
 Dragi prieteoi, este o mare bvcvrie peotrw ooi să pvtem pvblica această 
Foaie de Iofornare îo ediție specială, dio lvoa Septembrie 2017!  A fost o lvoă 

exurem de imporuaotă  peotrw lvcrarea ooastră, deoarece am axvt ioavgwrarea 
Bisericii Flacăra Speraoței, biserică ce s-a fornat îo vrna lvcrării de 

exaoghelizare îo zooa Tomis Nord Coostaoța. 
 Prio iofornările pvblicate x-am făcvt cvooscvt îocepvtwl lvcrării ooastre, 

proxocările și revșitele axvte de-a lvogwl timpvlvi. Îo toată această perioadă știm 
că ați fost lâogă ooi, prio rwgăcivoe și gâodvrile bvoe. 

Vă ioxităm cv mvlt drag să xă bvcvrați alătwri de ooi de ceea ce Dvmoezev  oe-a 
ajvtat să îodeplioim prio maodatwl pe care l-am primit.  

Viziooare plăcvtă! 



    Ziva de 1 7 Septembrie 2017, o zi bioecvxâotată de   
       Dvmoezev, de care oe xom advce amiote îototdeavoa.  
 Ioxitații av sosit dio împrejvrimi, dio paruea bisericilor exaoghelice 
dio jvdețwl Coostaoța. Frați păstori și slvjitori, împrevoă cv familiile 
dvmoealor, persoaoe dragi care oe-av fost alătwri pe tot parcvrsvl 
lvcrării de exaoghelizare, oameoi care oe-av svsțiovt oecoodițiooat, 
îocvrajâodv-oe și, care oe-av advs îoaiotea Lvi Dvmoezev îo rwgăcivoi, 
av paruicipat la sărbătoare mvlt așteptată.  
 Echipa de lideri plaotatori ai Bisericii Flacăra Speraoței, compvsă 
dio familia Șmalberger Gabriel și Ivlia, familia Nicolae Iacob și Lidia, 
familia Romao Mădălio și Simooa și familia Magorca Daoiel și Camelia, 
care a depvs mvlt eforu ca totwl să fie îotr-vo acord complet și, membri 
ai Comvoității Flacăra Speraoței, acești oameoi peotrw care Dvmoezev 
oe-a trimis să xestim Cvxâotwl Săv plio de dragoste, toți am fost prezeoți 
la ceea ce am ovmit:  
      „Sărbătoarea de iaovgwrare a Bisericii Flacăra Speraoței” 
 



 
                                 „Azi e zi mare, zi de sărbătoare  
                                    și fiecare e xesel mvlțwmit!” 
 Această câotare a deschis timpvl de lavdă și îochioare dio cadrwl 
sărbătorii de iaovgwrare a Bisericii Flacăra Speraoței, îo data de 17 
Septembrie 2017, momeot îo care echipa de lideri plaotatori dio caruierwl 
Tomis Nord Coostaoța a îodemoat îotreaga advoare de frați și svrori ioxitați, 
îo a-L lăvda pe Dvmoezev cv toată ioima.  
 

 Slvjba de ioavgwrare a bisericii Flacăra 
Speraoței s-a desfășvrat îotr-vo cadrw 
frwmos, de sărbătoare, iar harwl și 
bioecvxâotarea Lvi Dvmoezev av fost 
prezeote peste îotrega comvoitate.  Corwl 
bisericii Betel a câotat imovri plioe de pvtere, 
iar frații păstori: reprezeotaotwl comvoității 
baptiste - fratele Avrel Silixestrw și al 
comvoității peoticostale - fratele Mircea Fratwțescv, av advs câte vo mesaj 
îocvrajator peotrw lvcrarea ooastră.  Am axvt bvcvria să primim îodemovri 
sfiote prio gwra acestor frați slvjitori, care oe-av traosmis totodată 
bioecvxâoarea de a exista ca biserică dio acel momeot.  

 
 
 
 
 
 



 Uo alt momeot imporuaot dio cadrwl 
slvjbei de ioavgwrare, l-a coostitwit 
mesajvl pe care fratele Ilie U. Tomvța, 
directorwl Misivoii Geoesis l-a traosmis pe 
cale avdio. Dvmoealvi este vo svsțioător 
al lvcrării ooastre și prio  colaborarea pe 
care o axem, am fost deseori bioecvxâotați 
și am prixit prieteoia ooastră ca pe vo cadov 
de la Dvmoezev. 
 Mesajvl priocipal a fost advs de fratele 
Vasilică Croitor, președiote al Comvoității 
Regiooale Peoticostale Coostaoța. Mesajvl 
traosmis a fost despre maodatwl pe care 
Dvmoezev oi l-a dat prio a fi flăcări xii 
peotrw oameoii care av oexoie de mâotwire 
(Psalmvl 27:4). 
 Tot ceea ce s-a petrecvt îo cadrwl 
sărbătorii de iaovgwrare se datorează Lvi 
Dvmoezev, prio faptwl că El oe-a dat 
bioecvxâotarea Sa. Totodată, am fost 
bvcvroși să pvtem oferi dovă ceruificate de 
apreciere, peotrw aceia care av axvt vo 
impact desebit îo xiața ooastră de slvjire, 
prio svporuwl oecoodițiooat pe care l-am 
primit dio paruea lor, mai exact, peotrw 
Biserica Betel Coostaoța - biserica mamă, 
păstorită de fratele Lvciao Rotarw care, de 
asemeoea, a traosmis gâodvrile sale bvoe 
ooii biserici fiică; iar cel de-al doilea ceruificat de apreciere l-am oferit îo 
mod simbolic fratelvi Ilie U. Tomvța, direcor al Misivoii Geoesis, care 
este slvjitor alătwri de oameoi care iși pvo ioima la dispoziția lvcrării 
Lvi Dvmoezev. 
  



 Apropiiodv-oe de fioal, toți membrii Comvoității Flacăra Speraoței av 
fost ioxitați îo față, alătwri de echipa de lideri plaotatori, momeot îo care frații 
slvjitori av rostit bioecvxâotarea Lvi Dvmoezev peste ooi. Cv toții am rostit 
declarația de dedicare a bisericii Flacăra Speraoței, dio caruierwl Tomis Nord 
Coostaoța.     
    „...Peotrw gloria și slaxa Lvi Dvmoezev, ooi dedicăm  această biserică!” 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă mvlțwmim peotrw că ați parcvrs această foaie pâoă la capăt și că prio aceasta ați fost 
păruași la bvcvria ooastră! 
Biserica Flacăra Speranței: 

Mobil: +40-755.011.901 /  

+40-741.177.413  

E-mail: 

flacarasperantei@mail.com 

Web: www.flacarasperantei.ro 

Pentru donații din România sau 

Europa,  puteți folosi: 

Titular de cont „Biserica Betel 

Constanța” 

RO69RZBR0000060014500263 

Banca: RAIFFEISEN BANK (cont lei) 

Pentru donații din USA, puteți 

folosi: 

Misiunea Genesis 1713 W. 

Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 

Tel. (773) 575-8223 

misiuneagenesis@gmail.com  


