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Dragi cititori, ne bucurăm că vă putem prezenta biserica Flacăra Speranței, din Constanța, 

România. Biserica este trupul lui Hristos, iar împreună suntem cu toții slujitorii Săi. Vă invităm 

să parcurgeți această „Foaie de prezentare” a bisericii Flacăra Speranței pentru a cunoaște 

lucrarea în care este implicată. 

 

 Orașul Constanța numără 254.693 locuitori (fără studenți și alte persoane care nu și-au declarat 

domiciliul) și în el funcționează 17 biserici evanghelice. La o normă de o biserică la 10.000 de 

locuitori, sunt necesare 25 de biserici pentru ca fiecare locuitor al orașului să poată fi slujit de o biserică 

evanghelică. Prin urmare, Dumnezeu ne-a dăruit această viziune de a planta biserici în zone ale orașului 

Constanța, în care nu exista o biserica evanghelică, luând naștere astfel biserica Flacăra Speranței. 

 

 Declarație de Viziune:  
 Biserica Flacăra Speranței există pentru:  

 Evanghelizarea zonei de Nord a orașului Constanța;  

 Abordarea studenților din Campusul universitar;  

 Ucenicizarea celor convertiți și echiparea lor – o biserică centru de instruire;  

 Manifestarea într-un mod natural a bucuriei și a darurilor Duhului Sfânt atât în închinare, cât și în 

slujire;  

 Lucrare și misiune în grupurile etnice din orașul Constanța și până la marginile Pământului.  

 

 Misiunea Bisericii Flacăra Speranței:  
 Închinare  

 Evanghelizare  

 Ucenicizare  

 Multiplicare  

 

 

 Proiectul Bisericii „Flacăra Speranței” a luat naștere în Biserica Betel Constanța, din dorința de a 

împărtăși Vestea Bună într-un mod cât mai eficient pentru orașul Constanța. Am înțeles în cadrul 

echipei de coordonare că una dintre modalitățile pe care Dumnezeu le folosește este și înființarea – cu 

ajutor din partea bisericii mamă – de noi puncte de lucru, care să devină în timp comunități creștine de 

sine stătătoare. Ca țintă, am discutat despre o zonă opusă geografic celei în care se află clădirea 

Bisericii Betel, pentru a încuraja implicarea oamenilor din acea zonă în activitățile bisericii, venind noi 

mai aproape de ei. De asemenea, un câștig însemnat este procesul de multiplicare a liderilor, prin 

încurajarea spre slujire făcută oamenilor a căror singură implicare în Biserică era participarea la slujbe.  

 Viziunea a început să se dezvolte atunci când Gabriel Șmalberger a făcut primii pași adunând în 

jurul lui un grup nucleu, care avea să reprezinte punctul de pornire al noii lucrări. La slujba de Paști din 

anul 2013 Biserica Betel s-a rugat pentru grupul nucleu, declarând astfel oficial susținerea pentru 

dezvoltarea grupului în direcția înființarea unei noi biserici creștin-penticostale în cartierul Tomis Nord 

din Constanța. 

 În prezent Biserica Flacăra Speranței își desfășoară activitatea ca biserică de sine stătătoare, fiind 

înființată oficial în luna septembrie 2017, și coordonată de pastorul Gabriel Șmalberger, având ca scop 

principal dezvoltarea lucrării de evanghelizare în partea de nord a orașului Constanța. 

Foaie de prezentare  
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FAMILIA ȘMALBERGER GABRIEL ȘI IULIA 

Gabriel și Iulia Șmalberger împărtășesc aceeași viziune de a răspândi 

Cuvântul lui Dumnezeu și de a sprijini lucrarea de plantare a bisericilor. 

Au crescut în Biserica Betel și au slujit încă din anii adolescenței. Gabriel a 

absolvit Facultatea de Inginerie din Constanța, în anul 2004 și Institutul 

Teologic Penticostal din București, în anul 2009. A fost coordonatorul 

departamentului de tineret: pentru 10 ani în lucrarea cu adolescenții și 

aproximativ 20 de ani în cea cu tinerii. În prezent, slujește ca decan 

academic la Centrul Român de Studii Transculturale, din Agigea. Cu mai 

mulți ani în urmă, Dumnezeu i-a vorbit personal și i-a pus pe inimă 

plantarea unei biserici noi în Constanța. Din anul 2013, împreună, au pus 

bazele unei comunități de oameni care prețuiesc valorile moral-creștine în 

cartierul Tomis Nord din Constanța, iar în anul 2017, alături de întreaga 

echipă, au plantat biserica „Flacăra Speranței”, care în prezent face parte 

din Cultul Penticostal și care este fiica a bisericii Betel Constanța. 

Echipa de plantare a bisericii 

FAMILIA NICOLAE IACOB ȘI LIDIA (și copiii) 

Iacob este un om a lui Dumnezeu și slujește încă din tinerețe 

Domnului, este un pionier al mișcării de evanghelizare și 

plantare de biserici din zona noastră. A absolvit Seminarul 

Teologic din București și alte cursuri de teologie și consiliere. 

Slujește ca pastor în Biserica Betel Constanța. Este căsătorit 

cu Lidia și împreună sunt părinții a patru copii: Gabriel, 

Sonia, David și Evelina. Lidia este responsabilă de lucrarea 

cu femeile. Împreună au slujit ca misionari în Istanbul, 

Turcia, pentru mai mulți ani. Familia Nicolae a fost și este un 

stâlp de susținere a lucrării bisericii Flacăra Speranței, prin 

proiectele de evanghelizare pe care biserica le susține.  

FAMILIA ROMAN MĂDĂLIN și SIMONA,  

cu fetițele Sonia, Lara și Eva 

Am   avut bucuria ca după o perioadă îndelungată în care ne-am 

rugat pentru creșterea echipei noastre, Domnul să vorbească în 

mod deslușit unei familii de tineri credincioși și să le pună pe 

inimă dorința de a se implica în plantarea bisericii „Flacăra 

Speranței”. Domnul a pus întrebarea în inima lor: „Ați vrea voi 

să fiți cei care vor ajuta la lărgirea împărăției Mele?”, iar ei 

au răspuns afirmativ! 

Familia Roman Mădălin și Simona, mișcată de vocea Duhului 

Sfânt, a hotărât în vara anului 2016 să se alăture echipei noastre 

și odată cu ei, au adus un suflu nou și proaspăt în lucrare.   

În prezent, familia slujește în biserica Flacăra Speranței, ca 

lideri de închinare, dar și în evanghelizarea orașului Constanța. 
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 De-a lungul celor 4 ani de slujire, s-au derulat foarte multe evenimente evanghelistice în 

cadrul bisericii Flacăra Speranței. Evanghelizarea este unealta cea mai bună prin care noi slujim, 

astfel, ajungând cu Cuvântul Lui Dumnezeu în inimile oamenilor, plantând sămânța și ucenicizând 

pentru a forma viitorii creștini. 

Bus4life în Tomis Nord Constanța 

Echipa Flacăra Speranței a primit vizita echipei 

Operation Mobilization România, și astfel am mers 

împreună pentru a lua contact cu oamenii, oferindu-le 

broșuri cu mesaj creștin, dezvoltând relații și oferind 

asistență medicală pentru cei mai în vârstă.  

KIDS GAMES, evanghelizări pentru copii  

Proiectul s-a bazat pe propovăduirea Cuvântului Lui 

Dumnezeu în rândul copiilor și pentru copii. Am avut o 

săptămână binecuvântată, în care am desfășurat activități 
sportive cu copiii și i-am expus la învățătură biblică. 

Părinții lor, de asemenea, au putut sa stea de vorbă cu 
noi, auzind despre Dumnezeu. Acesta fost primul 

eveniment de amploare al echipei Flacăra Speranței.  

Evanghelizare prin muzică:  
Am avut parte de un timp binecuvântat, 

cu muzică creștină de foarte bună 

calitate. Invitații au fost în primul rând 
oamenii din Tomis Nord, care au auzit 

C u v ân t u l  l u i  D um n ez eu  p r i n 

desfășurarea acestor concerte creștine.  

Instruire și ucenicizare 

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.  

De asemenea, au fost susținute sesiuni de instruire pentru 

evanghelizare în parteneriat cu „Alege Viața”. Participanții la 

instruire au învățat moduri noi de a evangheliza, prin metode 

practice și concrete. Mai mult, am învățat că experiența personală 

din viața unui creștin are un rol foarte important în a vesti 

Evanghelia. Instruirea va continua și cu  probe practice în anul 2018, 
moment în care vom evangheliza cartierul Tomis Nord. 
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Întâlniri de evanghelizare cu și pentru femei 

Încurajările prin Cuvânt, momentele de părtășie, discuții,  

rugăciuni pe teme relevante și pentru cauze speciale, studii pe 

teme actuale, toate sunt dăruite cu mult suflet pentru femeile 

participante la aceaste întâlniri. 

Întâlniri pentru familii 

 Ne dăm seama că familia este celula de bază a bisericii. O 

biserică sănătoasă se vede în familiile ei, iar aceasta nu se 

măsoară în numărul membrilor, ci se cântărește în sănătatea 

familiilor din ea. De aceea, Comunitatea Flacăra Speranței 

pune mare accent pe sănătatea familiei din punct de vedere 

emoțional și spiritual. 

Nevoi de rugăciune și susținere 

 Pentru echipa de lideri: Fam. Șmalberger Gabi și Iulia, Fam. Roman Mădălin, Simona, Sonia, Lara, 

Eva și Fam. Nicolae Iacob, Lidia și Evelina + Gabi, Sonia și David (protecție, unitate, viziune) + 

mărirea echipei (cel puțin cu încă o familie); 

 Pentru membrii comunității noastre și mărturia lor în societate; 

 Pentru aparținătorii comunității noastre și decizii importante cu privire la viața lor spirituală; 

 Pentru lucrarea de evanghelizare și ucenicie a bisericii noastre (curaj, determinare, roade); 

 Pentru proiectele demarate în diverse grupe (grupul de femei, grupul mixt, grupul de familii, grupul 

de ucenicie 3+1, grupa de copii), dar și călăuzire în începerea de noi proiecte (clubul de chitară, 

lucrare studențească, cultivarea frumosului în zona de nord a orașului, plantarea unei noi biserici, 

misiunea transculturală, o lucrare socială, etc.). 

 Pentru dezvoltarea de parteneriate cu biserici sau persoane mature, gata să investească în Împărăția 

lui Dumnezeu, trecând peste bariera distanței și a diferențelor culturale. 

 Pentru resursele necesare desfășurării lucrării (cheltuielile curente: chiria pentru spațiul în care ne 

strângem, transport, contabilitate, susținerea slujitorului; achiziționarea unui teren pentru biserică; 

desfășurarea proiectelor actuale, prezentate în foaia de informare, dar și începerea altora noi). 

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” - CUI 38126333 

Cont: 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: BRMAROBUXXX 

Pentru donații din USA, 

puteți folosi: 

Misiunea Genesis*   
1713 W. Sunnyside Ave. 

Chicago, IL 60640 
Tel. (773) 575-8223 

 
*menționând Biserica Penticostală Flacăra 

Speranței, din Constanța. 


