       Biserica Penticostala „Peniel”
„Încununezi anul cu bunătățile Tale, și pașii Tăi varsă
belșugul!” (Psalmul 65:11)
DRAGI FRAȚI ȘI SURORI ÎN DOMNUL!
Vă salutăm în numele Domnului nostru Isus Hristos.
Vrem pentru început să prezentăm în câteva rânduri istoria acestei localități și,
totodată, să vorbim despre începerea lucrării lui Dumnezeu aici în Lumina.
Lumina a luat ființă în anul 1880 purtând numele de Cogealia, denumire ce vine
de la șeful tribului tătar Cogea-Ali (Ali cel Mare), dar și datorită numărului mare de turci,
tătari ce locuiau în localitate. Denumirea de Cogealia s-a păstrat până în anul 1929 când
localitatea a primit numele de Valea Neagră. Abia în 1965 numele localității a fost
schimbat în Lumina și, mai apoi, multe alte etnii au populat localitatea.
La ora actuală, localitatea Lumina are aproximativ 12000 de locuitori.
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,
cât 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 Druga 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.

Un nou inceput pentru biserica!
O noua provocare!
O noua biruinta!
In anul 2014 o nouă provocare a venit pentru biserica din Lumina - aceea de a
păși prin credință pe un drum nou. Deoarece am fost nevoiți să eliberăm spațiul închiriat
unde ne strângeam pentru slujbă, am decis împreună cu biserica să ne adunăm pentru
un timp prin case, timp în care să strângem bani pentru a începe construirea unei case
de rugăciune. In toata aceasta perioada Dumnezeu ne-a ajutat sa stringem o suma de
bani si in primavara acestui an mai exact in Martie ne-am apucat de constructia casei de
rugaciune, si astfel Dumnezeu ne-a ajutat sa facem demisolul . Pina aici Dumnezeu ne-a
ajutat. Iar acum ne-am oprit in faza asta deoarece nu mai avem resurse pentru a
continua . Deși suntem o biserica cu aproximativ 30- 35 de persoane (20 membri și
aparținători), știm că Dumnezeu care este credincios, ne va ajuta să continuam si sa
finalizam aceasta casa de rugaciune de care comunitatea noastra are nevoie . Pe langa
constructia casei de rugaciune, biserica mai este implicata in plantare de biserici. In anul
2016 am inceput un punct de misiune in localitatea Crucea care este la o distanta de
50km de Lumina. Acolo am cunoscut 3 famili pe care le vizitam si le evanghelizam. Dar
din pricina lipsei unui mijloc de transport deplasarea in misiune este foarte grea.
Ne rugam ca Dumnezeu sa ne binecuvinteze cu un mijloc de transport pentru misiune .
Acum de o luna prin harul lui Dumnezeu ne adunam la demisol desi m-ai sunt multe
lucruri de amenajat la sala .

O parte dintre persoanele cu care ne-am adunat prin case



Sala de la demisolul bisericii unde ne adunam acum

Dacă dorești să te implici în rugăciune vei fi un vegheator și un
mijlocitor împreună cu noi.
Și dacă Dumnezeu te încurajează să sprijini și financiar la
construirea casei de rugăciune, va rugam contactati misiunea Genesis.

                  „Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.”
Domnul să vă binecuvinteze!

Ionel Druga

