Cu inimile pline de recunoştinţă şi mulţumire spunem :
”CE HAR... CE MARE HAR!”
Ce har să te afli pe linia-ntâi
Ducând bătălia iubirii,
Şi-alături cu Domnul mereu să rămâi,
..........................................................
Ce har să te arunci unde lupta e-n toi,
Să lupţi pentru Domnul şi oameni.
Cu mintea trudită,cu umerii goi,
Să mergi înainte, nicicând înapoi
Şi-n urmă doar pace să semeni...

Ce har, la spărtură, cu Domnul să stai,
să-nfrunţi curajos vijelia.
Croind păcătoşilor cale spre Rai,
............................................................
Ce har să poţi duce războiul cel SFÂNT
s-ajungi un ostaş de ispravă.
Şi-arzând,ca o torţă a Duhului Sfînt,
Să iei prizonieri pentru slavă.

Sunt câteva versuri pe care mi le-am reamintit în timp ce
lucram la acest raport şi am realizat ce mare har ne-a dăruit
Domnul nouă, fiecăruia în parte...
Copiii - fiind acei „prizonieri” pentru slavă

Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă...

Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace,
şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. - Ieremia 29:11

Domnul a dăruit un
viitor si o nădejde
acestor fete.
Au terminat cu bine
clasa a XII-a. Au trecut
cu bine peste examenul
de bacalaureat.

Fotografii de la festivitatea de graduare

Ce har!
Planul Domnului cu ajutorul dătătorului voios a făcut ca aceste 4 fete să ajungă la Filadelfia, să
audă despre Isus, iar această sămânţă bună a Cuvântului lui Dumnezeu să rodească în viaţa lor.
Ne bucurăm de cele patru inimi schimbate prin har, curăţate prin jertfa Domnului Isus, patru
inimi predate Domnului, patru copii peste care Domnul şi-a pus Numele Său, Slavit să fie El!
O ce har să ştii că Domnul te iubeşte... O ce har să ştii că Lui îi aparţii!

Performanţe şcolare 2012/2013
ADINA LINGURARU
Clasa a XI-a

Premiul III – etapa judeţeană- Olimpiada de Limba Germană
Menţiune – etapa judeţeană – Olimpiada de religie

SOLCAN SIMINA
Clasa a VII-a

Premiul II – etapa judeţeană- Olimpiada de religie

IVAN LIVIU
Clasa a IX-a

Premiul I – Campionatul de fotbal al liceelor creştine
Ce har, să-ţi încununeze Domnul munca cu biruinţă...

Rezultate an şcolar 2012-2013
Premiul I

ADINA LINGURARU
Clasa a XI-a
Filologie
Media generală – 9,77

Premiul II
PINTILIE RODICA
Clasa a XII-a
Filologie
Media generală 9,5
Media bacalaureat – 9,26

Rezultate an şcolar 2012-2013
Premiul III
ONCIU ESTERA
CLASA a X-a
Matematică-informatică
– media generală 9,36

GRUIEŢI IONELA
Clasa a XII-a
Filologie
media generală 9,28

Menţiune

BACIU DANIELA
Clasa a XII-a
Filologie
media generală 9,03

SUHARU DIANA
Clasa a X-a
Filologie
media generală 9,02

NĂLBARU CORINA
Clasa a XII-a
Filologie
media generală 9

Capela – timpul nostru de părtăşie...
La nunta din Cana, vinul cel bun a fost adus la urmă, tot aşa parcă s-a întâmplat
şi cu timpul nostru de părtăşie. Spre finalul anului şcolar am avut parte de
învăţături atât de frumoase, pentru trăirea unei vieţi practice, asemeni lui Isus.

Bucuria primăverii, resimţită nu numai în natură dar şi în inimile noastre ne-a
adunat pe toţi, în parcul şcolii. Am admirat şi ne-am reamintit cât de minunat a creat
Dumnezeu pământul cu tot ce cuprinde el. Cât de minunat a hotărât hotare şi timp
fiecărui lucru şi cum toate îşi cunosc locul şi vremea... (dar noi?). Atât de minunat a
înverzit totul în jur. Până şi păsărelele şi-au reluat trilul fermecător intonând imnuri
Creatorului...
Ne-am alăturat lor şi am cântat laude Domnului nostru Isus Hristos.

Capela – timpul nostru de părtăşie...
„Veniţi să ne alipim de Domnul...”
a fost chemarea Domnului pentru noi în acest final de an şcolar.
Împărtăşesc câteva din învăţăturile primite de la Domnul, în cadrul întâlnirilor de capelă:
 Poţi fi lumină chiar dacă conjuctura vieţii îţi este nefavorabilă!
Samuel, copil fiind, fără mamă şi tată alături, crescut în preajma copiilor lui Eli, care nu au
făcut ce este plăcut Domnului, s-a păstrat integru, a slujit Domnului dar şi poporului. A fost
judecător peste Israel.
 Nu iubi lumea! Poţi falimenta beneficiind de har şi de făgăduinţe mari!
Samson a avut avantajele unei copilării trăite în sfinţenie, părinţi ascultători de Dumnezeu.
Un cămin evlavios nu este garanţia unei vieţii evlavioase! Dincolo de cei „7 ani de acasă”contează propriile hotărâri de a trăi sau nu în sfinţenie. Deşi închinat Domnului, făgăduit ca
izbăvitor al lui Israel a eşuat prin decizii luate în neascultare.
 Dina-victima inocentă
Ceea ce părea o acţiune nevinovată a adus tulburare şi multă suferinţă. Orice acţiune a
noastră ca individ are consecinţe directe asupra familiei, grupului din care facem parte.
Întâmplarea nefericită din viaţa Dinei ne reaminteşte că oricine poate cădea victima unor
evenimente nefericite pe care nu le poate controla dacă nu rămâne sub protecţia Domnului.
 Fiica lui Iefta – ascultarea deplină pe care ar trebui să o aibă toţi copii lui Dumnezeu.

Capela – timpul nostru de părtăşie... Invitat – fr. Sorin Iacoban

„Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului şi a întins-o
înaintea Domnului” Au fost provocaţi asemeni lui Ezechia să aducă înaintea Domnului „scrisoarea lor”.
Fiecare şi-a scris dorinţa, frământarea, temerea, apoi ne-am rugat împreună Domnului ca El să fie
binevoitor şi să dăruiască iertare, biruinţă în ispite, în lupte, călăuzire în alegerea voii Sale, împlinire în
ascultarea poruncilor Sale dar şi a dorinţelor înălţate. Nimic nu e mai frumos ca atunci când îţi deschizi
inima înaintea Domnului şi simţi prezenţa Lui divină, când ai siguranţa rugăciunii ascultate.
Versetele din Maleahi 3:14, 16, 17, ne-au motivat că se merită să slujeşti Domnului, se merită să păzeşti
poruncile Lui chiar şi într-o lume unde parcă cei ce umblă pe căile plăcute inimii lor propăşesc, pe când cei
ce aleg pe Domnul sunt desconsideraţi, marginalizaţi.
Se merită să alegi pe Domnul căci a lăsat făgăduinţa
aceasta pentru toţi cei ce se tem de Domnul şi cinstesc
Numele Lui:

„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o
comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.
Voi avea milă de ei, cum are milă un om de
fiul său care-i slujeşte.”

Capela – timpul nostru de părtăşie...
Alegerea meseriei
Pentru că suntem la final de an şcolar, pentru unii la final de liceu când trebuie să îşi aleagă
o meserie spre care să se îndrepte, invitatul serii, dl Fănică Pintilei a ales să facă puţină lumină
în modul lor de alegere a facultăţii, a meseriei. Le-a arătat câteva criterii de care ar trebui să
ţină cont în deciziile lor.

1. Alege meseria care îţi va place să o practici.
Cea mai mare binecuvântare e ca după ani de studii, stres, examene să ai un servici la care să mergi cu plăcere.

1. Alege o meserie pentru care eşti înzestrat.
Să ai capacitatea fizică şi intelectuală de a practica acea meserie.

1. Alege o meserie în urma căreia să îţi poţi câştiga existenţa.
2. Alege acea meserie de care nu te vei ruşina dacă vor şti şi alţii.
3. Alege o meserie pentru care ai aprobarea lui Dumnezeu.
Fii sigur că meseria pe care o alegi este plăcută lui Dumnezeu.
Este importantă binecuvântarea lui Dumnezeu în munca ta.

Slujire – la biserica din Grăniceşti, Suceava
Ce har măreţ!

Isus ne-a înfrăţit! Ne-a dăruit acelaşi ţel şi dor – veşnicia!

Adi Şalar unul din cei care au beneficiat de sprijinul dumneavoastră pentru a
învăţa la Filadelfia, ne-a învitat la el la biserică, în Grăniceşti. S-a ocupat de tot
pentru ca noi să ne bucurăm împreună şi să putem spune ca şi David:
„Iată cât de dulce şi plăcut este să locuiască fraţii împreună!... Este ca
untdelemnul de preţ,... ca roua Hermonului care se coboară pe munţii
Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie.”

Slujire – la biserica din Grăniceşti, Suceava
După slujirea din biserică, Adi
împreună cu câţiva fraţi din Grăniceşti,
ne-au oferit o masă. O ieşire la stână unde
am servit din bunătăţile specifice.
Tinerii din Grăniceşti ne-au însoţit.
Ne-am bucurat de dragostea şi
deschiderea lor. Ne-am unit împreună în
cântare şi am lăudat pe Domnul Isus
Hristos, Cel care ne-a înfrăţit şi ne-a dat
harul părtăşiei şi a bucuriei prin Duhul
Său cel Sfânt.

Excursie misionară - Gârdeşti, Vaslui
Doamne ai milă!
Copiii sunt cea mai bună investiție a noastră!
O, dacă fiecare părinte ar înţelege acest lucru şi nu ar cruța niciun efort pentru ca moștenirea
noastră spirituală să le fie transmisă ca o bogăție, pe care să o poată și ei împărtăși la rândul lor,
continuând astfel să trăim prin viața lor!
Obosiţi după un drum lung, am ajuns în
Gârdeşti. Copiii erau deja adunaţi şi ne aşteptau.
Ne-am bucurat să îi revedem. Am avut un
timp de părtăşie împreună. Am cântat, ne-am
rugat. I-am învăţat câteva lucruri despre
Dumnezeu şi felul in care vrea Dumnezeu să
trăim.
Am învăţat împreună că Dumnezeu este sfânt
şi vrea ca şi noi să fim sfinţi, să ne păstrăm
curaţi, asemeni lui Daniel şi celor trei prieteni ai
acestuia.
Am învăţat că oridecâte ori minţim, înşelăm,
jignim - păcătuim şi păcatul nostru nu ne răneşte
doar pe noi ci şi pe cei din jurul nostru. Putem fi
iertaţi dar rănile produse de acesta sunt ca urmele
cuielor ce au fost bătute într-o bucată de lemn.

Excursie misionară - Gârdeşti, Vaslui

Copilăria e perioada jocurilor
După lecţia biblică, după ce fiecare copil a primit câteva
dulciuri, am petrecut puţin timp cu ei, cunoscându-i mai
îndeaproape, antrenându-i în câteva jocuri.
Şi jocul îşi are rolul lui în educarea şi formarea copiilor.
Jocul dezvoltă în ei competivitatea, fair-playul. Prin joc
vedem în ei tăria de caracter. Îi învăţăm să nu se
jignească, să se accepte unii pe alţii şi să lupte împreună
pentru atingerea unui scop comun.

Slujire - în biserica din Gârdeşti, Vaslui
Am petrecut un weekend, în Gârdeşti. După întâlnirea cu copiii, a
urmat părtăşia cu tinerii de acolo, apoi duminică am avut un timp
de părtăşie cu toţi credincioşii din acel sat.

Cu mic cu mare ne-am
implicat şi în slujirea din
biserică prin cântări, poezii,
iar cei mai mari, adulţii
prin mesajul Cuvântului
Lui Dumnezeu.

Excursie misionară – Păltiniş, Vaslui
Ne-am dorit mult ca înainte de vacanţă
să avem harul să ajungem din nou pe la
copiii pe care i-am întâlnit şi alături de care
am petrecut vara trecută.
Mulţumim Domnului că ne-a înlesnit
această călătorie.
Ajunşi în Păltiniş, ne-am mobilizat şi în
primul rând am făcut curat la cantină. Acolo
se zugrăvea, iar noi, dorindu-ne ca totul să
strălucească, am curăţat toate mesele şi
scăunelele.
Şi cum nu se poate să treci prin sat şi
copiii să stea indiferenţi, nici nu am reuşit să
finalizăm curăţenia că am şi fost înconjuraţi
de ei.
Ne-am bucurat reciproc de revederea
noastră apoi, am avut un timp de învăţătură.

Lecţia biblică cu copiii din Păltiniş
Am învăţat împreună că:
Dumnezeu este drept şi răsplăteşte binele.
Dumnezeu este drept şi pedepseşte răul.
Am cântat împreună, ne-am rugat dar
am şi învăţat câteva lucruri practice.
Cum să alegem întotdeauna binele şi să
ne ferim de ce e rău (de minciună, furt,
invidie, răutate, etc...)
Le-am prezentat diferite ipostaze în
care se găsesc mai tot timpul în viaţa de
zi cu zi, pentru ca ei să-şi dea seama de
binele sau răul pe care sunt gata să îl
facă în acele situaţii.

Excursie misionară – Păltiniş, Vaslui
Deşi avem momente de părtăşie şi în cadrul capelelor de la şcoală, clipele de
părtăşie de la Casa de Misiune vor rămâne ca nişte pietre de aducere aminte...
Aici, suntem în altă lume, avem
alte simţiri. Aici conştientizăm şi
mai mult harul pe care Domnul ni
L-a dat. Harul să avem bucuria şi
nădejdea mântuirii. Harul să
avem familii în care să ne simţim
ocrotiţi, iubiţi.
Aici neajunsurile noastre par
mofturi, în comparaţie cu nevoile
lor. Şi cu ce mai fost mai buni?
Cu nimic!
Aici rugăciunile devin mai
înflăcărate. Aici cântarea îşi
trăieşte mesajul.

Tată, îţi suntem recunoscători şi îţi mulţumim pentru astfel de momente!

Lecţie biblică cu copiii din Băceşti, Vaslui
De fiecare dată, când trecem pe aici, vedem multe feţe noi... Aceşti copii sunt ca păsările
migratoare... Dar toţi sunt la fel de lipicioşi, dornici de o îmbrăţişare. Deschişi, nu aşteaptă să
faci tu primul pas, ei sunt cei ce vin la tine, te cuprind şi parcă nu mai vor să se dezlipească...
Am dorit ca revederea noastră să nu fie
una lipsită de sens, de accea am avut un
scurt timp de învăţătură. Le-am dat câteva
îndemnuri practice, cum pot ei ca şi copiii
să facă ce este bine şi să se depărteze de tot
ce este rău.
Ştim că aceşti copii iubesc cântarea...
chiar dacă împărteam dulciurile, s-au arătat
mai interesaţi să cânte... Despărţirea noastră
a fost ... Din cântare în cântare....

Slujire în biserica din Băceşti, Vaslui
Cu siguranţă la întâlnirea cu copiii, aceştia au fost mult mai mulţi decât adulţii din biserică.
Mulţumim Domnului pentru harul pe care ni L-a dat să creştem şi să aparţinem unor biserici cu
rânduială.
Încă odată am văzut nevoia de oameni ai lui Dumnezeu
care să se dedice întru totul lucrării Lui, oameni care să se
implice şi să sprijine lucrarea din astfel de biserici. În unele
lucruri ne învaţă chiar şi firea, în altele Dumnezeu prin
Cuvântul Său ne dă învăţătură, dar cum rămâne cu aceşti
oameni care nu ştiu să citească ? Cine e dispus să slujească
unor astfel de oameni, să îi ajute să înveţe să păzească tot ce
ne-a poruncit Isus?
O astfel de lucrare nu se face doar sporadic. Trebuie să
fie cineva, acel „om,, pe care îl caută Domnul, care să stea în
spărtură, care să locuiască în mijlocul lor, dându-se pildă,
exemplu demn de urmat.

La cireşe...
E un har de care noi încă, ne bucurăm... Bucuria să vezi cireşii frumos
coloraţi, încărcaţi de rod. Bucuria să culegi direct din pom, cireşele proaspete,
aromate şi dulci. Această bucurie ne-a fost oferită de „‘nea Gicu” cum îi spun
majoritatea copiilor, unul din oamenii de la paza şcolii, care a fost pentru aceşti
copii ca un tată, ferm în atribuţiunile sale dar în acelaşi timp un îndrumător şi un
sfătuitor. Îi mulţumim şi pe această cale şi dorim ca Dumnezeu să rămână pentru
el un sprijin tare în vreme de necaz, să îi dăruiască pace în mijlocul furtunilor şi
bucurie în mijlocul încercărilor.

Cum Filadelfia le e casă iar aceasta presupune şi autogospodărirea, au ales să se
implice pentru a înfrumuseţa curtea, aleele şi împrejurimile.

Ultima noastră părtăşie din acest an şcolar...
Un moment surpriză pentru elevii claselor a XII-a. Am depănat amintiri, am
lăsat impresii. Le-am dăruit câte o carte şi le-am urat o călătorie frumoasă. I-am
încredinţat în mâna Domnului şi am cerut binecuvantarea şi călăuzirea Lui peste ei.

Întâlnire cu copiii din Vaslui, înaintea plecării lor în vacanţă...
Un moment deosebit, o părtăşie dorită de toţi copiii din Vaslui. O întâlnire
a lor, cu fratele Nicu Cotleţ, cel pe care ei îl respectă şi îl preţuiesc ca pe tatăl lor.
Pentru unii din ei, fr. Nicu înseamnă chiar mai mult decât tatăl lor trupesc.
Ca un tată pentru copii săi, i-a sfătuit,
i-a îndemnat, i-a încurajat spunându-le
că le va fi alături. Apoi, i-a încredinţat pe
toţi în braţul Domnului, rugându-se
pentru ei şi dorindu-le o vacanţă liniştită,
frumoasă, trăită alături de Domnul.

Prin toate acestea am văzut harul Domnului zi de zi.
Îi mulţumim Domnului pentru biruinţele mici şi mari, pentru bucuriile şi
întristările care au lucrat în noi ce este plăcut Lui, prin Isus Hristos.
Mulţumim Domnului pentru Filadelfia!
Mulţumim Domnului pentru dătătorul voios, pentru voi cei din Seattle!
Mulţumim Domnului pentru fiecare, mic sau mare care s-a implicat şi a sprijinit
această lucrare în decursul anilor!
Mulţumim pentru rugăciunile înălţate!
Mulţumim pentru rugăciunile ascultate!
Îţi mulţumim Doamne pentru acest har!

Vă mulţumesc din inimă pentru tot ce aţi făcut şi
continuaţi să faceţi pentru continuitatea acestui
proiect! Mă rog ca, Domnul să vă ţină aproape şi să
vă facă părtaşi bucuriei de a aduna cît mai multe
comori pentru cer. Domnul să vă dăruiască bucuria să
vedeţi cât mai multe inimi schimbate prin har!
Cu recunoştinţă,
Daniela Calujac

