții lor. După această tabără, intenționăm să 

deschidem un Club de Chitară gratuit pentru copii, în care ei să învețe să 

cânte cântece creștine și, de asemenea, să afle mai multe despre Dumnezeu. Avem nevoie de 

puterea și prezența Domnului în perioada acestei tabere! 

Pentru deschiderea Bisericii „Flacăra Speranței”, din luna Septembrie 2017. Încă de pe acum 

avem de îndeplinit unele formalități și ne dorim ca Dumnezeu să ne ajute să le depășim cu 

bine. De asemenea, evenimentul de deschidere al bisericii va avea loc într-o locație din Tomis 

Nord și ne dorim să punem la punct toate sarcinile ce includ deschiderea oficială. Domnul să ne 

însoțească în timpul acestui eveniment deosebit de important pentru noi, El să ne dea 

înțelepciune și să binecuvinteze slujba care va avea loc și invitații! 

IMPLICĂ-TE/ROAGĂ-TE/DĂRUIEȘTE! 

ÎN NUMĂRUL VIITOR... 

 Dumnezeu este cel care ne dăruiește și voința și înfăptuirea în toate aspectele slujirii, dar 

știm că El pune în inimile oamenilor gânduri bune cu privire la a susține lucrarea pe care ne-a dat-

o de împlinit. De aceea, ne-am simți încurajați să știm că sunteți dintre acei oameni, folosiți de 

Dumnezeu care se roagă în taină pentru lucrarea noastră, care se implică într-un anume fel și care 

dăruiesc. Vă invităm să faceți toate aceste lucruri și Dumnezeu vă va binecuvânta! 

 Avem nevoie de rugăciune pentru: 

 Sănătate, credință, nădejde în lucrurile care nu se văd, biruință în încercări; 

 Oameni care să devină parte a lucrării noastre, prin faptul că ne ajută în proiecte în mod practic; 

 Finanțe pentru cumpărarea unui teren pentru construcția bisericii; 

 Evanghelia care ajunge la urechile oamenilor din Tomis Nord sa nu rămână fără rod; 

 Biruință pentru perioada taberei de fotbal și a deschiderii oficiale a bisericii. 

 Cu mare bucurie vă informăm că echipa Flacăra 

Speranței s-a mărit cu încă un membru important. Micuța Eva

-Debora a venit pe lume pe data de 27 Mai 2017, în cadrul 

unei familii iubitoare: Familia Roman Mădălin, Simona, Sonia 

și Lara. Domnul să te binecuvinteze Eva-Debora! 

Echipa Flacăra Speranței s-a mărit! 

Publicații despre: tabăra de fotbal, deschiderea bisericii, cursuri 

Alfa, evanghelizări, proiecte viitoare. 

Pentru donații din România sau Europa,  
puteți folosi: 
Titular de cont „Biserica Betel Constanța” 
 
RO69RZBR0000060014500263 
 
Banca: RAIFFEISEN BANK (cont lei) 

Pentru donații puteți folosi următoarul cont cu mențiunea:  
„Pentru Flacăra Speranței”. 

Biserica Flacăra Speranței: 
Mobil: +40-755.011.901 /  
+40-741.177.413  
E-mail: flacarasperantei@mail.com 
Web: www.flacarasperantei.ro 
Facebook: www.facebook.com/
flameofhope  

Pentru donații din USA, puteți 
folosi: 

Misiunea Genesis 1713 W. 

Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 

Tel. (773) 575-8223 

misiuneagenesis@gmail.com  


