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SPERANȚEI  

FOAIE INFORMATIVĂ  

OCTOMBRIE—DECEMBRIE 2017 

La mulți ani, dragi cititori, pentru anul 2018! 

Vă invităm să urmăriți cele mai importante evenimente ale bisericii 

Flacăra Speranței de la sfârșitul anului 2017! 

Lectură plăcută! 

APRECIERE ÎN SLUJIRE 
 

După un timp de 4 ani de colaborare a venit 

momentul să ne despărțim oficial de familia 

Magorca Daniel și Camelia (mai exact în luna 

octombrie 2017), familie ce ne-a fost alături în 

dezvoltarea lucrării din Tomis Nord Constanța, 

fiind implicați în slujire alături de noi din anul 2013.  
 
Daniel și Camelia sprijinesc actualmente lucrări din 

subzona bisericii mamă, fiind implicați în mai multe 

domenii de slujire. Ca semn de mulțumire, au primit 

din partea bisericii Flacăra Speranței un Certificat 

de apreciere și recunoștință pentru tot sprijinul adus 

în cadrul lucrării de plantare de biserică.  
 
Anul acesta, au fost binecuvântați de Domnul cu un 

copilaș frumos pe nume Matias.  

 

CONFERINȚA M4 
 
In perioada 12-14 Octombrie 2017, o parte din 

echipa Flacăra Speranței a participat cu bucurie la 

cel de-al patrulea modul și ultimul de altfel, în 

cadrul Conferinței M4, la Râșnov, Brașov.  
 
Cele 4 module au fost un sprijin real pentru 

dezvoltarea echipei și a lucrării noastre. Aportul și 

sfaturile importante cu privire la consolidarea unei 

lucrări de plantare de biserică, ne-au îndrumat să 

putem ajunge la momentul cel mai important al 

slujirii noastre: inaugurarea bisericii Flacăra 

Speranței, din data de 17 Septembrie 2017. 
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PRIMA CINĂ LA FLACĂRA SPERANȚEI 
 
Cina Domnului reprezintă unul dintre cele mai 

importante acte de cult ale unei biserici. În urma 

inaugurării bisericii Flacăra Speranței, am dorit să 

avem acest moment special în care să fim împreună la 

prima Cină.  
 
Comunitatea Flacăra Speranței a pus de-a lungul 

timpului accentul pe părtășie, un aspect extrem de 

importantă în dezvoltarea oricărei lucrări de plantare 

de biserică. 
 
În anul 2018, ne rugăm să putem avea primul botez 

nou testamentar, cu ajutorul Domnului. 
  

VIZITA FAMILIEI STAHL 
 
Vizita fratelui David și a sorei Karen, reprezintă 

un moment plin de bucurie pentru biserica 

noastră.  
 
Pe data de 12 noiembrie 2017, fratele David ne-

a adus Cuvânt din partea Lui Dumnezeu 

potrivit cu nevoia de cunoaștere a celor ce 

participă la slujbele bisericii în calitate de 

membri și aparținători.  
 
Familia Stahl vine din Statele Unite (Carolina 

de Nord) și este interesată de lucrările de 

evanghelizare din zona Constanței. 

VIZITĂ ROBBIE GRUBS 
 
Robbie Grubs este un tânăr slujitor din Kentucky, 

Statele Unite. El slujește în mod special prin 

învățătură în ceea ce privește viața de rugăciune și 

darurile spirituale.  
 
Pe data de 5 noiembrie 2017 a slujit la biserica 

Flacăra Speranței prin Cuvânt și rugăciuni 

specifice. 
 
Timp de o săptămână, în perioada 6-10 noiembrie 

2017, a slujit de asemenea în cadrul Școlii de 

misiune din Agigea.  



FLACĂRA 
SPERANȚEI  

EVENIMENTE EVANGHELISTICE PENTRU 

COPII ȘI VÂRSTNICI  
 
Biblia ne învață să fim sensibili la nevoile orfanilor și 

ale văduvelor, dar și a celorlalte categorii de oameni 

care tânjesc după relații de calitate.  
 
De cele mai multe ori, nevoia cea mai mare a unui om 

este aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, însă, încercăm 

prin acțiunile noastre să arătăm sprijin și față de nevoile 

umane. 
 
Am dorit ca prin evenimentele evanghelistice 

desfășurate în luna decembrie 2017, să atingem fiecare 

categorie de vârstă.  
 
Prin urmare, pe data de 18 decembrie 2017, în 

parteneriat cu Organization Mobilization, am fost în 

slujba vârstnicilor și a copiilor din Tomis Nord, prin 

cele două evenimente dedicate lor.  
 
Ambele evenimente au fost binecuvântate cu roade 

bune, drept pentru care îi mulțumim Domnului și 

echipei O.M. 

De asemenea, în perioada sărbătorilor de Crăciun, mai exact pe 24 decembrie 2017, ne-am pregătit cu un 

program special pe care l-am numit „Povestea Crăciunului”.  
 
În cadrul acestei slujbe speciale, au fost pregătite colinde dintre cele mai frumoase, scenetă și recuzită, 

însoțite de o părtășie frumoasă de care toți participanții s-au bucurat. 
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VĂ PUTEȚI IMPLICA PRIN RUGĂCIUNE ȘI DĂRNICIE, PENTRU: 

 

Mărirea sau extinderea echipei cu o cel puțin o persoană sau o familie. 

 

Oamenii care ne-au vizitat în perioada evenimentelor evanghelistice desfășurate în luna        

decembrie 2017; Pentru apropiere de Dumnezeu și decizii importante cu privire la viața lor 

spirituală. 

 

Finanțe necesare care să vină în completarea donațiilor pentru achiziționarea terenului (din 

cartierul Tomis Nord Constanța), în vederea construcției clădirii bisericii Flacăra Speranței. 

 

Sprijin pentru susținerea financiară a coordonatorului bisericii. 
 

*Următoarea Foaie Informativă vă va fi prezentată la sfârșitul lunii ianuarie 2018, într-un număr special. 

Biserica Penticostală 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 România sau Europa,  

puteți folosi: 

Titular de cont „Biserica Penticostală Flacăra 

Speranței” 

RO11 BRMA 0999 1000 8090 6920 (Lei) 

RO11 BRMA 0999 1000 8090 8375 (Euro) 

RO11 BRMA 0999 1000 8090  7793 (Usd) 
Banca: BANCA ROMÂNEASCĂ 

Cod SWIFT/BIC: BRMAROBUXXX 

Pentru donații din USA, 

puteți folosi: 

Misiunea Genesis   

1713 W. Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 

Tel. (773) 575-8223 

SFÂRȘIT DE AN ALĂTURI DE 

FLACĂRA SPERANȚEI 
 

Orice sfârșit de an este mai frumos dacă ai alături 

familia și prietenii. Un astfel de cadru a fost 

pregătit în ulima zi a anului 2017, la Flacăra 

Speranței, pentru întrega comunitate de 

credincioși. 
 
Bucuria a fost cu atât mai mare, întrucât, am avut 

și sărbătoarea Cinei Domnului. 
 
Am povestit despre momentele frumoase ale 

anului 2017, despre ceea ce Dumnezeu ne-a 

ajutat să ducem la bun sfârșit. Privim cu 

nerăbdare la noul an și suntem pe deplin 

încredințați că Dommul va face lucruri mărețe și 

în 2018, în cadul bisericii Flacăra Speranței. 
 

Binecuvântări tututor în noul an! 


