
“Da, veti iesi cu bucurie si veti fi calauziti în pace. Muntii 
si dealurile vor rasuna de veselie înaintea voastra, si toti 
copacii din câmpie vor bate din palme.
În locul spinului se va înalta chiparosul, în locul mara-
cinilor va creste mirtul. Si lucrul acesta va fi o slava pen-
tru Domnul, un semn vesnic, nepieritor.”    
                                                                   Cartea Isaia 
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“Da, vei iesi cu bucurie si vei fi calauziti în pace. Muntii 
si dealurile vor rasuna de veselie înaintea voastra, si toti 
copacii din câmpie vor bate din palme.
În locul spinului se va înalta chiparosul, în locul maracinilor 
va creste mirtul. Si lucrul acesta va fi o slava pentru Dom-
nul, un semn vesnic, nepieritor.”  
                                                                     Cartea Isaia 
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August 2012 - misiune pentru copii și tineri

1. Orașul Murgeni (rromi) - educarea și evanghelizarea copiilor 
și a tinerilor
2. Satul Băcani – evanghelizare cu tot satul, inclusiv copii și 
tineri
3. Lingurari - evanghelizarea copiilor și a tinerilor, ajutorarea 
familiilor pe plan social
4. Gârdești - evanghelizarea copiilor și a tinerilor, ajutorarea 
cantinei cu alimente 
5. Alexandru Vlahuță - (la ora actuală nu există nici un creștin, 
evanghelizare pe stradă)
6. Vulpaseni - vizitarea familiilor
7. Rotari - evanghelizarea copiilor și ajutorarea familiilor pe 
plan social

Satele în care am fost :
8. Griviţa      
9. Gârdești
10. Tutova
11. Băcani
12. Lingurari
13. Rotari
14. Morăreni

Satele în care am fost :
15. Puieşti                     17. Băcani 
16. Murgeni            18. Lingurari
19. Gârdești

Sărbătoarea Nașterii Domnului, peste 150 de familii 
au fost ajutate cu alimente și aproximativ 800 de 
copii au primit cadouri!
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 Lucrarea Grupului de misiune Emanuel este continuarea lucrării 
grupului Eben-Ezer Suceava din care am facut parte. Implicându-mă 
în grupul Eben-Ezer și luând parte la activitățile lor, cu ajutorul lui Dum-
nezeu am reușit să îmi schimb modul de a gândi și am urcat tot mai 
sus, cu alte cuvinte am ajuns pe Stâncă și viața mea a fost schimbată! 
Dorința mea de a lucra ca misionar a început să fie din ce în ce mai 
aprinsă și doream să mă implic tot mai mult în organizațiile pe care 
le-am făcut împreună cu grupul Eben-Ezer. Cum lucrarea grupului din 
care am făcut parte a încetat, am hotărât să caut tineri viteji gata să 
lucreze pentru Domnul; primii tineri pe care i-am solicitat în această 
lucrare au fost cei din biserica Emanuel – Horodinic, care au răspuns 
pozitiv chemării mele și a Domnului!  

       Lucrarea grupului de misiune Emanuel se ocupă strict în evang-
helizarea celor mici și a tinerilor, și de asemenea încercăm să îi ajutăm 
și pe plan educațional. Pe lângă tinerii din biserica din Horodnic, în 
grupul de misiune sunt implicați tineri și din alte orașe din România 
ajutând material și spiritual. Astfel Domnul ne-a ajutat să continuăm 
lucrarea din zona Vasluiului!
 Pentru că Dumnezeu a schimbat viața mea și viața altor tineri în 
zona Vasluiului am hotărât să invit și tineri care nu sau întâlnit într-un 
mod deosebit cu Dumnezeu. 
 De aceea, dacă vrei să te implici în lucrarea grupului ești bine-
venit. Acolo în misiune, viața ta poate fi schimbată, vei găsi răspunsuri 
la întrebările pe care le ai, vei găsi pace și vei simți că ești mai aproape 
de Dumnezeu!

 Sărbătoarea suferințelor Domnului Isus. Am reușit cu aju-
torul Domnului să ieșim cu copii și tinerii pe străzi să cântăm despre 
suferințele Domnului. Oamenii au ascultat, au fost cercetați, s-au 
întărit și și-au adus aminte că doar la Golgota este salvare și iertare.
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1.Evanghelizarea copiilor și a tinerilor din orașul Murgeni 2.Evanghelizarea în satul Băcani 

 În orașul Murgeni este o presiune atât de mare din par-
tea celui rău, familiile nu mai au pace, iar tinerii sunt departe de 
Dumnezeu. Sunt aproximativ în jur de 500-600 de copii care au 
nevoie de prezența Domnului. În august 2012 am petrecut o zi 
în aer liber, acolo Dumnezeu a cercetat oamenii într-un mod de-
osebit; aceștia au nevoie de afecțiune, au nevoie de încurajare și 
de sprijin, noi cu ajutorul Domnului suntem dispuși să îi ajutăm.

În mod deosebit tinerii 
au nevoie de cercetare! 
Iubim tinerii din Murgeni!

 Evanghelizarea în satul Băcani a celor mici cât și a tin-
erilor a avut impact de fiecare dată. Copii se roagă lui Dumn-
ezeu și știu că Dumnezeu îi ascultă. Ei își doresc tot mai mult 
să rămânem acolo cu ei. De fiecare dată fratele pastor Pavel 
Rarea din biserica Băcani a fost alaturi de noi, ne-a susținut și 
ne ajută să facem lucrarea asta cu devotament. Domnul să fie 
laudat!

Am ajutat și familiile afectate de 
săracie cu alimente și alte lucruri 
materiale!
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Evanghelizare în aer liber cu tot satul Băcani 3.Evanghelizarea în satul Lingurari
 De fiecare dată vrem să vizităm acest sat ... poate 
văîntrebați de    ce? Pentru că în satul acesta este mare nevoie 
de cercetarea lui Dumnezeu, este nevoie ca Dumnezeu să 
scoată tineri devotați ca să poate să slujească copiilor și tinerilor; 
mulți tineri din satul Lingurari nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, iar 
noi mergând acolo și ducând vestea bună a Evangheliei, unii din 
ei au fost cercetați și au recunoscut că au nevoie de de iertare 
și salvare! Totodată Dumnezeu cercetează copii din sat, foarte 
mulți copii din familii necredincioase vin la programele pe care 
noi le pregătim și au dorința de a învăța cât mai multe cântări. 
Ne-au surprins prin entuziasmul lor și prin felul cum îl slujesc pe 
Dumnezeu!

Familiile afectate social sunt și ele ajutate, după cum se 
poate observa în fotografia următoare
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4.Evanghelizare în satul Gârdești

 Evanghelizând satul 
Gârdești am aflat că Dum-
nezeu are un plan cu acest 
sat, tot mai mulți tineri se în-
torc la Dumnezeu, Biserica 
fiind întărită iar Duhul Sfânt 
lucrează cu putere! În satul 
acesta sunt în jur de 120 de 
copii. I-am implicat pe toți în 
diferite activități (jocuri, sce-
nete, rugăciune, cântare, 
drumeții). Acolo am simțim 
cum Dumnezeu lucrează și la 
unirea grupului nostru și vrem 
să îi mulțumim Domnului, El să 
fie înalțat!

 În satul Gârdești s-a 
construit o cantină, fiecare co-
pil beneficiază de o mâncare la 
prânz. Este nevoie de susținere 
pe plan material constând în 
alimente, cât și pe plan spir-
itual prin rugăciune! În fiecare 
zi copii sunt prezenți la cantină 
și de multe ori alimentele se 
termină, dar cu ajutorul Dom-
nului, lucrarea aceasta este 
susținută în continuare!
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 O zi friguroasă de Februarie, dar cu ajutorul Domnului 
am ajuns la conferința de tineret organizată în satul Gârdești, 
conferință la care au participat tineri din mai multe sate din zona 
Bârladului. Împreună cu noi la conferință au mai participat și frații 
Nicu Cotleț, Cibotaru Codruț, Doru Grijincu cât și alți frații slujitori. 
Tema aleasă a fost IMAGINEA DE SINE! Cu această ocazie am 
putut să încurajăm tinerii și să fim lângă ei slujind împreună.
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Eveniment Decembrie 2012 - Sarbătoarea Nașterii Domnului

 Lucrarea de evanghelizare a copiilor și a tinerilor cât și ajutorarea 
familiilor din zona Vasluiului, ma făcut pe mine și pe tinerii cu care am fost 
să fim mai smeriți și cu inimă mai deschisă pentru cei căzuți și cei săraci! 

 Din luna August 2012 ne-am propus să ajungem între datele 27-
29 Decembrie cu cadouri la copii și cu alimente la familiile nevoiașe, 
dar mai presus de toate aceste lucruri materiale, am mers acolo să 
încurajăm, să ne rugăm, să îmbrățișăm și să vorbim despre un Dum-
nezeu plin de dragoste. Împreună cu alți tineri care au ajutat la or-
ganizare, ne-am hotărât să ducem la 700 de copii cadouri și să aco-
perim 40 de familii cu nevoii speciale. Dar am văzut cu ochii noștri o 
minune din cer și anume că Dumnezeu a fost cu noi și a binecuvântat 
pe toți acei care au dăruit din buzunarul lor, și am reușit să împărțim 
aproximativ 800 de cadouri și peste 150 de familii care le-am acoperit 
cu alimente. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care s-au impli-
cat (Biserica Betel Raduți, tinerii din Straja, Vicov, Brodina, tinerii din 
Suceava, tinerii din Horodnic, tinerii din Marginea, și doi sponsori din 
Suceava). Împreună cu părinții mei și cu cei 40 de tineri care am fost, 
am rămas uimiți de cercetarea care am simțit-o în satele în care am 
fost! 

 Satele pe care le-am vizitat au fost: Lingurari, Morăreni, Grivița, 
Băcani, Gârdești, Tutova, Rotari – aici am putut să avem părtășie cu 
copii, adolescenți, tineri, părinți și bunici. Prezența Domnului s-a simțit 
în mijlocul nostru! Și tot cu ajutorul Domnului am ajuns cu bine acasă 
fără să se întâmple nimic rău, pentru că El ne-a ferit și ne-a călăuzit!
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Evanghelizare în parcul central din Bârlad

 O altă lucrare pe care am făcut-o în orașul Bârlad a fost evan-
ghelizarea în parcul central. Am început să cântăm și cu toate că la 
început am avut împotriviri din partea oamenilor, Dumnezeu a fost de 
partea noastră și am putut să ducem la bun sfârșit lucrarea aceasta! 
Am împărțit Biblii oamenilor, tractate depre Domnul Isus, iar copiilor 
din parcuri am împărțit Noul Testament! Ceea ce m-a surprins a fost 
faptul că în timp ce eram în parc și slujeam, două doamne aproximativ 
în vârstă de 50 de ani stăteau pe o bancă și când am mers la ele să le 
vorbesc depre Dumnezeu, mi-au spus că nu au avut niciodată o Biblie 
în casă,niciodata nu a auzit de cartea Psalmilor, că au fost cercetate 
de cântările pe care le-am cântat și s-au bucurat să audă vestea bună 
a Evangheliei! 
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Eveniment august 2013

 Din nou cu ajutorul lui Dumnezeu am început să organizăm 
un turneu de evanghelizare în satele din zona Vasluiului, în perio-
ada 19-26 august. Acest turneu conține evanghelizarea copiilor, a 
adolescenților și evanghelizarea părinților la cort; ajutoararea fa-
miliilor nevoiașe, a copiilor pe plan educațional, cât și construirea 
a câte o cameră la familiile cu stare critică, mai ales că vine iarna. 
 Împreună cu prezbiterul Vlad Breană care a fost lider de 
tineri 4 ani la Biserica Betel din București (unde o păstorește 
Fratele Florin Ianovici) și cu alți tineri din Rădăuți, Suceava, Stra-
ja, Horodnic, Iași și București vom lua parte la acest turneu de 
misiune. De data aceasta vă invităm pe oricare din tineri de la 
biserici diferite să fiți parte împreună cu noi la lucrarea aceasta.
 Anul acesta tema pe care am ales-o este:  ”Dinco-
lo de probleme, dezbinări, încercări și necazuri EXISTĂ 
SPERANȚĂ!”

Satul Dodești
 În acest sat vrem să construim o cameră unui om învârstă, 
deoarce acesta trăiește în condiții grele și dacă Domnul vă pune 
pe inimă să ajutați material vă rog sa mă contactați!
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 Eşti doar … un om. Ai parte de frustrări, de eşec, ai neajunsuri, 
ai probleme … nu mai poţi găsi liniştea, fericirea şi pacea pe care cu 
atâta ardoare ai căutat-o ani şi ani? Ţi-ai dat tot interesul să-ţi fie bine, 
ai făcut ceea ce credeai că e mai bine în orice situaţie … şi totuşi ai 
ajuns la concluzia că nu ai reuşit ceea ce aşteptai? De multe ori ai 
renunţat să mai lupţi, ai fost nepăsător, te-ai copromis să faci lucruri 
greşite, urâte, crezând că-ţi vor oferi plăcerea pe care ai căutat-o, dar 
tot gol ai rămas în final? Te-au afectat pe tine, au afectat pe cei din 
jurul tău, şi nu ai răspuns … Ştii de ce?
 Pentru că eşti doar un om, Dumnezeu este lângă tine ... ridică-
te, implică-te și mergi spre țintă. Intenția și dorința de a lucra și de a 
te implica te vor face să ajungi sus pe Stâncă! Dumnezeu are nevoie 
chiar de tine așa cum eşti, doar trebuie să îți ridici privirea spre Cel ce 
te-a creat, și El te va ajuta! Multă binecuvântare!

Impresii despre zona Vaslui:

 Misiunea de la Bârlad, a fost pentru mine, o binecuvântare, 
prin faptul că ma ajutat mult în formarea mea spirituală, pentru a fi 
mai mulțumitor, și a căuta mai mult pe Dumnezeu. Obiectivul pe care 
l-am avut a fost acela ca prin lecțiile și mesajele prezentate să-l de-
scoperim pe Dumnezeu, tinerilor și copiilor. Cred că acest obiectiv cu 
ajutorul lui Dumnezeu s-a împlinit, 
pentru că am vazut transformări 
și noi dorințe de al slujii pe Dum-
nezeu. Misiunea a mai constituit 
o frumoasă experiență în ceea 
ce a însemnat munca de echipă 
pe care a trebuit să o avem aco-
lo, aceasta fiind un real succes. 
Experiențele trăite acolo au pus 
în mine, și cred că în fiecare din 
membrii echipei, o dorință de a fi 
slujitori adevărați pentru Împărăția 
lui Dumnezeu, și pentru mine 
acest lucru nu a rămas doar la 
Bârlad ci continuă în fiecare zi.
        Cosmin Hanc (organizator)

 „În satele și orașele din jud. Vaslui, am găsit o cultură 
diferită în care, pe lângă sărăcie, o criză sentimental-spirituală 
domnește. Implicat în slujirea cu tinerii, am aflat în ei câte un 
gol imens provocat de lipsa de dragoste și credință. Mulți dintre 
ei nu au cunoscut vreodată iubirea părinților, alții au trecut prin 
abuzuri, iar majoritatea sunt fără speranță pentru un viitor mai 
bun. Mai mult decât puținul ajutor material, a contat dragostea ce 
le-am putut-o oferi. Pe un astfel de „teren”, „sămânța credinței” a 
fost semănată, iar „roada” a apărut: iertare, mântuire, vindecare, 
și eliberare. De-al lungul anilor, sute de tineri, pre-adulți și adulți 
au auzit Evanghe-
lia, iar o mare parte 
din ei au fost atinși 
de Duhul Domnului 
într-un mod măreț și 
au răspuns afirmativ 
chemări dragostei 
lui Dumnezeu. Sin-
gurul lucru ce poate 
schimba pe acei 
oameni nu este un 
lucru, ci este o Evan-
ghelie predicată!”
               Romeo Rusu (organizator)
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Este nevoie de materiale constând în:

-alimente
-îmbrăcăminte pentru copii şi tineri dar şi pentru părinţi
-lenjerii (paturi, saltele, perdele, etc.)
-veselă pentru bucătării
-materiale de construcţii pentru restructurări case

O problemă cu care ne confruntăm este transpor-
tul Suceava-Bârlad; dacă cineva poate să ne ajute în 
privinţa aceasta vă rugăm să ne contactaţi!

Pentru donaţii aveţi la dispoziţie următoarele conturi:
Lei: RO51BTRL06101201J63122XX-cont în lei
Euro: RO26BTRL06101201J63122XX-cont în euro

Numere de contact a organizatorilor 
grupului de misiune Emanuel:

Ionuț Bădeliță 
        0748477281-Horodnic Emanuel

Cosmin Hanc   
        0728700373-Rădăuți Betel
 
Romeo Rusu    
        0748589635-Rădăuți Maranata

Revistă realizată de Ionuț Bădeliță 


