
 

 

Sonsuz Yașam kilisesi  

Noi persoane la biserică 
Prin harul Domnului Isus luna aceasta am decis ca în 
biserica turcă ”Viața Veșnică” să începem un program 
de after school pentru copii, pentru a atrage la biserică 
cât mai mulți copii și părinți. Ne bucurăm că datorită 
acestui program mai mulți copiii dar și părinți au în-
ceput să vină la biserică. Luna aceasta au început să 
vină la programele bisericii noi persoane: 13 copii și 3 
adulți. Pentru toate acestea dăm slavă Domnului Isus! 

Biserica Viața Vesnică 
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  “Toată puterea mea fost dată în cer şi pe pământ. Duceti-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile...” Isus Hristos. 

Săracii și 
Cuvântul 
Domnului 

Duhul Domnului este 
peste Mine, pentru că M-
a uns să vestesc 
săracilor Evanghelia... 
Luca 4:18 

Cel bun pricepe pricina 
săracului dar cel rău nu 
poate s-o priceapă. Prov. 
29:7 

Și chiar dacă mi-aș 
împărți toată averea 
pentru hrana săracilor, 
...și n-aș avea dragoste, 
nu-mi folosește la nimic. 
1 Cor. 13:3 

Ferice de cel ce îngrijește 
de cel sărac! Căci în ziua 
nenorocirii Domnul îl 
izbăvește. Ps. 41:1 

Omul milostiv va fi 
binecuvântat, pentru că 
dă săracului din pâinea 
lui. Prov. 22:9 

N-a ales Dumnezeu pe 
cei se sunt săraci în ochii 
lumii acesteia ca să-i facă 
bogați în credință? Iacov 
2:5 

Cei săraci vor mânca și 
se vor sătura. Ps 22:26 
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Familia Nicu și 
Elena Sima 

BULGARIA 

Un senviș pentru copiii din Valea 
Plângerii 

În orașul în 
care  locuim 
este o vale 
plină cu 
gunoaie (pe 
care noi am 
numit-o Valea 
Plângerii, din cauza sărăciei, mizeriei și suferințelor de 
acolo) unde locuiesc în jur de 100 de familii cu copii lor. 
Luna aceasta după ce am început programul ”After 
School” în biserică cu copiii, Domnul ne-a pus pe inimă 
ca de câteva ori pe lună să mergem cu copii din 
biserică să dăruim câte un senviș la copii din această 
vale. Copii au fost foarte bucuroși să facă lucrul acesta. 
În felul acesta am cunoscut noi oameni și copii. Trei 
copii din acest loc au început să vină la After School.  

Concert de Crăciun 
Împreună cu biserica bulgară 
din oraș am hotărât ca pe 21 
decembrie 2017 să ținem un 
concert de Crăciun de 2 ore în 
centrul orașului. Cu ajutorul 
Domnul vom avea grupuri de 
frați care vor cânta. Tot în 
centrul Haskovei vom avea 
pentru 6 zile o căsuță 
închiriată pentru a dărui 
gratuit ceai, cafea și literatură 
creștină. Deasemenea vom 
instala mai multe corturi 
pentru informații, literatură, 
ceai, cafea, rugăciune, etc. Vă 
rugăm să vă rugați ca Domnul 
să ne dea biruință în acest 
proiect și oamenii să fie 
mântuiți! 
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    Motive de rugăciune  

 Pentru ca Dumnezeu: 
1. Să binecuvânteze copiii și slujitorii de la pro-
gramul de after school început luna aceasta. 
2.Să ajute părinții copiiilor care vin la after school 
să participe la programul bisericii de duminică; 
3.Să ne ajute sa găsim oameni interesați de Dom-
nul în Mineralni Bani, Karamanți, Stambulovo, 
Krepost și Teke; 
4.Să măntuiască pe Bedretin, Ergin, Huseyin, Mu-
mune, Ahmet și Halil, bărbații unor surori tur-
coaice din biserică; 
5.Să ne dea oameni noi cu care să crească biserica 
turcă, Sonsuz Yașam(viața veșnică); 
6.Să ajute pe Ramadan, Ibo, Gencebay, Anghel și 
Stanche să fie dedicați Domnului Isus; 
7.Să pregătească inimile oamenilor din Haskovo ca 
să primească pe Domnul cu ocazia concertului de 
Crăciun de pe 21 decembrie din centrul orașului; 
8.Să ne ocrotească de atacurile celui rău și să ne 
dea înțelepciune și călăuzire în lucrare. 

FUNDAŢIA APME       (Site: www.apme.ro)                                                                                               
Str. Argintului nr 2/2, loc. CLUJ NAPOCA, Jud. Cluj, 
400243, Romania.                                                            
BANCA Transilvania                                                       
RON: RO20BTRLRONCRT00G8971802                          
EURO: RO32BTRLEURCRT00G8971801                        
USD: RO45BTRLUSDCRT00G8971802                          
COD SWIFT: ROBTRL                                                    
Specificați pentru Nicu şi Elena Sima. 

 Lucrarea lui Dumnezeu cu turcii are nevoie de 
parteneri.                                                                  
 Dacă doriţi să fiţi partenerii noştrii în ziderea 
Impărăţiei lui Dumnezeu între turci, ne puteţi ajuta prin 
rugăciune şi financiar.                                                           
  Vă rugăm trimiteţi la fundaţia APME ajutorul 
dumneavoastră în conturile scrise mai jos: 

Mulţumiri  

 Mulţumim tutur celor ce susțin lucrarea de aici și se 
roagă pentru noi! Dumnezeu a răspuns la rugăciuni și noi 
lucruri au început să se întâmple cu adunarea turcă. Du-
menezeu să vă răsplătească şi să vă binecuvânteze! 

After school în biserica turcă 
Luna aceasta prin harul Domnului Isus am început în biserica 
turcă ”Viața Veșnică” din Haskovo, programul ”After School” 
pentru copiii care vin la biserică și prietenii lor. Aceștia trăiesc 
într-un cartier foarte sărac cu mii de oameni și unde școala 
nu este importantă pentru ei și familiile lor, de aceea mulți 
copii nu merg la școală. Avem copii între 3-12 ani. Din cei 19 
copii care au venit la programul after school, în prima lună, 5 
dintre ei nu merg deloc la școală, deși ar fi trebuit să meargă. Unii din ei sunt în clasa a-3,4,5-a dar nu știu să scrie 
după dictare, nu știu să adune și să scadă decât pe degete. Noi am  văzut această nevoie și am decis să ne im-
plicăm dându-le întâi mâncare copiilor și apoi făcând lecții cu ei. Motivele acestui program sunt:  

1.Copii din cartierul Republica să cunoască pe Domnul Isus și să creadă în El. 

2.Să atragem părinții copiilor care vin la After 
School să vină la biserică. 

3.Copii să învețe să scrie, să citească în bul-
gară și turcă, și să poată citi pentru ei Biblia. 

4.Cei mai buni dintre ei să poată face liceul 
și chiar facultatea. 

Cei ce doresc să susțină și financiar această 
lucrare pot 
trimite 
donațiile 
în 
conturile 
APME de 
mai jos. 
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