
 
 
 
 
 
 
  

 

Biserica SPERANTA 

„Mare este 

secerisul, 

dar putini 

sunt 

lucratorii! 

Rugati, dar, 

pe Domnul 

secerisului 

sa scoata 

lucratori la 

secerisul 

Sau.” 

 

Costea Raul - Draganesti-Olt 

 

Va doresc la inceput de an ca  

Dumnezeu sa va binecuvinteze pe 

fiecare in locul care v-a pus si sa va 

foloseasca pentru Imparatia Sa.Sunt 

recunoscator Domnului pentru 

credinciosia  Sa si a partenerilor in 

lucrarea de misiune din zona 

noastra. 

Dupa luna decembrie care a fost o 

luna plina de activitati evanghelistice 

am inceput luna ianuarie cu 

activitatile mele de rutina. Astfel pe 

plan local am continuat  echiparea 

celor din cadrul programului 9000 de  

suflete. Am inceput sa predic si sa 

coordonez predicarea pentru  

incurajarea bisericii. Am fost calauzit 

sa aprofundam semnificatia  

diferitelor nume ale lui Dumnezeu  

pe care le gasim in Sfanta Scriptura. 

identificarii rolului fiecaruia . Va 

amintesc despre aceasta lucrare a 

Bisericii Speranta cu motivul de a va 

ruga pe nume pentru cei care fac 

parte din aceasta echipa pentru ca 

Dumnezeu sa ii foloseasca si sa 

aduca rod prin ei: Raul coordonator, 

Beni si Rodi, Adi si Dana, si Marcel in 

calitate de slujitor al echipei. 

Suntem in cautarea unei case de 

rugaciune in Craiova si solicit 

rugaciunile dumneavoastra ca 

Dumnezeu sa ne calauzeasca si sa 

gasim acest loc pentru a incepe 

activitatile noastre de misiune. 

La intalnirile cu echipa RESO am 

invatat principii biblice din cartea 

Neemia in contextul alcatuirii 

profilului de coordonator a unei 

echipei misionare. Dupa cumstiti 

pentru echipa RESO ne rugam 

pentru acea persoana pe care 

Dumnezeu o are in plan pentru acest 

rol . Rugati-va si dumneavoastra 

impreuna cu noi pentru calauzire. 

 

Costea Alexe – Comani 
Dupa ce sarbatorile de iarna  au 

trecut am reluat activitatile pe  care 

Draganesti-Olt 

si Misiunea RESO 

Newsletter Ianuarie 2016 
 

 

www.bisericasperanta.ro 

mission4drg@yahoo.com 

 



 

Comani. In fiecare duminica dimineata ne 

intalnim cu biserica si ne inchinam inaintea 

Domnului.  

De asemenea in fiecare vineri  avem grup 

de studiu biblic la care participa destul de 

multi oameni . Este frumos ca vin si cu copiii 

lor neavand unde sa ii lase. La finalul 

studiului copiii incep a se ruga cu asa 

inflacarare astfel incat adultii abia daca mai 

au loc de ei. Suntem multumitori lui 

Dumnezeu pentru aceasta lucrare pe care o 

face in inimile copiilor si adultilor. Copiii ne 

impresioneaza foarte mult prin ravna pe 

care o au.  Nu conteaza cum este  vremea, 

ei sunt prezenti in fiecare sambata la ora 15 

in fata cladirii bisericii pentru a participa la 

programul pe care Veronica il pregateste 

pentru ei. 

Dar stim ca lucrarea lui Dumnezeu nu se 

poate realiza fara rugaciune. De aceea de 

luni pana vineri este un grup de surori care 

aduc inaintea lui Dumnezeu lauda, 

multumire si cereri pentru diferite situatii si 

nevoi. Rugati-va pentru continuitatea 

acestui grup si fie ca Domnul sa raspunda 

potrivit cu voia Sa la fiecare cerere adusa 

inaintea Lui. 

Vad progrese in viata fratelui Marin in urma 

studiului biblic care il avem in fiecare zi de 

marti impreuna si in viata lui Ionut , 

care desi se recunoaste slab in anumite 

aspecte ale  

le vietii lui, observ cum se lupta ca sa fie pe 

placul Domnului. Ruagti-va pentru acesti 

oameni sa creasca in credinta si sa fie lumini 

pentru alti oameni din generatia lor.  

 Multumim familiei din Germania 

care si luna aceasta a binecuvantat cu 

alimente familia Vesela dupa ce a aratat 

credinciosie tot anul 2015. Erau intr-o 

situatie dificila cand le-am dus alimentele. 

Mama impreuna cu una din fete erau 

internate in spital si Nicoleta, fiica cea mare,  

avea grija de ceilalti frati. S-au bucurat 

foarte mult la primirea acestor alimente. 

Nu cu mult timp inainte de venirea 

unei perioade de frig puternic(-18grade 

Celsius) Dumnezeu a adus 

binecuvantare  peste cateva familii si am 

putut sa le cumparam lemne pentru 

caldura. Dumnezeu ne-a calauzit catre o 

familie care chiar in acea zi se gandeau de 

unde sa imprumute bani ca sa poata 
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cumpara lemne . Am fost bucurosi sa fim 

folositi de Domnul pentru implinirea acestei 

nevoi. 

 Rugati-va pentru: 

-intelepciune in a lucra cu oamenii   

-un lider de inchinare 

-lucratori care sa se adauge la echipa de 

misiune din Comani 

-lucrarea cu copiii sa creasca 

-finalizarea constructiei cladirii bisericii 

-evenimentul de 8 Martie-intelepciune in 

organizare si mantuirea celor care vor 

participa. 

 

Opris Daniel – Coteana 
In luna ianuarie am vizitat pe cei care 

participa la adunarile bisericii din Coteana. 

In fiecare duminica ne intalnim timp de o 

ora cu membrii de acolo si cu alti 

oameni  din localitate dornici sa asculte 

Cuvantul lui Dumnezeu Dintre acestia au 

fost unii care au zis ca vor sa-l urmeze pe 

Domnul Isus, iar altii nu au luat inca o 

decizie. O femeie si-a reinnoit hotararea de 

a fi botezata. Un adult care a fost cercetat 

de Domnul prin vise si care a inceput sa 

citeasca Noul Testament  m-a sunat 

aproape in fiecare zi la telefon ca sa ma 

intrebe din Cuvantul lui Dumnezeu. El s-a 

rugat impreuna cu mine si a cerut Domnului 

Isus sa-i ierte pacatele . Vazand dorinta lui 

de a cunoaste mai multe am inceput sa 

studiem impreuna Scriptura si i-am explicat 

importanta botezului. Tatal lui este un om 

impotrivitor, dar rugati-va ca aceasta inima 

care acum este de piatra sa fie transformata 

de dragostea Domnului Isus intr-o inima 

dupa voia Sa. 

   In cadrul programului avem un timp 

de lauda si rugaciune urmat de mesaje de 

evanghelizare sau mesaje pentru zidirea in 

credinta a membrilor. O persoana 

nemantuita a zis ca niciodata nu a auzit asa 

de clar prezentata problema pacatului si 

cum poate cineva sa fie iertat prin Domnul 

Isus Hristos . In mesajele pentru zidirea 

credinciosilor am abordat invataturi despre 

rugaciune , despre datoria noastra de a plati 

taxele la stat. Membrii au fost incurajati sa 

memoreze versete biblice si sa le spuna in 

cadrul programului. 

Va rugam sa va uniti cu noi in 

rugaciune pentru ca Domnul sa ne dea 

resurse si sa ne arate  casa pe care sa o 

cumparam pentru intalnirile bisericii. Unde 

ne adunam in prezent nu mai putem sta 

mult timp. 

 



 

 

Mark si Florina Darvell – Coteana 
Lucrarea cu copiii din localitatea 

Coteana continua si ne bucuram de faptul 

ca aproape am terminat de  parcurs cartea  

O calatorie minunata, o carte foarte buna 

de care copiii s-au bucurat foarte mult. Va 

rugam sa va rugati ca acesti copii sa Il 

cunoasca pe Domnul Isus ca Mantuitor 

personal. 

Le-am dat o biblie pentru elevi si le-

am promis un cadou pentru cei care o 

citesc. Cei mai multi spun cu mare incantare 

cate pagini au citit din Biblie. I-am motivat 

ca sa spuna la un coleg de scoala o data pe 

zi ca Isus il iubeste. Le place sa faca acest 

lucru si o fac cu bucurie. 

 

  Ne bucram foarte mult ca in luna 

Ianuarie am avut cateva comenzi in cadrul 

programului NEEMIA. Cinci dintre femeile 

care lucreaza la Spero Designs au avut putin 

de lucru, dar au avut. Momentan sunt femei 

din patru localitati care lucreaza la Spero 

Designs. Apreciem suportul dumneavoastra 

prin rugaciune pentru ca aceste femei sa 

aiba de lucru si daca  doriti sa spuneti mai 

departe despre acest program ne-am 

bucura foarte mult. Dorim sa facem aceasta 

lucrare pentru gloria Lui si sa avem 

parteneri dupa planul Sau.  

 
Ion si Cristina Vlad- PERIETI, LISA 

Multumim  Domnului si voua tuturor 

care  sustineti in rugaciune si financiar 

lucrarea bisericii “Vestea Buna” din Perieti. 

In  luna  aceasta Dumnezeu ne-a 

ajutat  sa  vestim  Evanghelia  in diferite 

contexte ca  grupele mici, pe strada , in case 

si in biserica . Mare ne-a fost bucuria sa 

vedem cum grupul de oameni din 

localitatea Greci a  inceput sa creasca 

numeric si oamenii isi manifesta dorinta de  

a cunoaste din Scriptura. Rugati-va ca 

aceste persoane sa fie sincere si sa fie 

oameni de incredere care mai departe sa 

duca Adevarul care este Domnul Isus 

Hristos.  

Cu ajutorul partenerilor asociatiei 

”Speranta  pentru Comunitate” 3 familii au 

fost ajutate cu lemne pentru foc.  
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Un numar mare de persoane din 3 

localiati au primit haine prin intermediul 

fratelui Kevin Weppler. Le-a fost mare 

bucuria tinand cont de faptul ca a fost o 

iarna destul de friguroasa. Intr-o zi cand 

afara erau -23 de grade Dumnezeu ne-a 

condus catre casa lui Marin pe care aproape 

l-am gasit inghetat. L-am ajutat sa isi revina 

si l-am adapostit in casa de misiune de la  

Lisa unde avem 

amenajat in 

scopul acesta 

de a oferi o 

mana de ajutor 

celor aflati in 

nevoie.   

 

Motive de 

rugaciune: 

 - cat mai multi oameni sa auda cuvantul 

Domnului din zona aceasta  si sa fie 

mantuiti 

-  grupul de oameni de la Greci sa creasca 

spiritual si numeric; familia Jan sa fie 

mantuita 

- oamenii sa isi deschida inima pentru 

Evanghelie 

- protectia familiei noastre 

 

Ileana Maria 
Asociatia Speranta pentru 
comunitate 
 
 "Daca nu zideste Domnul o casa, degeaba 

lucreaza cel ce o zideste..." Psalm 127:1a 

Inceputul unui nou an ne motiveaza 

la autoevaluare si planificarea unor noi 

obiective. Privind in urma la ce ne-am dorit 

sa realizam si la ce am realizat de fapt, ne 

dam seama cat de mare este lucrarea 

Domnului si cat de multe lucruri mai sunt de 

facut. Biblia ne indeamna sa nu obosim si sa 

nu descurajam in lucrarea incredintata, ci sa 

facem toate lucrurile cu credinciosie. 

Dumnezeu iubeste si-i pasa de oamenii pe 

care-i slujim mai mult decat am putea noi 

sa-i iubim. Aceasta incredere ca lucrarea 

este a Lui poate sa reinnoiasca pasiunea in 

implicarea noastra. 

Dupa o vacanta de trei saptamana 

am reluat activitatile din cadrul programului 

After School. Copiii sunt incantati si 

bucurosi in fiecare zi pe care o petrec cu noi 

primind ajutor la teme si implicandu-se in 

alte activitati, dar inca nu au speranta 

mantuirii in viata lor. Lucrul acesta este 

dureros si provocator pentru ca vedem 

legaturile celui rau care tin familiile lor 

departe de sursa mantuirii. Familia are o 



 

mare influenta in dezvoltarea armonioasa a 

copilului, 

de aceea 

dorim ca in 

anul acesta 

sa ne 

implicam 

mai mult in 

educarea si 

dezvoltarea 

relatiilor 

familiale. Rugati-va impreuna cu noi pentru 

familiile copiilor care participa la acest 

program sa fie atinse de lumina Cuvantului 

lui Dumnezeu si sa-si incredinteze familia si 

casa in mana Lui. 

Alte cateva familii s-au bucurat de 

ajutorul de caldura pe care l-au primit prin 

Asociatie din partea Organizatiei HOE 

Katwijk din Olanda. Suntem multumitori 

pentru bucuria pe care acest ajutor a adus-o 

in zona noastra. 

La sfarsitul anului trecut am promovat 

continuarea proiectului "Lapte pentru 

Familii", si anul acesta cinci familii cu copii 

mici, vor beneficia de un abonament lunar 

pentru lapte. Multumim Domnului si celor 

care au donat pentru acest proiect. 

 Asa cum spune versetul de mai sus, avem 

nevoie de implicarea Domnului in "zidirea" 

familiilor noastre si lucrarilor noastre. 

 Fiti alaturi de noi, in acest an, prin 

rugaciune si sustinere pentru urmatoarele 

motive: 

- mantuirea copiilor care participa la 

programul After School si a familiilor lor; 

- recrutarea unor lucratori in domeniul 

social; 

- resurse materiale si financiare pentru 

dezvoltarea programelor; 

- cumpararea sau inchirierea unei locatii 

proprii pentru desfasurarea programelor. 

Va multumim! 

În luna ianuarie Dumnezeu ne-a 

calauzit pasii catre familia lui Marcel din 

Visina Noua. La prima vizita pe care am 

facut-o  am rămas surprins văzand ca toata 

familia lui ne astepta. Are trei baieti si o 

fata, toti cu  varsta peste 25 de ani.  Am 

inteles in timpul discutiilor ca ei erau 

cautatori dupa Dumnezeu si stiau despre 

Cuvantul lui Dumnezeu, dar aveau nevoie 

de cineva care sa le explice adevarurile 

Evangheliei. Prin domnul Marcel am intalnit 

si pe fratele sau, Mitel care  ne-a dus la o 

alta familie dornica sa asculte Evanghelia. 

Aceasta usa deschisa pentru evanghelizare 
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a adus  si o povara in inima mea. Am 

impartasit aceasta povara fratelui Doug si 

fratelui Adrian care fac parte din echipa de 

misiune din orasul Corabia si am ajuns la 

concluzia ca trebuie sa ne rugam pentru un 

misionar care sa preia si sa organizeze 

aceste familii intr-un grup de casa. Rugati-

va si dumneavoastra impreuna cu noi ca 

Domnul sa scoata lucratori la secerisul Lui.  

   Impreuna cu echipa am facut vizite 

in scop de evanghelizare si ucenicizare. 

Rugati-va pentru  Dan si Ioana, Marin si 

Nina, Constantin ca sa fie mantuiti. Doamna 

Doina care vine constant la biserica  a avut 

un accident si are probleme la coloana. 

Rugati-va ca Dumnezeu sa isi arate 

indurarea fata de ea si sa o vindece. 

Desi a fost foarte frig afara si 

majoritatea copiilor provin din familii care 

nu au posibilitatea sa le cumpere 

imbracaminte potrivita de iarna, ei au 

continuat sa vina  la programul destinat lor. 

Impreuna cu sotia mea Cornelia ne uitam cu 

mare bucurie la acesti copii cum isi schimba 

comportamentul si cum Cuvantul lui 

Dumnezeu aduce roade in vietile lor. 

Schimbarea se vede in familiile lor prin 

faptul ca  au devenit mai ascultatori si ajuta 

la treburile casei.  

In cadrul proiectului “Pregatiti 

pentru societate” ajutam copiii sa aibe 

rechizite de scoala, haine (curate) si tot ce 

este nevoie pentru a nu abandona scoala. In 

cadrul acestui proiect dorim sa achizitionam 

o masina de spalat pentru ajuta acesti 

micuti si sa ii integram in societate. 

Cautam alti lucratori pentru echipa 

de misiune din Corabia si  Adrian Magaon 

este tocmai in acest proces de integrare in 

echipa 

de 

misiune 

locala 

din 

Corabia. Timp de sase luni vom lucra 

impreuna pentru a fi expus la fiecare aspect 

al lucrarii. In acest timp el trebuie sa 

inteleaga domeniul in care Dumnezeu vrea 

sa se implice. Rugati-va pentru echiparea 

lui, protectie spirituala, intelegere asupra 

calauzirii lui Dumnezeu,  un apartament pe 

care sa il inchirieze si de asemenea pentru 

suportul lui financiar. 

 

 

 

 



 

Marian si Andrea Stoica 

Daneasa 

“ La inceput Dumnezeu ...” 

De la  inceputul anului 2016  vrem sa va 

binecuvantam si Dumnezeu sa fie Acela 

care va calauzeste in toate aspectele vietii. 

 Va multumim si va invitam  la inceputul 

anului 2016  sa va alaturati lucrarii din 

Daneasa sustinandu-ne echipa de misiune  

in rugaciune si dupa cum va calauzeste 

Duhul lui Dumnezeu.    

Andy Stanley la una din conferintele 

lui despre viziune, sublinia cat de 

importanta este  sarbatorirea  viziunii. Asa 

ca dorim sa va impartasim cateva motive de 

sarbatoare  pe care noi le avem datorita Lui 

Dumnezeu si a  viziunii pe care El ne-a dat-o 

pentru Daneasa.  

In Decembrie 2015 Dumnezeu ne-a 

binecuvantat cu bucuria colaborarii 

autoritatilor locale din comuna Daneasa, o 

bariera pe care asteptam ca Dumnezeu sa o 

indeparteze de ani de zile. Astfel ca 

impreuna cu echipa fratelui Lanny Loe din 

Atlanta Georgia am organizat un eveniment 

evanghelistic in caminul cultural, unde au 

participat aproximativ 100 de parinti si 

copii. Ne-am bucurat foarte mult si ne  

 

rugam ca in urma vestirii Cuvantului 

oamenii sa doreasca sa- L primeasca pe 

Hristos in inimile lor.  Impreuna cu parteneri 

nostri din Germania am avut posibilitatea sa 

oferim cadouri si in anul 2015  fiecarui copil 

din gradinita si din toata scoala Comunei 

Daneasa si alte 5 gradinite din diferite 

localitati din zona noastra de misiune. 

 In Ianuarie am oferit calendare cu 

versete  pe anul 2016 lucru care ne-a ajutat 

sa cunoastem noi persoane si sa le vorbim 

despre Dumnezeu. Fratele Ilie Contiu din 

Sibiu ni s-a alaturat in acest proiect de 

evanghelizare si ne-am bucurat sa intalnim 

oameni care s-au aratat dornici sa fie 

vizitati.   

Rugati-va pentru:  

 -   resurse financiare pentru a cumpara o 

casa multifunctionala unde sa putem 

desfasura activitatile misiunii   

- protectia echipei spiritual si fizic/sanatate. 

- oamenii care participa la intalnirile noastre 

sa experimenteze puterea transformatoare 
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a Lui Dumnezeu si sa se increada in El de 

fiecare data cand vor intampina impotriviri 

din partea familiei sau  a comunitatii.   

 

 

 

KEVIN si MICHELLE WEPPLER 

Suntem bucurosi sa va spunem despre 

oportunitatile care Dumnezeu ni le da ca sa 

vorbim oamenilor din comunitatea noastra 

prin magazinul second hand ”O  alta 

poveste”. Suntem impresionati de vanzarile 

pe care le avem si Il laudam pe Domnul 

pentru aceasta. Dupa multe luni si 

nesfarsite documente Dumnezeu a deschis 

usile magazinului care a adus multe 

binecuvantari. 

 O femeie din Comani si-a exprimat 

multumirea pentru ceea ce cumparase cu o 

saptamanainainte. De asemenea m-a 

intrebat daca avem ochelari de citit la 

vanzare. I-am oferit gratuit o pereche de 

ochelari si mare i-a fost bucuria atunci cand 

a putut citi. I-am dat si o biblie pe care o 

tinea strans la piept spunand ca acum o sa  

citeasca. 

 Am oferit biblii, calendare pe anul 

2016 si alte materiale crestine clientilor 

nostri. Rugati-va pentru noi ca sa fim lumini 

pentru oamenii care intra in magazin si 

prezenta lui Dumnezeu sa atinga oamenii 

prin cantarile din magazin si bibliile oferite. 

De asemenea rugati-va pentru viziunea pe 

care o avem accea de a deschide o clinica 

dentara in cadrul asociatiei non-profit pe 

care o avem. 

Rachel Martin -DANEASA 

Un an nou binecuvantat va doresc! 

Cred ca Dumnezeu are planuri minunate in 

anul 2016. Deuteronom 6:6 spune “Si 

poruncile acestea, pe care ti le dau astazi, 

sa le ai in inima ta”. Gandindu-ma la anul 

acesta care imi sta in fata acest verset este 

un verset cheie pentru misiunea din 

Daneasa. Dumnezeu deja stie pe toti aceia 

care anul acesta Il vor primi pe El in viata 

lor. 

Biserica Speranta a organizat un program 

special pentru intrarea in noul an. A fost o 

incurajare pentru mine sa vad alti tineri care 

au venit si ni s-au alaturat. Biserica nu este 



 

un loc doar pentru “cei sfinti” si “perfecti” ci 

un loc unde toti oamenii sun bine veniti. In 

cadrul acestui eveniment mi-am  indreptat 

atentia si am relationat cu tineri si tinere 

din Daneasa. 

Dumnezeu chiar a pus in inima mea  o 

povara pentru tanara generatie din Daneasa 

si am o dorinta in inima mea sa incep a 

uceniciza cateva fete in urmatoarele luni. 

Sambata dimineata predau limba engleza si  

sunt incantata sa vad copiii si adolescentii 

participand cu bucurie. Cativa din ei s-au 

alaturat grupului de copii si adolescenti 

unde sa intalnesc ca sa invete si sa afle mai 

multe din Cuvantul lui Dumnezeu . 

Aici  este pasiunea si inima mea, ci mai 

putin in domeniul acesta al administrarii. 

Slujim un Dumnezeu minunat si planul  Sau 

este cel mai bun. M-am rugat pentru o 

persoana care sa preia rolul meu de 

administre si se pare ca o persoana este 

interesata de aceasta pozitie. Rugati-va ca 

Dumnezeu sa ii vorbeasca si sa inteleaga 

voia Sa. Rugati-va de asemenea pentru ca sa 

pot cunoaste mai multi tineri prin cursurile 

de engleza predate, tanara generatie sa se 

pocaiasca, procesul acesta de a nu mai face 

munca de administrare sa fie unul lin si cu 

rabdare. 
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BISERICA BAPTISTA 

SPERANTA 

 DRAGANESTI-OLT 

 
Strada Nicolae Titulescu, 

 Nr. 166, 
Cod postal 235400 

 
TELEFON: 

0249 466 810 
 
 

E-MAIL: 
mission4drg@yahoo.com 
costea_raul@yahoo.com 

Web Site 
Vizitati-ne pe: 

www.bisericasperanta.ro 

Dati click pe imaginea de 

mai jos pentru a ne vizita pe 

site! 


