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1. VIZIUNE
 1.1. Membrii consorţiului Parteneri 
în Misiune au convenit să-şi unească 
eforturile în vederea dezvoltării unei 
mişcări naţionale de misiune, având în 
vedere extinderea Împărăţiei lui Dum-
nezeu în ţară şi peste hotare.
  1.2. O mişcare exista atunci când rata 
plantarii de biserici şi trimiterea misio-
narilor este la un nivel înalt şi în creş-
tere. Acest lucru presupune că un mare 
procent de creştini şi grupuri creşti-
ne are ca scop şi practică răspândirea 
Evangheliei în ţară şi dincolo de gra-
niţele ei, ucenicizarea noilor convertiţi 
şi echiparea lor, până când aceştia se 
pot alătura mişcării.

2. SCOP
  2.1. Parteneri in Misiune va îndepli-
ni rolul de promotor al unei mişcări 
naţionale de misiune în România, slu-
jind într-un mod eficient trupul lui 
Cristos, motivându-l şi mobilizându-l 
pentru misiune.
  2.2. Acest protocol nu dă naştere unei 
entităţi distincte de partenerii semna-
tari.

3. VALORI
  3.1. Partenerii convin ca în derularea 
activităţilor să respecte valorile fiecărei 
organizaţii semnatare precum şi să 
promoveze valorile asumate în comun.

  3.2. Valorile asumate în comun sunt:
  3.2.1. Autoritatea Cuvântului lui  
Dumnezeu în viaţa şi misiunea noastră 
(2 Timotei 3:16).
    3.2.2. Consolidarea unităţii trupu-
lui lui Cristos manifestat prin cola-
borare şi parteneriate (Ioan 17:20-24; 
 1 Petru 4:10-12; Romani 12:4-8;  
1 Corinteni 12:12-20; Filipeni 1:27-28; 
2:1-2; Efeseni 4:1-13; Eccl. 4:9-12)
    3.2.3. Diversitatea trupului lui Cris-
tos exprimate prin biserici locale, de-
nominaţiuni, organizaţii misionare şi 
unităţi educaţionale creştine. (Efeseni 
3:10-11; Matei 28:18-20)
   3.2.4. Slujire reciprocă în vederea 
extinderii Împărăţiei lui Dumnezeu  
(Matei 20:25-28; Filipeni 2:3-9)
   3.2.5. Buna administrare a resur-
selor. (Matei 25:21; Luca 16:11-12;  
1 Corinteni 4:2; 1 Petru 4:12)

4. ANGAJAMENT
    4.1. Conştienţi fiind că evangheliza-
rea lumii este voia lui Dumnezeu, ne  
angajăm, înaintea Lui şi unii faţa de 
alţii, să ne rugăm, să planificăm, şi 
să lucrăm împreună în acest scop 
chemându-i şi pe alţii să ni se alăture.

5. DURATA PARTENERIATULUI
  5.1. Acest protocol de parteneriat este 
valabil pe o perioadă de 5 ani.
 5.2. Oricare dintre partenerii semnatari 

Un trup, O misiune!

pArTeneri în misiune
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se poate retrage din prezentul partene-
riat în mod unilateral, fără a periclita 
însă, prin retragere, proiectele în care 
este implicat.

6. MODUL DE OPERARE A 
PARTENERIATULUI
6.1. Organizare
   6.1.1. Partenerii se vor întâlni de două 
ori pe an şi ori de câte ori este nevoie.
   6.1.2. Partenerii îşi vor stabili obiecti-
ve comune, precizându-se responsabi-
lităţi şi termene pentru fiecare obiectiv.
  6.1.3. Prima întâlnire a anului va in-
clude şi evaluarea activităţii din anul 
precedent.
 6.1.4. Partenerii vor întocmi anual 
grafice de activităţi în conformitate cu 
obiectivele şi răspunderile asumate.
   6.1.5. Pentru a împlini anumite obiec-
tive pot fi formate echipe de lucru.
  6.1.6. Partenerii convin să desemneze 
anual un coordonator care va asigura 
comunicarea şi desfăşurarea activităţi-
lor planificate.
6.2. Administrarea resurselor
   6.2.1. Chestiunile financiare vor fi re-
zolvate între parteneri.
  6.2.2. Nicio organizaţie nu va putea 
folosi resursele şi numele unei alte or-
ganizaţii partenere, fără permisiune.
6.3. Modificarea protocolului
  6.3.1. Acest protocol poate fi amendat 
cu acordul tuturor partenerilor.
  6.3.2. Extinderea parteneriatului

 6.3.3. Acest parteneriat este deschis 
tuturor celor care împărtăşesc viziu-
nea de a dezvolta o mişcare naţională 
de misiune şi care sunt de acord cu 
prevederile acestui protocol.

7. PARTENERII ÎN MISIUNE
  7.1. Partenerii PIM
    7.1.1. Agenţia Kairos
    7.1.2. Alege Viaţa
    7.1.3. Alfa Omega TV
    7.1.4. Asociaţia Misionară pentru   
              Educarea Copiilor
    7.1.5. AMI
    7.1.6. Evanghelia Fără Frontiere
    7.1.7. Greater European Mission
    7.1.8. Lumina Lumii
    7.1.9. Misiunea Speranţa
    7.1.10. Misiunea Mondială Unită
    7.1.11. Misiune Transculturală  
                 şi Ucenicie
    7.1.12. Reach Global
    7.1.13. Operation Mobilization 
                România
    7.1.14. ProMission
 7.1.15. Societatea Internaţională 
                 Misionară Baptistă
    7.1.16. Asociaţia OCI
    7.1.17. Source of Light
    7.1.18. Student Volunteer Movement 2
    7.1.19. Tineri pentru Misiune
    7.1.20.Wycliffe România
7.2. Parteneri noi
    7.2.1. Frontiers
    7.2.2. Kalahari New Hope

prOTOcOl de pArTeneriAT
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Agenţia de misiune Transculturală Kairos

Viziune
Cât mai multe biserici evanghelice din România şi diaspora să răspundă 
afirmativ chemării lui Dumnezeu de a duce, prin trimişii ei, mesajul Evan-
gheliei până la marginile pământului.
• Mobilizează bisericile locale pentru misiunea transculturală
• Încurajează şi sprijină bisericile în trimiterea de misionari
• Motivează şi pregăteşte misionari
• Organizează conferinţe şi programe pe teme de misiune
• Organizează călătorii misionare pe termen scurt şi lung
• Oferă informaţii, consiliere şi sprijin celor interesaţi de misiunea trans-
culturală
• Publică literatură din domeniul misiunii

Acum este timpul potrivit pentru România!

proiecte

Reabilitare alcoolici
Reabilitarea unei astfel de persoane presupune costuri financiare ridi-
cate. Cei mai mulţi dintre ei au o calificare şi posibilităţi ca după o pe-
rioadă să lucreze, însă la început, până îşi găsesc un loc de muncă, au 
nevoie de ajutor.

Evanghelire în rândul jucătorilor de tenis de masă din Mongolia 

Evanghelizare prin sport (tenis de masă) 

MONgOlIA

Cheltuieli lunare:
   Masă şi cazare – 100 Euro 
   Medicamente + asistenţă medicală – 50 Euro
  Curs de dezalcoolizare – 50 Euro (150 Euro este costul unui curs 
care durează 3 luni şi include şedinţe regulate de consiliere cu spe-
cialişti în care oamenii sunt antrenaţi ca din punct de vedere mental 
să învingă tentaţia de a relua consumul de alcool.).
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MyANMAR

      La ora actuală sunt cel puţin 
3 fraţi cu dorinţa de a se dedica 
lucrării de misiune full time.
       Pentru a acoperi cheltuielile 
lunare, un lucrător are nevoie de 
80-120 Euro.

Sprijin pentru misionarii 
indigeni

Construcţie orfelinat
Capacitate: 50-70 locuri 
Nevoi: 
     • construcţie clădire, amenajări 
interioare – 23.000 Euro
     • susţinerea unui copil – 30 
Euro pe lună
     • susţinerea îngrijitorilor / a 
bucătăresei – 50 Euro pe lună 

INdIA

Susţinerea de lucrători indigeni
Achiziţionarea de biciclete pentru lucrătorii creştini 

Plecări pe termen scurt: 
* Iulie - Mongolia
* Februarie, August - Myanmar
* Octombrie - India

Alte evenimente:
* 7 iunie - Campionatul de Fotbal Indian Cup (Bucureşti)

eVenimente 2014

Persoana de contact: 
Teodor Popa: 0765086300
Site: www.agentiakairos.ro
Email: kairosagency@gmail.com
Tel: 0744754457

Agenţia Kairos

c
o

n
ta

c
t Pentru donaţii puteti folosi unul din

conturile Agenţiei Kairos, deschise la
BRD, Sucursala Suceava:

RON: RO35 BRDE340SV25437653400
USD: RO57BRDE340SV14623653400
EUR: RO31BRDE340SV25437733400
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Asociaţia Oci

misiune

„Lucrând împreună pentru a face ucenici din toate popoarele.”

resurse

Rolul Asociaţiei OCI în realizarea acestei viziuni este să mobilizeze lideri 
creştini pentru a face ucenici din toate popoarele. Prin aceştia credem 
că putem avea cel mai mare impact asupra bisericilor. De aceea punem 
accent pe formarea şi echiparea de noi lideri în biserică având ca rezultat 
implicarea bisericilor în împlinirea Marii Însărcinări.

Asociația OCI vă oferă o multitudine de resurse pentru mobilizarea  
bisericii:

PRINdEŢI VIZIUNEA!
Echipele sunt disponibile să ajute biserica dvs. în scopul împlinirii Marii 
Trimiteri, fie în România, fie peste graniţă. Sunaţi-ne pentru mai multe 
informaţii!

CURSUl KAIROS
Un curs de misiune care ajută la înţelegerea mai profundă a planului 
veşnic al lui Dumnezeu de a oferi răscumpărare tuturor popoarelor şi 
modul în care fiecare biserică poate fi implicată în lucrarea glorioasă a 
lui Dumnezeu. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.cursulkairos.ro.

INFORMAŢII ŞI CERCETARE REFERITOARE lA BISERICI
Deţinem datele de contact ale bisericilor din România şi lucrători  
creştini. Pe site-ul nostru putem face cunoscute anunţurile dvs. sau le 
putem trimite oamenilor din reţeaua lucrătorilor creştini din România.
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eVenimente 2014

Str. Pielarilor nr. 6-8 
Sibiu – 550256 
0269.235.576

Asociația OCI

c
o

n
ta

c
t

Email: contact@oci.ro 
Internet: www.oci.ro

lUCRARE EFECIENTĂ CU TINERETUl
Oferim consultaţii şi instruire bisericilor care doresc să fie mai eficiente 
în lucrarea cu tineretul.

dEZVOlTAREA NATURAlĂ A BISERICII
Ce înseamnă o biserică sănătoasă şi cum se dezvoltă o biserică sănă-
toasă? Acest seminar prezintă procesul de dezvoltare sănătoasă a bise-
ricii.

INSTRUIRE A ŞI MENTORAREA MISIONARIlOR ÎN 
dEVENIRE

MIȘCAREA NAȚIONAlĂ dE UCENICIZARE
Echipa noastră lucrează în parteneriat cu lideri creștini din România 
pentru plantare de biserici printr-o metoda de a-L descoperi pe Cristos 
prin citirea Bibliei.

– Distribuirea de Noi Testamente în Grecia
– Evanghelizare, internship în Turcia
                            Contactați-ne pentru detalii!
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Alfa Omega TV

Viziune
Slujba din spatele unei camere de luat vederi, de la pupitrul unei mese 
de montaj sau din fața calculatorului, folosind creativ televiziunea, in-
ternetul și tehnicile new-media este o formă de misionariat la fel de 
semnificativă ca o lucrare misionară tradițională. Alfa Omega folosește 
o largă varietate de unelte media: televiziune, producție audio-video, 
internet, mobile, publicare de cărți și reviste.

                                  Misiune prin Media!

proiecte

Evanghelizare 
Alfa Omega este un instrument al lui Dumnezeu folosit pentru mân-
tuirea românilor de pretutindeni. Prin conţinutul evanghelistic al re-
surselor, oamenii au posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie 
transformaţi şi să trăiască o viaţă asemenea lui Isus Cristos.

Ca lucrare de media creştină, Alfa Omega este preocupata de lucrarea 
de pregătire şi echipare pentru slujire a credincioşilor. De-a lungul 
anilor, numeroşi creştini au fost binecuvântaţi, eliberaţi, vindecaţi şi 
încurajaţi de Alfa Omega. 

Echipare și slujire



9

Reflectarea lucrării  
domnului din România

Canalul Alfa Omega TV
 (www.alfaomega.tv/receptie)

CP 1141, Oficiul 8,  
Timișoara - 300890, 
ROMÂNIA

Alfa Omega TV

c
o

n
ta

c
t

Tel: +(40) 256-284.913, 
Tel/Fax: +(40) 256-284.912
e-mail: info@alfaomega.tv
web: www.alfaomega.tv

 De-a lungul timpului, Alfa 
Omega a fost partener media 
pentru diverse organizaţii şi 
lucrări creştine din România, 
prin promovarea de mişcări de 
trezire, conferinţe, întâlniri de 
rugăciune şi evenimente din 
viaţa bisericii creştine. 

Principalul proiect este canalul Alfa Omega TV, primul canal creștin 
național de televiziune, din România. Din 2006, în fiecare zi canalul 
aduce în casele telespectatorilor Cuvântul lui Dumezeu prin forme și 
resurse variate și promovează valorile moral-creștine în societate, în 
zona: pro-viață, pro-familie, pro-Israel, creaționism. Fiind un canal 
evanghelic cu o largă deschidere interconfesională, Alfa Omega TV este 
accesibil oricarui creştin, indiferent de vârstă, categorie socială şi etnie.

Alfa Omega TV este Martor și Parte a mișcării de Trezire Spirituală pe 
care Dumnezeu o pregătește pentru România.
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Asociația Wycliffe românia

Viziune

misiune

În ritmul în care este tradusă Biblia în prezent, ar mai dura încă 150 de ani 
pentru a oferi Cuvântul lui Dumnezeu tuturor grupurilor de oameni fără 
Biblie. Prea mult de aşteptat! În cadrul Viziunii 2025 dorim, prin harul 
şi puterea lui Dumnezeu, să începem un proiect de traducere a Bibliei în 
toate limbile care au nevoie de aceasta până în 2025.

 Domenii

Misiunea Wycliffe România, în colaborare cu biserici, organizații și in-
divizi din România și din lumea întreagă, este de a face ucenici ai lui 
Cristos din toate neamurile, oferindu-le accesul la Cuvântul lui Dum-
nezeu în limba inimii lor.

Nici un popor fără Cuvântul lui Dumnezeu în 
limba inimii lui.

Traducerea Bibliei, Alfabetizare, Cercetare Lingvistică, Folosirea Scri-
purii, dar de asemenea avem nevoie de secretari, profesori, contabili, 
tehnicieni şi programatori de calculatoare, mecanici, piloţi, tipografi şi 
mulţi alţii. Există posibilitatea ca tu să-ţi foloseşti abilităţile în echipa de 
traducere a Bibliei.

Asociația "Wycliffe România" {este şi pentru tine}

În prezent, în lume există aproape 2.000 
de limbi care nu au nici un verset din 
Biblie tradus, asta înseamnă aproxima-
tiv 300 de milioane de oameni fără nici 
un cuvânt din Evanghelie în propria lor 
limbă. În ultimii 60 de ani organizaţia 
Wycliffe a tradus peste 600 de Nou Tes-
tamente şi multe Biblii complete.
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implicare

Str. Grigore Moisil Nr. 2
Oradea 410602, jud. Bihor
Telefon: 0752 - 175 299

Asociația Wycliffe România 

c
o

n
ta

c
t

Email: info@wycliffe.ro
Site: www.wycliffe.ro
www.facebook.com/paginawr

Cei care au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu tradus în limba lor au o 
foarte mare nevoie de implicarea ta. Nu putem fi toţi implicaţi în acelaşi 
mod, dar există posibilitatea ca fiecare dintre noi să facem ceva, fie în 
România, fie în altă ţară. 

Rugăciune
Dăruire                                
Slujire ca misionar

http://wycliffe.ro/implicare

misionari Wycliffe românia 

}
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Frontiers românia

Viziune

Cu dragoste și respect invităm toate popoarele 
 musulmane să-L urmeze pe Isus!

DeDicare

Frontiers este o comunitate internațională de oameni obișnuiți care slu-
jesc în echipe mergând în zonele cele mai dificile ale lumii cu eforturi de 
ajutor și asistență umanitară, lucrând pe piața globală a muncii în timp 
ce trăiesc ca ambasadori ai Evangheliei pentru cei care nu au auzit-o încă. 

1,6 miliarde de musulmani împărțesc cu noi lumea în care trăim, însă 
viețile lor sunt lipsite de nădejde. Convinși că Domnul nu a uitat de ei, 
alăturându-se lucrării pe care El o face deja, membrii comunității noastre 
-uniți în același gând și sub același scop- își folosesc profesiile, darurile și 
viziunea trăind dragostea lui Isus în inima lumii musulmane. 

• Musulmani

O cincime din populația lumii este mu-
sulmană și cei mai mulți dintre cei care o 
alcătuiesc nu au întâlnit niciodată un uce-
nic al lui Isus. Ținta noastră primordială 
este să trăim în mijlocul musulmanilor în 
locuri în care nimeni nu a făcut cunoscută 
dragostea lui Hristos.

• Comunități

Năzuim să vedem oameni ale căror vieți au fost transformate de Isus, 
adunați în comunități de închinători conduse la nivel local și echipate 
pentru a se multiplica.
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• Munca de echipă
Oameni uniți în același scop pot realiza mai mult decât indivizi singuri. 
În cadrul echipelor, membrii acestora își oferă sprijin reciproc și își pun 
în valoare darurile complementare – lucrăm exclusiv în echipe.

implicare

str. Inului nr. 2-5
Cluj-Napoca

Frontiers România

Telefon: 0730 078 555
contact@frontiers.ro
www.frontiers.ro

• Inovație
Fiecare echipă are libertatea, în cadrul trasat de valorile noastre funda-
mentale, să-și urmărească propria direcție într-un mod creativ, sub con-
ducerea lui Dumnezeu. Liderii de echipă stabilesc cursul întregii noastre 
mișcări – deciziile sunt luate cât mai aproape de zona de acțiune.

• Creștere
Punem un accent mare pe pregătire, mentorare și darea de socoteală care 
sunt asigurate de oameni cu experiență activă. În acest fel, chiar și cei 
tineri și neexperimentați pot să înflorească și să-și dezvolte potențialul 
de lideri.

• Har
Suntem uniți în dedicarea noastră de a trăi potrivit adevărurilor biblice, 
însă căutăm în același timp să fim plini de har îmbrățișând diversitatea 
Trupului lui Hristos. Credem din toată inima că evenimentele zilelor 
noastre prin care Dumnezeu schimbă dramatic lumea musulmană ne in-
vită să ne găsim locul în călătoria plănuită de El spre slava Sa.

Dacă vrei să răspunzi invitației Sale, dorința noastră este să călătorim  
alături de tine.

• Explorează 
• Roagă-te
• Implică-te

• Dăruiește
• Mergi dincolo de frontiere

c
o

n
ta

c
t
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Fundația promission

misiune

„Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, 
şi marginile pământului în stăpânire!” Ps 2:8.

Fundaţia ProMission a fost constituită în oct. 2006 cu scopul de a comunica 
valorile creştine în ţară şi străinătate.

Slujitori dedicați să ducă Adevărul vestindu-l pe Dumnezeul tuturor dum-
nezeilor, au lucrat în activitățile:
- educația în școlile non-formale - asistența socială
- lucrarea cu femeile: alfabetizare, croitorie - asistența medicală
- slujire în biserici locale - evanghelizare personală
- construcții de scoli - traduceri
- studii biblice - instruirea învățătorilor.

Puncte de lucru din India sunt: Patna, Jamshedpur, Orissa, Purnia, Insulele 
Andaman şi Nicobar, zona tribală şi în curând, Allahabad, casta superioară.
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Str. Meiului nr. 4, Oradea
Bihor, România - 410 583

Fundația ProMission Tel: 0749 425 544
       0722 176 843
E-mail:  
fundatiapromission@yahoo.comc

o
n

ta
c

t

Poți fi parte cu noi în proiectele de misiune transculturală prin:
  1. rugăciune
  2. dărnicie
  3. implicare directă:
     - perioada poate fi de: 6 luni, 1 an, peste 3 ani.

implicare

Fundația ProMission și-a propus să aibă misionari nu doar în India ci și 
în: Turcia, Israel, Kenya, Niger, Kazakhstan, Nepal, Indonezia, țări în care 
are deja colaboratori.

Eşti invitat să vii cu noi deoarece:
Calea şi scopul tău e Cuvântul!

Pentru suport financiar, numerele de 
cont sunt:

COD SWIFT: RZBRROBU

RON: RO62 RZBR 0000 0600 0841 4027

EURO: RO51 RZBR 0000 0600 0841 4031

USD: RO40 RZBR 0000 0600 0841 4035

Raiff eisen BANK
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Operaţiunea mobilizatoare românia

OM România (Operaţiunea Mobilizatoare - filiala din România) este 
o organizaţie creştină non-guvernamentală care există cu scopul de a 
transforma vieţi şi comunităţi, aducând speranţă şi încurajare oameni-
lor din jur.

cine suntem?

Transformând vieţi şi comunităţi

Operaţiunea Mobilizatoare este organizaţie creştină interdenominaţio-
nală care respectă autoritatea bisericii locale şi caută să încurajeze şi să 
echipeze biserica pentru a duce Evanghelia în mod special acolo unde 
Hristos nu este cunoscut. OM lucrează în peste 110 ţări şi are peste 3500 
de lucrători. Dacă ai vrea să fii unul din ei contactează-ne acum!

Evanghelizare
Proiecte 
     sociale Plantare de biserici

Viziune
OM există în România pentru a sluji Bisericii în vederea împlinirii  
Marii Trimiteri, prin mobilizare, pregatire şi trimitere de misionari pe 
termen scurt, mediu şi lung în România şi peste hotare.
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proiecte
Evanghelizare, proiecte sociale, platare de biserici, justiție, 
ucenicizare și mentorat

Fundatia O.M. Romania
Str. Morii 109, 
Ghimbav, BV,

Tel (004) 0268-253-613

Raiffeisen Bank ghimbav
RO36 RZBR 0000 0600 
0198 0582

contact

Justiție

Ucenicizare 
și mentorat

ROAgĂ-TE dĂRUIEŞTE MERgI

www.ro.om.org
Facebook | Twitter | info.ro@om.org
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Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor (AMEC) este o organizație 
interdenominațională răspândită în peste 180 de țari ale lumii, care lu-
crează împreună cu bisericile creștine, desfăsurând programe evanghelis-
tice și de consolidare în afara lor.

Este o organizație alcătuită din creștini născuți din nou, ce are ca bază 
Biblia.

cine suntem?

Asociația misionară pentru educarea copiilor

 scop

• EVANgHElIZAREA copiilor din România;
• CRESTEREA lor spirituala prin studierea Cuvântului lui 

Dumnezeu;
• INTEgRAREA lor într-o biserica locala bazata pe Cuvântul 

lui Dumnezeu

Scopul AMEC este:

Cu ajutorul Domnului facem toate acestea printr-o gama variată de 
lucrări, care îi au ca țintă pe copii, pre-adolesceni și adolesceniți.

Pasiunea noastră este evanghelizarea copiilor!!!



19

proiecte 2014
• Vestea Bună pentru România 12 – 19 iulie 2014 – un proiect evan-

ghelistic care va avea loc în acest an în Prahova. 

• Cursul Biblic prin corespondență – un curs deosebit care oferă 
copiilor posibilitatea să studieze Cuvântul lui Dumnezeu la ei acasă. 
Dacă doriți mai multe informaiți despre acest curs, sau doriți să pri-
miți tractate pe care sa le dai copiilor, contactați-ne la Biroul Națio-
nal. 

• Tabere – rugăciunea noastră este ca 2.000 de copii să fie sponsorizați 
pentru a merge într-o tabară creștină în acest an. Rugați-vă ca acest 
lucru să  fie posibil.

AMEC 
Calea Turnisorului 90 
Sibiu 550048,Romania 
Tel: 0269 229994
amec.cef@gmail.com c

o
n

ta
c

t

www.ameccef.com 
 www.edituraamec.ro
 www.AMECpeNET.com
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cine suntem?
Asociaţia Misiunea Mondială Unită – The Alliance România, MMU este 
o organizaţie creştină de misiune, umanitar-filantropică, non guverna-
mentală, apolitică şi non-profit  ce are ca și scop promovarea valorilor 
creștine în societate. Avem o perspectivă holistică asupra misiunii creș-
tine și ne concentram atenţia pe a identifica și împlini nevoile spirituale, 
emoționale și materiale ale societăţii.

Dezvoltarea unei mișcări naţionale de misiune, autonomă și autofinanţa-
tă, care să satureze România cu Evanghelia prin plantare de biserici și să 
atingă alte naţiuni.

Viziune

Promovând viziunea unei mişcări naţionale de misiune şi mobilizând 
bisericile să implice toate resursele umane, spirituale şi materiale în ac-
tivitatea de plantare de biserici atât în ţară cât şi în afara ei, MMU facili-
tează accesul fiecărui individ la Evanghelie, creându-i oportunitatea de 
a-L accepta ori respinge pe Isus Cristos.

misiune

Viziunea continuă! 

misiunea mondială unită

parteneriate
Suntem animaţi de viziunea de a vedea o Românie plină de biserici vii 
care promoveaza valorile Împărăţiei, plantează noi biserici, se implică 
în acţiuni sociale ca și manifestare a dragostei creștine și duce Evanghe-
lia până la marginile pământului.  Pentru realizarea acestui deziderat, 
MMU a fost și continuă să fie un element catalizator, dezvoltând diverse 
parteneriate cu organizatii, denominaţii, școli biblice și biserici.
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instruire
   MMU pune la dispoziţia bisericilor din România și diaspora cursurile 
OMEGA de instruire în plantare de noi biserici. Cursul este conceput 
să fie un instrument practic și o metodă eficientă menită să asiste şi să 
încurajeze plantarea de noi biserici, în ordinea următoarelor priorităţi 
strategice: 
(1) în localităţile unde nu există nicio biserică evanghelică; 
(2)  în localităţile unde există insuficiente biserici evanghelice. 

proiecte strategice
Cu experienţă de peste 20 de ani în elaborarea de proiecte strategice 
la nivel local, regional, naţional și trancultural,  MMU, pune în slujba 
bisericii expertiza și resursele disponibile în elaborarea de proiecte de 
plantare de biserici. În acest sens, MMU poate ajuta oferind consul-
tanţă și asistenţă în elaborarea proiectelor de misiune în acord cu viziu-
nea holistică a Marii Trimiteri.  Daţi-ne ocazia să vă slujim!

Prin programul de instruire OMEGA se oferă mai mult decât teorie.  
MMU asistă cursanţii să planteze biserici noi chiar în perioada de ins-
truire. Fiecărui curs teoretic îi corespund pași strategici ce trebuie ur-
maţi. Fără partea sa practică, acest curs își pierde sensul și impactul 
deopotrivă Cursanţii pot realiza pașii practici în paralel cu predarea 
cursurilor și pot fi mentoraţi pe măsură ce procesul de plantare este în 
derulare

ucenicizare

c
o

n
ta

c
t Misiunea Mondială Unită

www.mmu.ro
office@mmu.ro
0744796030

www.facebook.com/mmu.romania



22

misiunea speranța 
Alături de oameni, pentru sufletele lor! 

Asociaţia Misiunea Speranţa este o organizaţie creştină umanitară in-
ternaţională, înfiinţată în anul 1994, la inițiativa a doi frați, Marius și 
Gabriel Gorcea, fondatori ai grupului muzical "Speranța". Ideea înfi-
ințării Asociației Misiunea Speranța a apărut pe fondul problemelor de 
natură socială, economică și spirituală cu care societatea românească se 
confrunta la acel moment. Încă de la începuturi, Misiunea Speranța și-a 
propus să vină în întâmpinarea nevoilor materiale existente, dar mai ales 
a nevoii oamenilor de a găsi liniște și pace sufletească prin cunoașterea 
și apropierea de Dumnezeu. 

cine suntem?

Orientată spre nevoile semenilor, strâns legată de oameni și de sufletul 
lor, viziunea Misiunii Speranța a vizat ajutorarea, impactul mesajelor 
transmise prin muzica creștină, dar și vestirea Evangheliei prin toate 
mijloacele favorabile. Fundamentată pe această viziune, Misiunea Spe-
ranța s-a dezvoltat având sedii în Canada, Australia, Statele Unite ale 
Americii și România. 

Viziune

proiecte
În România, asociația își împlinește viziunea prin ajutorarea celor îm-
povărați de greutăți și prin organizarea turneelor anuale de evanghe-
lizare. Prin organizarea turneelor anuale de evanghelizare, Misiunea 
Speranța și-a propus să implice cat mai multe biserici evanghelice în 
câștigarea sufletelor pentru Hristos. Cu prilejul turneelor anuale, apro-
ximativ 60.000 de români sunt provocați în fiecare an să asculte mesajul 
Evangheliei pe stadioane, în Case de Cultura, Săli de Sport și alte spații 
publice. În cei 20 de ani de când, prin harul şi cu ajutorul Domnului, 
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Misiunea Speranța organizează turnee de evanghelizare în România, mi-
lioane de români au avut prilejul cel puțin o singură dată să asculte vestea 
bună a Evangheliei. De asemenea, mii de români au decis să-și schimbe 
viața primindu-L pe Isus Hristos ca Mântuitor. 
 
Din dorința de a-L face cunoscut pe Dumnezeu oriunde în lume, orga-
nizația și-a consolidat și extins activitatea de-a lungul celor 20 de ani de 
activitate și în alte locuri din lume, în prezent desfășurând proiecte în 
mai multe țări: India, Indonezia, Uganda, Etiopia, Kenya, Cuba, Haiti, 
Cambodgia și Vietnam. Misiunile externe planificate în aceste ţări sunt 
edificatoare pentru înţelegerea modului de viaţă a localnicilor, observarea 
nevoilor reale cu care se confruntă, precum şi identificarea soluţiilor. 
  
Anual grupuri de membri, parteneri și colaboratori ai Asociaţiei Misiu-
nea Speranţa participă la călătoriile misionare organizate în ţările în care 
se derulează proiectele umanitare, oferind suport material, financiar şi 
spiritual comunităţilor aflate în situaţii critice. 
 
Proiectele misiunii se adresează unor categorii diferite de oameni şi pro-
bleme: şcoli, centre pentru văduve, orfelinate, leprozerii, clinici medicale, 
sprijin material şi financiar pentru familiile sărace,  forare de fântâni şi 
sprijin în situaţii de urgenţă.
 
Pentru Misiunea Speranţa fiecare călătorie misionară, fiecare turneu, fie-
care proiect reprezintă un nou prilej de a duce un mesaj de încurajare şi, 
totodată, de a întinde o mână spre cei care au nevoie să simtă dragostea şi 
purtarea de grijă a aproapelui.

c
o

n
ta

c
t Asociația Misiunea Speranța

Str.Tractoriștilor Nr.11
Loc. Cluj-Napoca, Cod 400401
Județ Cluj, România

E-mail: speranta@speranta.ro 
Pagina web: www.speranta.ro 
Tel.: 0264-417401; 
Fax: 0264-417402; 
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Alege Viaţa - romania

Alege Viaţa este o lucrare creştină 
dedicată proclamării mesajului 
Evangheliei astfel încât oamenii să 
audă, să înţeleagă şi să fie schimbaţi 
de mesajul şi Persoana Domnului 
Isus Hristos.

Viziunea noastră este ca într-o zi fie-
care român să cunoască un adevărat 
ucenic al Lui Hristos.

cine suntem?

Strategia este simplă: Câştigă, zideşte, trimite

Ca să vedem mişcări spirituale, aşa cum vedem în Scriptură, trebuie să 
facem ce a făcut şi Isus: să prezentăm oamenilor mesajul Său (câştigă), să 
îi ajutăm să înţeleagă cum Îl pot urma pe Hristos (zideşte),  să îi provocăm 
să împărtăşească mai departe altora mesajul Său (trimite).

strategie

eVenimente 2014

Tabăra de vară este o oportunitate pentru studenţii care nu îl cunosc pe 
Domnul să se dezvolte în domeniul leadership-ului, să experimenteze 
comunitatea creştină şi să audă Evanghelia într-un context relaţional.  

Tabăra de vară 
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Conferinţele Arta Căsniciei, seminariile de creştere a copiilor sau gru-
purile de casă Ziditorii căminului vor fi o resursă pentru familiile creş-
tine şi în acest an. 

Urmăriţi calendarul evenimentelor pe familylife.ro şi artacasniciei.ro.

Conferințe și seminarii

Cortul întâlnirii va fi prezent în peste 50 de localităţi din Romania în 
vara acestui an. Împreună cu bisericile locale, Alege Viaţa organizeză 
întâlniri de evanghelizare, antrenând în acelaşi timp voluntari din bi-
serici pentru a împărtăşi Evanghelia de la om la om şi a uceniciza noii 
convertiţi.

Proiectul de evanghelizare în Asia de Sud Est oferă studenţilor voluntari 
ocazia de a împărtăşi Vestea Bună în campusurile neatinse de Evanghe-
lie.

Cortul întâlnirii 

Evanghelizare în Asia de Sud

c
o

n
ta

c
t Asociaţia Alege Viaţa

Aleea Lacul Morii, 
Nr.3, Sector 6, 
Bucureşti

Site: www.alege-viata.ro
Email: contact@alege-viata.ro
Telefon: 031 405 76 04
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Tineri pentru misiune

 Tineri Pentru Misiune (TPM) este parte a Organizației Internaționale 
Youth With A Mission. Cu peste 50 de ani de experiență în mai mult de 
180 de țări din lume, TPM oferă oportunități pentru persoane din orice 
denominațiune și varstă să slujească oriunde în lume, să se implice în 
lucrarea lui Dumnezeu în diferite comunități sau la nivel individual.  

cine suntem?

   Tineri Pentru Misiune (TPM) România există pentru a formă o nouă 
generație de lideri care să asculte de Isus în toate sferele vieții, să lucreze 
la reformarea societății românești și să binecuvinteze alte națiuni prin 
trimitere de misionari.  

 TPM România și-a început activitatea în anul 1991, iar acum funcționam 
în 6 locații: 5 centre de misiune în țară ( Constanța www.tpmconstanta.
ro, Cluj www.ywamcluj.ro, Iași www.iași.ywam.ro, Mediaș www.tpmme-
dias.ro, Târgu Mureș www.ywam-targumures.ro), o lucrare de caritate 
Restore www.restoreministry.ro, o lucrare cu focus pe adopții  Crown 
www.crownromania.org , și cu 2 lucrări naționale (King’s Kids www.
kingskids.ro și Lucrarea cu Familiile www.lucrareacufamilii.ro).  

Viziune

lucrari

proiecte 2014 -2015
Festivalul ProMisiune
Noi mobilizăm, pregătim și trimitem în misiune oameni din biserică lo-
cală în diferite locatii din tara si strainatate.  
      Perioada: 28 Iulie – 29 August 2014, la Dezna, jud Arad. 
Locatii de misiune: India, Kenia, Republica Moldova, Siberia, Romania 
(Oltenia / Drobeta Turnu Severin). Tema festivalului: Roaga-te, iubeste, 
slujeste. Pentru mai multe informatii: www.promisiune.info  

Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut!
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 Cursul are menirea că să te provoace în cunoașterea lui Dumnezeu și a 
trăi zi de zi în relație cu El. Un alt obiectiv al cursului este ca să îți dezvolte 
abilitățile de comunicare, lucru în echipă, înțelegerea personalității uma-
ne, misiunii externe, evanghelizării.  
    Date și locații

Școala de Ucenicie (dTS)

Școala de Interpretare a Bibliei 
 Cursul își propune să creeze un cadru pentru tânărul postmodern de a 
sta față în față cu Biblia. Pe parcursul a trei luni omul va învață să se hră-
nească și să se adâncească în Scriptură.  
     Data și locația: 21 iunie 2015 – 13 septembrie 2015 – TPM Mediaș

Școala de Perspectivă Creștină Biblică Asupra lumii (SBCW) 
 Cursul oferă o perspectivă a ceea ce este în spatele acțiunilor și gândirilor tale.  
Vei învață unele din principiile lui Dumnezeu  pentru toate sferele vieții tale 
individuale și ale societății. Încurajează studenții să devină creștini respon-
sabili în societate și să aibă o influență pozitivă oriunde lucrează sau slujesc.  
     Data și locația: 22 martie 2015 – 13 iulie 2015 – TPM Medias 

• 14 iulie 2014 – 12 decembrie 2014 – Constanța
• 28 septembrie – Târgu Mureș
• 6 octombrie 2014 – 8 martie 2015 – Mediaș 

29 iunie - 4 iulie 2014 
Mai multe informații 
pe site-ul:  
www.kingskids.ro 

Tabara de fotbal 
pentru copii 7-12 iulie 2014 

Deschisă toturor 
familiilor care vor 
să pună un timp 
deoparte pentru a 
investi în ei. 

Tabara de familii

c
o

n
ta

c
t Fundația Tineri Pentru Misiune Mediaș

OP 1 CP 73
Mediaș

E-mail : florinmihaly@ywam.ro 
Telefon : 0740780284
www.tineripentrumisiune.ro

20-26 iulie 2014
Detalii pe 
www.intouchcamps.net/
sighisoara-romania/   

  Tabăra inTouch



Dezvoltarea unei mișcări naționale de misiune pentru extinderea 
Împărăției lui Dumnezeu în țară și peste hotare!

www.pimromania.ro


