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Draganesti-Olt - Costea Raul
misionarilor. Chiar daca a
fost concediu, ca si in
cazul Domnului Isus
atunci cand a fost nevoie
de slujire si a fost necesar
sa ma implic nu am ezitat.

„Mare este
secerisul,
dar putini

“Isus le-a zis : Veniti
singuri la o parte, intr-un
loc pustiu si odihniti-va
putin. Caci erau multi
care veneau si se duceau,
si ei n-aveau vreme nici
sa manance.”

Fiica unuia dintre slujitorii
Domnului a cazut in pacat
si s-a razvratit fata de
familie, situatie care a
adus multa durere si
suferinta. A fost necesar
sa incurajez si sa intaresc
familia in Domnul, dar sa
si tratez obiectiv atitudinea
tinerei. Va invit cu aceasta
ocazie sa luptam in
rugaciune pentru
recuperarea sufletului ei.

Este imposibil sa
urmaresti viata Domnului
Isus si sa nu observi
armonizarea vietii Lui in
ce priveste proiectele
misionare si relatia
profunda si de calitate cu
ucenicii Sai. Relatia
capata uneori aspectul de
viata sociala, colectiva
dupa cum rezulta din
versetul citat. Acest model
am incercat sa-l urmez in
viata mea de lider. Am
motivat si sustinut acest
gen de retrageri cu familii
de misionari in luna
august. Au fost doua iesiri
cand zilele de concediu sau impletit cu investitia
mea intentionata in viata

Pe langa zilele bune de
odihna si timpul pe care lam avut cu familiile de
misionari, Dumnezeu ne-a
ajutat sa coordonam
anumite proiecte benefice
pentru misiunea noastra.
Parteneriatul cu
organizatia OAC din Alba
Iulia are deja o istorie pe
plaiurile Olteniei. Fratii si
prietenii nostri in fiecare
an vin si organizeaza
evenimente speciale
pentru copii. Anul acesta
au ajuns in noi locuri si au
investit in generatiile noi
de copii. Aproximativ 300
de copii au fost expusi
Evangheliei sub diferite
forme.

sunt
lucratorii!
Rugati, dar,
pe Domnul
secerisului
sa scoata
lucratori la
secerisul
Sau.”

Nu pot sa exprim in
cuvinte bucuria pe care o
aveam cand auzeam
copiii cantand sau citand
versete. Coordonarea
acestui proiect mi-a adus
deplina multumire
sufleteasca in suflet. Va
multumesc tuturor care
ne-ati sustinut prin
rugaciune in aceasta
perioada.
Nu pot sa inchei
gandurile cu privire la luna
august fara sa spun
despre impactul familiei
Bec atat in viata noastra
cat si in lucrarea misiunii
noastre. Chiar daca
suportul lor financiar este
semnificativ, totusi acest
lucru nu intrece atasarea
lor sufleteasca si grija lor
prietenoasa fata de noi si
misionarii care sunt aici.
Scurta lor vizita a lasat
multa binecuvantare si
incurajare.
Gandindu-ma la ei si la
multi altii, ma coplesesc
sentimente de profunda
recunostinta fata de
Dumnezeu ca El a
inconjurat a pus in jurul
meu oameni de valoare
spirituala care se roaga si
ne sustin financiar, care
ne incurajeaza si muncesc
alaturi de noi pentru Gloria
lui Dumnezeu.
Va multumesc inca o data!

Costea Alexe- Comani
Am continuat si in luna
august lucrarile de
constructie la cladirea
bisericii din Comani si
cu ajutorul lui
Dumnezeu am
avansat destul de
mult.

Fiecare zi este o zi
binecuvantata de
Dumnezeu. Slavit sa
fie Numele Lui! In

fiecare duminica
dimineata sunt oameni
care vin la programul
de biserica si aud
Cuvantul lui Dumnezeu.
Multumim lui Dumnezeu
pentru dorinta pe care o
pune in inima lor de
venii si a asculta
Cuvantul. Domnul sa se
indure de ei si sa le
schimbe viata.Intr-una
dintre duminici am fost
vizitati si de fratii din
Sumter,USA. Una dintre
surorile care era in
grupul lor,sora Jacky
este o sora care a
participat cu o suma
considerabila la
acoperisul bisericii si
ne-am simtit onorati ca

pastorul lor, Dan sa
predice in biserica
noastra.
Am tot scris in
rapoartele nostre sa va
rugati pentru un
microbuz la lucrarea din
Comani si slavit sa fie
Domnul ca il avem.

Multumim tuturor care
v-ati rugat. Aduc un alt
motiv de rugaciunelider de inchinare.
Dumnezeu sa aduca
omul pe care El l-a
pregatit un om plin de

pasiune pentru El si cu
dorinta sa Il slujeasca
neconditionat. Rugativa si pentru Corina.
Sotul ii interzice sa mai
vina la biserica dar vad
in ea dorinta de a veni.
Vrem sa incepem un
timp de rugaciune pe
strada. Ne vom ruga ca
Dumnezeu sa dezlege
orice legatura a celui
rau, sa darame toate
zidurile celui rau si
oamenii sa fie atinsi de
puterea Duhului Sfant.
Rugati-va pentru
protectia noastra si fiti
partea cu noi la acest
proiect prin rugaciunile
voastre.

Dumitru Mircea- Corabia

Intr-o zi obisnuita de
misiune, inainte de a
ajunge la un bloc am
vazut masina politiei in
apropiere. Imediat miam dat seama ca se
intampla ceva rau.
In fata blocului doua
familii se certau. Cu o
seara inainte s-au si
batut.
Se adunasera multi
copii care se uitau ca la
spectacol la ceea ce se

intampla. I-am luat de-o
parte sa vorbim cu ei
despre Domnul Isus
care dar unul din copii a
spus:
“Mie imi place sa vad
cum adultii se bat si se
cearta. Si eu vreau sa
invat sa ma bat, ca sa ii
bat pe toti”.
I-am raspuns ca nu
este bine sa fii violent,
ca stiu ce inseamna
asta si ca de multe ori si
eu am luat bataie si nu
este placut. Cu o
atitudine de uimire a
afirmat :
“Deci si voi ati fost

oameni inainte de a fi
pocaiti!! Eu vreau sa fiu
doar om, ca sa ma bat”
Ingrozit de parerea lor
despre ce inseamna a fi
om am vorbit despre ce
a facut Domnul Isus
pentru noi.
Am vorbit despre
Evanghelia pacii.
Si in aceasta luna am
avut un eveniment
pentru tineri. Treizeci de
tineri au jucat fotbal pe
echipe si am avut un
timp in care am vorbit
despre Dumnezeu cu ei.
Unii au spus ca sunt

interesati de
lucrurile spirituale.
Am continuat si
acoperirea cu
rugaciune pe
strazile din Corabia.

Opris Daniel –Coteana
La COTEANA ne-am
implicat in viata fratilor si
a celor nemantuiti prin
intalnirile de studiu biblic
si rugaciune. Dupa
aceste intalniri toti cei
care doreau sa vina si la
Biserica Speranta
Draganesti-Olt puteau
sa vina cu un microbuz
pus la dispozitia lor. Am
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discutat si cu satenii pe
strada sau la domiciliu
lor.
In data de 6 august, in
Coteana,a avut loc un
mare eveniment
evanghelistic, organizat
de un grup de tineri din
Alba Iulia unde au
participat zeci de copii si
parinti lor. Copiilor li s-a

prezentat pe intelesul lor
Evanghelia prin
intermediul unui teatru
de papusi.
Au fost si alte doua
intalniri dupa acest
program si ne-am
apropiat putin mai mult
de copii.
Impreuna cu Lidia am
slujit intr-o tabara de

copii si ne-am straduit sa
fim un exemplu pentru ei
si sa le aratam
dragostea Domnului
Isus.

Stoica Marian –Daneasa
Dragi frați,
Ne bucurăm să avem în
fiecare lună motive de
mulțumire și laudă la
adresa lui Dumnezeu,
Tatăl nostru Ceresc. Cu
ajutorul Lui, ne-am mutat
în casă nouă, am
început amenajările,
Andrea și copiii au ajuns
cu bine în Germania, iar
lucrarea de misiune din
zona Dăneasa a fost
bogată și binecuvântată
luna aceasta.
Alături de mine au slujit
tinerii de la TPM (Tineri
pentru misiune), veniți si
anul acesta în Oltenia
pentru a lucra pentru
Domnul. De asemenea
un grup din biserica din
Sumter, biserică ce
dorește un parteneriat
cu lucrarea din zona
Dăneasa. Să ne rugăm
pentru această, să
auzim călăuzirea și voia
Domnului.

Alături de acești frați și
surori, români și
americani, am slujit și
am atins cu Evanghelia
copiii și bătrânii în mod
special. Am organizat la
Drăgănești o tabără de

zi pentru copii, iar a 2-a
zi am mers cu copiii din
Dăneasa în parcul din
Caracal. În ambele
evenimente, Dumnezeu
a ieșit biruitor chiar dacă
au fost amenințări de
vreme ploioasă sau
amenințări din partea
vecinilor care au ieșit sa

presiunea celui rău,
oamenii care aveau
nevoie de ochelari nu au
venit de rușine, de
teama ce vor zice
vecinii.
Peste toate acestea noi
sperie copiii să nu mai
dăm slavă Biruitorului
vină cu noi pentru că îi
nostru că și luna aceasta
furăm. Vedem luptele
s-a luptat pentru noi. Ne
spirituale de aceea
rugăm și va chemăm și
trebuie și vă rugam să
pe dumneavoastră la
continuați să mijlociți
rugăciune alături de noi,
pentru acești copii,
ca El să biruiască in
acești oameni să fie
inimile și sufletele
luminați și să vadă
dragostea lui Dumnezeu copiilor și oamenilor din
Dăneasa orice teamă și
prin dragostea noastră!
Pentru oamenii adulți am frică.
organizat evenimentul
Domnul fie înălțăt!
„cortul medical”. Am
împărțit ochelari de
vedere, am măsurat
tensiunea și greutatea,
am stat de vorbă cu
oamenii și le-am cerut
motive de rugăciune să
putem să ne rugăm
pentru ei. Și la acest
eveniment am simțit

Hope for the Community
Asociatia Speranta pentru
Comunitate in colaborare
cu Micii Exploratori a
organizat in perioada 18-23
august tabara cu corturi
pentru copiii cu varste
cuprinse intre 8 si 12 ani.
Au participat aproximativ
50 de copii din mai multe
localitati. Tabara a avut loc
langa localitatea Slaveni,
comuna Gostavatu.
Scopul taberei a fost sa
oferim copiilor un cadru
atractiv de relationare si
invatare a valorilor
crestine. Majoritatea
copiilor nu au mai participat
la o astfel de tabara. Tema
taberei a fost Robin Hood.
Ne-am dorit sa-i ajutam pe
cei mici sa intelega
dragostea si acceptarea lui
Dumnezeu si prin exemplul
acestui personaj indragit
de ei. La fel ca Robin
Hood, Fiul lui Dumnezeu a

venit in ajutorul celor
asupriti si lipsiti de ajutor.
Toti copiii au fost
entuziasmati, s-au legat
relatii stranse intre ei si siau exprimat dorinta de a
participa si la alte tabere
sau evenimente viitoare
organizate de noi.
Dorim sa multumim tuturor
celor implicati in
organizarea si buna
desfasurare a taberei.
Chiar daca provocarile au
fost mari, cu ajutorul
Domnului totul a decurs
bine. Multumim bisericilor
Cetatea si Armonia din
Alba Iulia, bisericii
Speranta din DraganestiOlt si organizatiei HOE din
Olanda pentru donatiile
financiare si materiale..

Kevin and Michelle Weppler- Comani
În prima săptămână a lunii

In ultimii ani ne-am rugat,

acesta zona. Am infiintat o

august am participat la

ca familie ca Dumnezeu să

asociație non-profit numită

conferinta anuala GEM

deschidă uși pentru o mica

"Pro Misiune Olt iar în

(Greater Europe Mission)

afacere crestina in Comani,

prezent renovam un spațiu

la Willingen, Germania. A

comunitatea noastră.

pe care Dumnezeu ne-a
ajutat sa-l închiriem.

fost un moment excelent
pentru a relationa si a

Am fost abordati de un

Cladirea este situata chiar

impartasi experientele

frate creștin care trăiește și

peste drum de casa

noastre cu alti misionari

lucrează în mijlocul țării cu

noastră.

GEM din întreaga Europă.

privire la infiintarea unui

Suntem atât de nerebdatori

Accentul seminariilor au

magazin second- hand in

să vedem cum Dumnezeu

fost afacerile crestine- un

Comani. Am discutat si de

va folosi acest nou proiect

mijloc de evanghelizare si

posibilitatea ca pe viitor sa

pentru Împărăția Sa aici, în

atingere a oamenilor cu

putem oferii si servicii de

județul Olt.

Evanghelia lui Isus Hristos. asistență medicală în
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Dati click pe imaginea de
mai jos pentru a ne vizita pe
site!
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