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APME (Agenția Penticostală de Misiune Externă) a luat ființă în anul 2006 la inițiativa unui grup de păstori 
penticostali români preocupați de evanghelizarea lumii; este parte a Cultului Creștin Penticostal (CCP) din 
România și membră cu drepturi depline a PEM (Misiunea Penticostală Europeană).
APME este condusă de către Consiliul Director (CD). Consiliul Director dă socoteală pentru lucrare 
și administrarea finanțelor unui Comitet de Referință (CR) alcătuit din păstori penticostali din țară și din 
străinătate care susțin și promovează misiunea, dar și Consiliului Bisericesc al CCP.
Membrii Consiliului Director sunt: Ghiță Rițișan, Mircea Deteșan Sr., Rick Cunningham, Emil Meștereagă, 
Iacob Berghianu, Florin Cîmpean, Ileana-Ina Hrișcă.
Membrii Comitetului de Referință sunt: Ioan Moldovan, Simion Bumbar, Liviu Axinte, Doru Cîrdei, Aurel 
Avram, Corneliu Constantineanu, Eugen Jugaru, Vasilică Croitor, Simi Timbuc, Paul Popov, Alexandru Miaun, 
Dănuț Iacob.
Echipa APME care desfășoară activitatea administrativă a fost în 2019 formată din: Rițișan Gheorghe – 
președinte, Deteșan Mircea Jr. – coordonator mobilizare, Bujeniță Daniel – asistent mobilizare, Miclea Silvia – 
coordonator departament finanțe, Țiclea Ina – secretariat/resurse umane, Nicolae Iacob – coordonator lucrători 
Europa, Iacob Berghianu – coordonator lucrători Africa subsahariană, Barariu Cristina (până în decembrie 
2019) și Irisa Kolozsi (din Decembrie 2019) – casierie & procesare subconturi lucrători, Mocan Lea – concepție 
grafică, realizare materiale de promovare, administrare platforme online, Iuoraș Andreea – curățenie. Dintre 
aceștia, 5 sunt cu normă întreagă, restul cu timp parțial.

MISIUNEA noastră este aceea de a asista Biserica să participe împreună cu Dumnezeu în misiunea Lui: 
Missio Dei.

VIZIUNEA pe care o avem este ca până în 2022 să ajungem, cu ajutorul Domnului la un număr de 200 de 
lucrători calificați, trimiși cu prioritate la grupuri neevanghelizate.

VALORILE pe care le promovăm sunt:
• Chemare divină în lucrare
• Pasiune pentru cei pierduți
• Hărnicie
• Cumpătare
• Generozitate

• Integritate
• Statornicie
• Lucru în echipă
• Sensibilitate culturală
• Misiune holistică
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FILOSOFIA DE LUCRARE pe care o practicăm constă în:
• Implicarea bisericii locale în trimiterea misionarilor;
• Așezarea uceniciei și a educației creștine în centrul lucrării de misiune;
• Accentuarea misiunii pe termen lung;
• Preocuparea continuă pentru grupurile etnice neatinse;
• Plantarea de biserici indigene care să se autosusțină, autoguverneze și automultiplice;
• Conlucrarea pe câmpul de misiune cu biserica națională (acolo unde există);

B. Situația lucrătorilor APME
Chiar de la înființare, dorința membrilor bordului APME a fost aceea de a mobiliza bisericile românești din 
țară și din diaspora pentru Marele Seceriș, de a trimite și susține lucrători români în proiecte transculturale, 
împlinind astfel porunca Mântuitorului care a spus: „Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia” 
(Marcu 16:15).
Prin harul lui Dumnezeu, Agenția Penticostală de Misiune Externă din România a ajuns să fie una dintre cele 
mai dinamice tinere organizații penticostale de misiune din lume.
Din 2006, de la înființare și până acum, în parteneriat cu bisericile locale, APME a reușit să trimită și să susțină 
mai mult de 70 de lucrători de carieră, în peste 25 de țări și să faciliteze sute de călătorii misionare pe termen 
scurt. În continuare sunt câteva informații generale despre lucrătorii transculturali pe termen lung care au fost 
aprobați de Consiliul Director al APME și care sunt trimiși în lucrare de către o biserică locală, cu acordul 
păstorului. 

Numărul total al misionarilor acreditați: 73
Slujesc în 27 de țări + vasul Logos Hope

Afganistan · Albania · Bangladesh · Bulgaria · China · Egipt · Etiopia · Germania · Grecia · India 
· Indonezia · Irak · Kazahstan · Kosovo · Macedonia · Madagascar · Mali · Mongolia · Mozambic · 

Namibia · Nepal · Niger · Spania · Sri Lanka · Turcia · Uganda · Uzbekistan

Statutul civil al misionarilor:
29 de familii 14 fete 1 băiat

cu 40
de copii

Echipare la Centrul Român de Studii Transculturale
19 misionari neinstruiți41 de absolvenți CRST 13 misionari instruiți parțial la CRST

Parteneriate:

4 OM 1 SPMCR 2 TPM 1 Wycliffe

8 misionari
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Distribuția pe comunități regionale și județe de proveniență a lucrătorilor
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60 de misionari

Distribuția în diaspora (zona de proveniență a lucrătorilor):

13 misionari

2 Anglia 2 Elveția 4 Italia 2 Republica Moldova 1 Spania 2 SUA

Distribuția pe continente (unde slujesc lucrătorii):

23 Africa 29 Asia 19 Europa 2 Logos Hope

(31,5%) (40%) (26%) (2,5%)

Distribuția pe religii:

11 
Budism

1 
Traducerea

Bibliei

16 
Creștinism & 

animism

5 
Hinduism

38 
Islam

2 
Logos Hope

(15%) (22%) (7%) (52%) (2,5%) (1,5%)
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C. Donatori în anul 2019
Tot ce s-a realizat, prin harul Domnului Isus, în câmpul de misiune prin lucrătorii APME este lucrarea și rodul 
slujirii multor frați și surori care susțin misiunea prin rugăciune, prin suport emoțional oferit lucrătorilor, prin 
donații în bani. Misiunea APME este în fapt lucrarea atât a misionarilor, cât și a tuturor celor implicați alături 
de ei în orice fel, pentru gloria Aceluia „din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile”.
În 2019, prin donații financiare s-au implicat: 436 de biserici din România (14,8%) din cele aproximativ 2950 
de biserici din Cult, 99 biserici din diaspora, aproximativ 1400 de persoane individuale, 10 firme și 4 organizații 
nonprofit (CRST, Noi Frontiere, Discover Your Mission SUA și Genesis SUA). 
Per comunități și județe, distribuția bisericilor donatoare este următoarea:
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D. Proiecte misionare
Înțelegând din Scripturi și din viața de zi cu zi că cea mai mare problemă a omenirii este păcatul și că cea 
mai mare nevoie a omului este cea de iertare și de împăcare cu Creatorul Său, lucrările principale pe care 
lucrătorii APME le desfășoară pe câmpul de misiune sunt: evanghelizarea, ucenicia și înființarea de noi 

biserici. Vă prezentăm în continuare câteva exemple de implicare a lucrătorilor APME în astfel de proiecte:

Evanghelizare
Evanghelizare pe stradă în Kavaje, Albania
Monica, lucrător APME, împreună cu biserica locală din Durrës, au organizat în 2019 evanghelizări pe străzile 
din Kavaje, oraș cu 75% populație musulmană, vorbind despre dragostea lui Dumnezeu și lansând oamenilor 
provocarea de a fi parte a unui program de rugăciune. În urma acestor evanghelizări au fost persoane care s-au 
alăturat programelor bisericii, aflând astfel mai multe despre învățătura creștină.

Proiectul Arca Vieții, Kosovo
Scopul acestui proiect inițiat în 2019 de către Monica, 
împreună cu biserica locală din Priștina, Kosovo, este 
de a duce Vestea Bună tuturor copiilor, adolescenților, 
dar și părinților din satele din jurul capitalei Priștina și 
apoi din întreaga țară cu 95,6% populație musulmană. 
În 2019 s-a achiziționat camioneta necesară pentru 
deplasarea echipei și a echipamentului necesar și s-a 
demarat procesul de obținere a aprobărilor necesare 
pentru desfășurarea de evanghelizări.

Evanghelizare în Bagahangai, Mongolia
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Marius și Rut au organizat evanghelizări pentru copiii din localitatea Bagahangai. 
Mulți copii au răspuns invitației lor și au avut ocazia să audă Cuvântul lui Dumnezeu și să primească câte un 
cadou. Pentru aceste evenimente a fost necesar să închirieze sala de sport din localitate.
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Studiourile Radio Filadelfia, Madagascar
Marcel, alături de Ioana, încurajat și susținut nu doar financiar, dar și cu cunoștințe în domeniu de către 
frați, a dezvoltat în ultimii ani o rețea de studiouri, Studiourile Radio Filadelfia, care să pregătească emisiuni 
evanghelistice, creștin-educative, biblice și relevante, care să transmită oamenilor mesajul de dragoste al lui 
Dumnezeu.
În prezent, prin cele trei studiouri Filadelfia (din regiunile Vakinankaratra, Menabe și Manakara) se creează 
circa 40 de emisiuni evanghelistice săptămânal, emisiuni care sunt difuzate prin 10 radiouri laice, ceea ce face 
ca această lucrare să fie una foarte eficientă, mesajul Evangheliei ajungând astfel la un număr foarte mare de 
oameni. A Domnului, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, să fie toată slava!

Evanghelizare în satele din Uganda
Una din marile provocări în multe țări africane este lipsa apei. Sensibilizați de această nevoie, Marius și 
Margareta, susținuți financiar de donatori generoși, s-au ocupat de tot procesul necesar și în luna martie, în 
satul Lumara s-a dat în folosință o pompă de apă. Procesul menționat nu este deloc unul simplu, necesitând 
aprobări, măsurători, forări, negocieri cu proprietarii terenului etc. 
Pompa de apă, pe lângă împlinirea unei mari nevoi a comunității a dat oportunitatea organizării de evanghelizări 
în acest sat, astfel că oamenii au primit totodată și apa vieții, darul cel mai de preț care poate fi oferit oamenilor. 
S-au oferit Biblii în limbile lugbara și engleză, s-a proiectat filmul Isus, s-a făcut evanghelizare din ușă în ușă, 
astfel câteva zeci de oameni și-au predat viața în mâna Domnului.
În satul Panduru, Marius și Margareta au organizat în 2019 mai multe evanghelizări, în urma cărora mai multe 
persoane au fost botezate și au finalizat construcția unei biserici în această localitate, la toate acestea fiind ajutați 
și de echipe de frați români din țară și diaspora.
Evanghelizări au fost organizate și în bisericile plantate deja de Marius și Margareta în Rhino Camp, unde au 
dăruit Biblii în engleză și limbi locale.
La finalul lui 2019, în satul Ojepi B s-au organizat mai multe evanghelizări, în paralel cu lucrările pentru darea 
în folosință a unei pompe de apă.

Evanghelizare în satele din jurul orașului Haskovo, Bulgaria
Nicu și Elena folosesc metode inedite de evanghelizare: primăvara merg prin satele din jurul orașului Haskovo 
și împart semințe de plantat sau oferă flori de 8 martie, însoțite de broșuri și cărți creștine. În 2019 au dăruit 
aproximativ 1000 de pliculețe cu semințe de grădină turcilor și bulgarilor, mergând din casă în casă în patru 
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sate din apropiere, împreună cu frații și adolescenții din biserică, iar de 8 martie au distribuit 300 de garoafe la 
femei musulmane și la azilul de bătrâni din oraș. 
De asemenea, în unele zile distribuie broșuri prin oraș cu copiii și oamenii din biserică sau pun în piața orașului 
o masă cu cărți creștine și discută despre Dumnezeu cu cei care doresc să ia cărți. De zilele orașului Haskovo, 
împreună cu biserica bulgară au organizat un concert creștin de trei zile la care au distribuit literatură creștină 
și au invitat oamenii la biserică. Cu ocazia nașterii Domnului Isus, Elena și Nicu, împreună cu frații din biserica 
bulgară au fost cu copiii la o grădiniță și o școală cu copii de turci musulmani, unde au prezentat sceneta cu 
nașterea Domnului Isus și au cântat colinde. Tot cu această ocazie au fost și la casa de bătrâni din Haskovo, unde 
au cântat colinde atât în limba turcă cât și bulgară și au dăruit pachete cu dulciuri și Nou Testamente oamenilor.

Evanghelizare pe stradă în Skopje, Macedonia de Nord
Evanghelizarea pe stradă este una din strategiile principale folosite în răspândirea Evangheliei de către Ionuț 
și Debora. Periodic, împreună cu echipa merg pe stradă și dăruiesc literatură creștină, cântă cântări și discută 
cu oamenii care arată deschidere și pe care îi îndrumă apoi spre biserică. Unii oameni chiar îi invită în casele 
lor. O bună parte dintre cei care în prezent frecventează biserica din care fac parte Debora și Ionuț sunt oameni 
întâlniți la evanghelizare pe stradă - de exemplu: Remzi (iunie 2016), Emarlait (martie 2015) și Alban (2012).

Evanghelizare printre grupuri etnice neatinse în Alicante, Spania
Din a doua jumătate a anului 2019, Ioana și Ștefan slujesc în special grupurilor etnice neatinse cu Evanghelia din 
orașul Alicante și se implică în relație unul la unul pentru evanghelizare și ucenicizare. Colaborează totodată 
cu un centru creștin deschis în acest oraș. Activitățile, seminariile gestionate la centru au ca scop promovarea 
valorilor creștine, iar oamenii care vin în centru sunt expuși la un cadru de prietenie și dragoste prin care să 
poată primi și Vestea Bună.

Evanghelizari în satele din jungla Madagascarului
În anul 2019, Marcel a organizat cinci zboruri cu un elicopter al organizației misionare Helimission în vederea 
evanghelizării satelor din junglă. De asemenea, Florin, ajutat logistic de Marcel, a realizat al șaselea zbor în 
junglă, în decembrie 2019, având în prealabil experiența unei călătorii în junglă organizate de Marcel.
În fiecare din aceste călătorii s-au făcut evanghelizări în medie în câte șase sate, comune distincte din junglă, 
s-au organizat șase botezuri, fiecare cu circa cincizeci de persoane botezate, în diferite localități – rodul muncii 
în principal a păstorilor malgași cu care lucrătorii colaborează. A fost botezat și un rege, care a dat apoi o bucată 
de pământ pentru biserica din Ambalafary. 
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Operation Joshua, un program de distribuție de Noi Testamente în Grecia
Timp de zece zile, în iulie 2019, lucrătorii din Grecia, împreună cu echipa Hellenic Ministries au distribuit 
80.000 de Noi Testamente populației grecești. Persecuție și bucurie sunt două cuvinte prin care ei ar descrie 
acele zile, împlinindu-se versetul care spune: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, 
vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă și veseliţi-vă, 
pentru că răsplata voastră este mare în ceruri” (Matei 5:11-12).

Evanghelizare prin proiect media în Grecia
În 2019, Jon a început să producă un program radio 
de o jumătate de oră în fiecare săptămână, pentru 
vorbitorii de limba persană, care va fi transmis în 
direct la radio. A scris și produs primele zece episoade 
înainte de decembrie și programul a fost lansat în 
februarie 2020. 
Acesta este un program evanghelistic menit să 
împărtășească Cuvântul lui Dumnezeu cu mii, dacă nu 
cu milioane de oameni care nu au acces la cuvântul lui 
Dumnezeu în întreaga lume. De asemenea, a produs 
învățături audio și subtitrări pentru studii biblice, făcând învățarea biblică mai accesibilă pentru grupurile de 
persoane care au puțin acces la aceasta.

Tabere de vară pentru refugiații din Grecia
Lucrătorii români din Grecia, împreună cu restul echipei Hellenic Ministries au organizat trei tabere de câte 
o săptămână fiecare, în mai și iunie 2019 pentru refugiații din Grecia. Au împărtășit Cuvântul la peste 150 de 
musulmani și peste 20 de persoane și-au predat viața Domnului. 

În țările cu regimuri politice restrictive, unde mărturia publică nu este posibilă, slujirea se face cu riscuri 
mari, prin relații de prietenie, de la om la om și în grupuri mici

(în Afganistan, Kazahstan, Indonezia, Irak, Bangladesh, China, Niger, Mali, Egipt).

Ore de engleză pentru studenți budiști în 
subcontinentul indian
Betina, împreună cu echipa cu care lucrează, a 
desfășurat în 2019, săptămânal, ore de engleză pentru 
studenți (majoritatea budiști), cu scopul de a dezvolta 
relații de ucenicizare. Prin intermediul acestor ore 
s-au născut prietenii frumoase și ocazii ca studenții 
să audă despre Hristos. 

Ore de engleză pentru studenți într-o țară subsahariană din Africa de Vest 
Într-o țară preponderent musulmană, Bianca și Betuel sunt implicați la centrul de evanghelizare a studenților 
prin ore de engleză; folosind Biblia ca bază pentru conversații în limba engleză studenții au ocazia să audă 
Cuvântul și să fie mântuiți.
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Evanghelizare prin relații de prietenie
Evanghelizarea localnicilor este scopul principal al 
lucrării desfășurate de George și Andreea într-o țară 
din subcontinentul indian. Având în vedere starea de 
persecuție din aceasta țară, ei folosesc metodele de 
evanghelizare personală, evanghelizare de casă sau în 
grupuri restrânse.

Într-o țară din Orientul Mijlociu, Paul și Eunicia au avut regulat întâlniri cu anumiți tineri și familii, atât 
musulmani, cât și creștini nominali. Au pus accentul pe ospitalitate și deseori au găzduit aceste persoane cu 
care în timp s-au împrietenit, având astfel ocazia să lase o mărturie creștină în viața acestora și chiar să ofere o 
Biblie unui musulman practicant.

Evanghelizare prin sport într-o țară din Asia Centrală
Ruslan și Mariana, lucrători în Asia Centrală, în parteneriat cu organizația OM au inițiat o modalitate creativă 
prin care să vestească Evanghelia, și anume printr-o lucrare sportivă. Ruslan este antrenor de fotbal și în 2019 
a antrenat două echipe: una de 4-8 ani, a doua de adolescenți. Săptămânal a jucat fotbal cu diferiți tineri și 
adolescenți din oraș. În 2019 au organizat patru tabere la munte sau tabere de zi de fotbal, la fiecare dintre ele 
participând în medie 35 de adolescenți.

Mulți dintre băieții de la antrenamente sunt crescuți 
doar de mame și duc foarte mult lipsa unui tată. 
Ruslan are chemarea și rolul de a fi un model de tată 
pentru mulți dintre ei. Totodată, Mariana și Ruslan țin 
legătura cu părinții acestor adolescenți și împreună 
cu biserica locală încearcă prin toate aceste metode 
- sport, relații, tabere, ospitalitate - să vestească 
Evanghelia și să-i conducă pe oameni la Hristos.

Evanghelizare prin relații în Asia de Sud
Într-o ţară din Asia de Sud, echipa de lucrători APME este implicată în evanghelizarea studenților musulmani. 
Săptămânal, ei participă la întâlniri în care, pornind de la diferite teme, tinerii au ocazia să audă Vestea Bună. 
Unii dintre ei vin apoi la biserică.
O tânără din echipă se implică și în ucenicizarea a două fete musulmane cu care se întâlnește și discută regulat. 
O dată pe săptămână, merge la un centru after-school unde, ajutându-le pe câteva adolescente din familii 
musulmane sărace să învețe engleza, dezvoltă o relaţie de mentorare cu acestea. Școala duminicală este o altă 
oportunitate de a se ocupa de copiii care vin la biserică, deși familiile lor sunt musulmane și locuiesc în cartierele 
sărace ale capitalei.
Un tânăr din echipă a dezvoltat relații de prietenie cu mai mulți studenți musulmani, care s-au arătat interesați 
de credința creștină și pe care îi provoacă și ajută să caute și să descopere Adevărul.

Cursul Business as Mission în Asia de Est
Este un curs pentru credincioșii din biserica subterană prin care lucrătorii APME îi ajută să creeze mici afaceri 
sau proiecte de dezvoltare comunitară în locuri strategice. Vestirea Evangheliei este interzisă în aceste zone și 
au nevoie de platforme creative de evanghelizare. 
În aceste cursuri învață, de asemenea, cum să împărtășească Evanghelia cu colegii de muncă, cu partenerii 
de afaceri necreștini sau prin serviciile pe care le prestează. Din cei nouă cursanți, doi au reușit să-și înceapă 
propriile proiectele la sfârșitul anului 2019. 
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Proiectul Lidia în Asia de Est
Este un curs de croitorie care se adresează femeilor nevoiașe dintr-o etnie budistă. Prin acest proiect, lucrătorii 
din Asia de Est doresc să le ofere acestor femei un ajutor practic în a obține un venit, unele dintre ele implicându-
se la rândul lor în învățarea altor femei. În modul acesta se creează relații care dau ocazia vestirii Evangheliei.
Patru femei au participat în 2019 la acest curs și două dintre ele au decis să continue să se implice în acest proiect. 
Fiecare a primit câte o mașină de cusut cu care să lucreze de acasă. Una dintre aceste femei este credincioasă, o 
femeie de încredere, care este ucenicizată și care va prelua conducerea proiectului pe viitor. 

Cluburile de limba engleză în Asia de Sud-Est
Este o platformă creată în scopul cunoașterii și a răspândirii Veștii Bune între studenții din universitățile din 
oraș și nu numai, într-o țară din Asia de Sud-Est. Această activitate are loc în zilele de miercuri și joi între orele 
18:00-20:30. 
Recent, Claudia, împreună cu echipa au instituit ramura English Hours, menită pentru evanghelizare și 
ucenicizare cu grupuri restrânse. Prin această activitate au legat o mulțime de prietenii și au creat conexiuni cu 
oameni din diferite clase sociale, crezuri și aspirații. Dumnezeu a trimis oameni cu multe probleme - la nivel 
emoțional, probleme familiale, probleme spirituale. Echipa are bucuria de a auzi mărturiile multora dintre ei, 
despre schimbarea din viețile lor și de a vedea creșterea lor spirituală.

Ucenicie
Un alt domeniu important de slujire pentru lucrătorii APME îl constituie formarea liderilor și facilitarea 
accesului copiilor la educație. Pentru împlinirea acestor nevoi, sunt dezvoltate și susținute programe de 
echipare a păstorilor (Madagascar, Grecia printre refugiați), cursuri Kairos (Spania, Nepal, Mongolia), 
tabere pentru copii și adulți (Grecia printre refugiați, Kazahstan) sau programe de școlarizare pentru 

copii (Madagascar, India, Uganda, Namibia, Bulgaria și Macedonia).

Cursuri Kairos
Cursul Kairos este mai mult decât un curs teoretic, este o experienţă transformatoare! Acest curs motivează 
Biserica în a-și asuma planul divin de răscumpărare a lumii pierdute și joacă un rol important în înțelegerea 
aprofundată a misiunii personale a fiecărui credincios care dorește să fie activ în viața creștină și să aibă un rol 
în planul global pentru mântuire al lui Dumnezeu. Desfășurarea cursului Kairos este una interactivă, fiecare 
sesiune de curs cuprinzând închinare, rugăciune pentru popoare specifice, prezentări multimedia, discuții în 
grupuri mici, aplicații practice și timp de meditație personală.
În 2019 s-au organizat de către lucrătorii români, împreună cu biserica locală mai multe cursuri Kairos:

În 2019, Florin a coordonat unul dintre primele cursuri Kairos din Madagascar. Dorința lui este ca biserica din 
Madagascar să se implice în lucrarea de misiune, istorisind gloria lui Dumnezeu printre triburile din această 
insulă și din împrejurimile ei.
Pe parcursul anului 2019, Emi și Carmen, coordonatori naționali pentru Simply Mobilizing într-o țară din 
subcontinentul indian au dezvoltat un program de mobilizare a bisericii pentru implicare în răscumpărarea 
sufletelor. Au organizat astfel numeroase întâlniri cu păstori, au coordonat cursuri, au ținut traininguri 
și mentorat alți coordonatori. Au folosit ca instrumente materiale oferite de Simply Mobilizing. Împreună 
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cu Betina, au lucrat intens și la traducerea cursului Kairos în limba nepaleză, proiect finalizat cu ajutorul 
Domnului, și au organizat cursuri în mai multe biserici din Nepal, în limba engleză și nepaleză.
Uțu și Bettina sunt parte din echipa națională de coordonare Simply Mobilizing în Mongolia; prin cursul 
Kairos ei încurajează credincioșii mongoli la implicare în evanghelizare și misiune.
Ioana și Ștefan, membri în echipa Simply Mobilizing Spania, au organizat în 2019 Tabăra de misiune Dincolo 
de Frontiere Spania, a IV-a ediție, în care, prin cursul Kairos, prin mărturii misionare și prin integrare post 
Kairos, fiecare participant a fost mobilizat în a deveni un susținător al misiunii mondiale. Mare parte din ei deja 
susțin financiar misiunea, s-au înscris în lanțul de rugăciune și au adoptat un grup etnic în rugăciune, au mers 
într-o călătorie transculturală și doresc să fie echipați în continuare.

Madagascar Nepal

Mongolia Spania

Thrive Academy
În orașul Katima Mulilo, Sandu și Marinela se află în parteneriat cu un pastor local pe nume Jeke Brenden încă 
din anul 2015. Văzând nevoia comunității din cartierul mărginaș Cowboy – unde se află biserica păstorită de 
fratele Jeke - cu ajutorul bisericilor românești din țară și din diaspora, au construit și aproape finalizat în 2019 
o școală care va găzdui trei clase de copii. 
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Slujire în biserica din Walvis Bay, Namibia
În orașul Walvis Bay, unde locuiesc, Sandu și Marinela se implică alături de un pastor local (Peter Nalyendee), 
Sandu prin predicare și învățătură, iar Marinela în lucrarea cu copiii. Totodată, pentru a obține viză de ședere 
în Namibia, Marinela predă cursuri de limbă engleză, franceză și comunicare la o universitate privată din țară.

Școala biblică Vestea Bună din Madagascar 
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22:6)
Acest verset îl împlinesc lucrătorii APME din Madagascar (Marcel și Ioana, Florin și Alina, Denisa și Tabita), 
împreună cu o echipă de malgași, prin proiectul de evanghelizare a copiilor. Aproximativ 80-120 de copii 
participă o dată la două săptămâni, sâmbăta, la acest program, care cuprinde: lecție biblică, verset, cântare, 
jocuri, craft și o gustare la sfârșit.

Școala biblică pentru copii în satul Antanikatsaka și în Biserica Efraima din Antsirabe, Madagascar
Denisa a început în luna mai 2019, împreună cu o soră din biserica locală, un program cu copiii din satul 
Antanikatsaka, în apropierea orașului Antsirabe. La întâlniri participă în jur de 50-70 de copii, de 2-4 ori pe 
lună. Dorința Denisei este să pună în inima copiilor o sămânță care să aducă rod bun când vor crește mari. 
Același lucru îl realizează de 3-4 ori pe lună, duminică înainte de programul de biserică cu aproximativ 25-35 
de copii care aparțin de Biserica Efraima, din Antsirabe – biserica locală de care aparține și Denisa.
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Proiecte educaționale în Madagascar: Didasko, implicare în școlile Les Pigeons și Les Moigneau Rouge, 
susținere studenți, predare engleză pentru copiii săraci din cartier
Înțelegând importanța educării copiilor din Madagascar, lucrătorii APME din această zonă (Marcel și Ioana, 
Florin și Alina, Denisa și Tabita) au dezvoltat un proiect educațional numit Didasko, prin care se realizează 
școlarizarea a aproximativ 40 de copii. Acest proiect presupune plata taxelor școlare, asigurarea de rechizite și 
îmbrăcăminte și oferirea unui program de after-school, în 2 zile pe săptămână, în care profesorii îi ajută la teme 
sau le explică ceea ce nu au înțeles la clasă. Unul dintre profesori este și Tabita, lucrător APME, ajutând copiii 
la limba engleză.
De asemenea, Ioana și Marcel au oferit în 2019 burse pentru 50 de copii, constând în plata taxelor școlare ale 
acestora la școlile Les Pigeons și Les Moigneau Rouge și au susținut cu taxe școlare 17 studenți la universitate, 
la teologie, cât și la alte facultăți. Iar Alina predă un curs de limbă engleză unei grupe de copii foarte săraci din 
cartier. 

Proiect educațional în Orientul Mijlociu
În primăvara lui 2019, Paul a predat engleză săptămânal la o școală majoritar islamică. A fost o experiență 
frumoasă în care a avut ocazia ca, mai ales în pauze, să Îl mărturisească pe Domnul Isus unor adolescenți de 
acolo. 
În cea de-a doua parte a anului, împreună cu Eunicia, s-a implicat într-un proiect educațional inițiat de biserica 
locală prin predarea limbii engleze de două ori pe săptămână unor copii sirieni, din familii de refugiați, care nu 
au fost primiți la școlile locale.

Grupe de casă în Durrës, Albania
În 2019, pe lângă întâlnirile de rugăciune ale bisericii, 
Monica, împreună cu frații din biserica locală, a 
organizat vizite la domiciliu pentru a cunoaște mai 
bine familiile bisericii și pentru a avea împreună 
un timp de calitate în prezența lui Dumnezeu, fiind 
totodată o posibilitate de a fi o mărturie pentru 
membrii familiei care nu frecventează biserica. La 
aceste întâlniri, accentul a fost pus pe mărturii, citirea 
unui text biblic și rugăciune specifică nevoilor familiei 
vizitate.

Pregătirea lucrătorilor transculturali
Între lunile martie și mai 2019, Betina a pregătit 
intens, împreună cu echipa, un program de o lună 
pentru șapte studenți din SUA care au venit în Nepal. 
Acești studenți au putut experimenta viața de lucrător 
în Nepal, precum și diferite aspecte despre viața în 
Nepal în general, scopul acestui program fiind acela 
de a-i mobiliza la lucrarea transculturală. Patru dintre 
acești studenți sunt în curs de acreditare ca lucrători 
transculturali.
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Lucrare în centrul de refugiați din Atena, Grecia
În 2019 Dani și Simona, în colaborare cu Hellenic Ministries s-au implicat în:
• coordonarea și predarea la un centru de formare a slujitorilor persani în vederea trimiterii lor în lucrare;
• instruirea de lideri de închinare pentru bisericile persane;
• organizarea de conferințe pentru tineri și pentru părinți;
• organizarea de tabere de vară în vederea evanghelizării;
• mentorarea tinerilor slujitori;

Parteneriat în lucrarea de misiune într-o țară din 
Africa de Vest
Bianca și Betuel slujesc în echipa administrativă a 
unei școlii misionare unde peste 130 de elevi învață 
Cuvântul Domnului și mulți dintre ei ajung lucrători 
creștini sau slujesc prin profesia aleasă în zone cu mari 
nevoi. 

Ucenicizarea bisericii locale într-o țară din subcontinentul indian
Alături de slujitori parteneri, George și Andreea sunt implicați în ucenicizarea bisericii locale. George conduce 
un grup de 40-50 de tineri și slujește în biserică alături de păstorul local, iar Andreea conduce un grup de 
rugăciune și se implică activ în creșterea spirituală a tinerelor. Domnul i-a binecuvântat și în august 2019 au 
avut un botez în apă în care 27 de suflete și-au predat viața Domnului.
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Proiectul Urban Impact în subcontinentul indian
Proiectul Urban Impact reprezintă viziunea Andreei 
și a lui George pe termen lung, în parteneriat cu 
biserica locală, și constă în construirea unui centru 
multifuncțional care să cuprindă biserică, școală 
primară, orfelinat, dispensar, școală biblică și diferite 
spații pentru activități misionare și sociale. În prezent 
sunt construite trei etaje (inclusiv parterul) și subsolul 
cu parcare. Al treilea etaj a fost realizat în anul 2019. 

Parteneriat cu MACBTC (Mongolian Assemblies of God Bible Training Center)
Uțu este decanul studenților la MACBTC. În această calitate, 10 ore pe săptămână ajută școala biblică prin 
coordonarea activităților extrașcolare și a întâlnirilor de capelă.

Story Hub
Story Hub este un centru în care se desfășoară diverse activități pentru copii și adulți, precum: 
- lecții de engleză: predarea limbii pentru copii de trei ori pe săptămână și club de conversație pentru adulți. Uțu 
și Betty îi ajută pe mongoli în dezvoltarea lor intelectuală și leagă relații de prietenie cu participanții, slujindu-le 
și arătându-le dragostea lui Hristos.
- grup de suport pentru mame și activități pentru copii: prin care Uțu și Betty ajută participanții să aibă relații 
armonioase în familiile lor și să-și clădească familiile pe modelul biblic.
Uțu și Betty sunt ajutați ocazional în această lucrare și de către Marius și Rut.

Ucenicizare în biserica locală Viață din Belșug, Mongolia
Slujind prin predicare, rugăciune, întâlniri pe grupe mici, întâlniri cu tinerii și întâlnirile de familii, Uțu și 
Betty, împreună cu Marius și Rut, caută să slujească fraților din biserica mongolă, încurajându-i în creșterea lor 
spirituală și provocându-i la schimbarea de a deveni asemenea lui Hristos. Lucrarea cu familiile, în special, este 
una foarte necesară și foarte eficientă totodată, în Mongolia fiind foarte multe familii destrămate. Astfel că în 
biserică sunt multe soții ai căror soți sunt nemântuiți și care au ocazia prin aceste întâlniri să audă Cuvântul lui 
Dumnezeu și totodată mărturiile altor familii, fiind astfel ajutați în relația lor de familie. Întâlnirile se desfășoară 
într-un cadru plăcut, se ia masa împreună și se desfășoară diferite activități creative.
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Ucenicizare în biserica din Baghangai, Mongolia
În urmă cu doi ani de zile, în localitatea Bagahangai aflată la o distanță de 80 km de capitala Mongoliei, Iacob 
și Rut au plantat o biserică de gher (iurtă), loc în care oamenii pot auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Momentan 
biserica este formată doar din tineri - adolescenți și copii, care însă dau dovadă de multă seriozitate și dedicare: 
participă de fiecare dată la întâlniri, ascultă Cuvântul Scripturii cu drag, răspund la întrebările din lecție cu 
exactitate și vin de fiecare dată cu versetele memorate. Acest fapt este o mare încurajare pentru Iacob și Rut, 
care slujesc aici în fiecare duminică, ajutați o duminică pe lună de către Uțu și Betty. Ei au încredințarea că 
Dumnezeu va lucra și la inima adulților. De asemenea, celor care participă la programele de biserică li se oferă 
și o masă.

Colaborare cu Logos Hope
Ionuț și Cristina, alături de fiicele lor Ecaterina (10 ani), Rebeca (8 ani) și Ilinca (4 ani) au slujit în anul 2019 pe 
vaporul Logos Hope, în porturi din America de Sud.
Vaporul Logos Hope este o misiune plutitoare care aparține asociației OM (organizație non-profit), dedicată 
ducerii cunoștinței, ajutorului și speranței oamenilor din întreaga lume. În acest sens, una dintre punțile 
vaporului este librărie publică cu peste 5000 de titluri. Pe lângă literatură și educație, cei 400 de lucrători creștini 
de pe vapor desfășoară proiecte de ajutorare cum ar fi: construcții, recondiționări, donații de ochelari pentru 
citit, încălțăminte sau rechizite școlare și seminarii educative pentru elevi și studenți.
În anul 2019 vaporul a slujit în 16 porturi din șase țări de pe continentul sud-american.
În această perioadă, Ionuț a fost ofițerul de navigație și siguranță a vaporului și instructorul echipajului pentru 
situații de urgență, iar Cristina s-a implicat în lucrarea cu femeile și predarea cursului Kairos.

Platforma Go Global - proiect Live Dead într-o țară din Africa de Vest
Acest proiect constă în predarea limbii engleze localnicilor, cu scopul de a-i evangheliza în mod personal. În 
clasa Magdei majoritatea studenților practică islamul. Magda a legat însă relații de prietenie cu câteva fete, cu 
care petrece timp și în afara cursurilor, având astfel ocazia să-L prezinte pe Dumnezeul adevărat care răspunde 
rugăciunilor și se implică personal în viața fiecăreia. Una dintre aceste fete în viața căreia Magda are impact 
este Mariam.
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Lucrarea cu copiii în satul Kuluba (Africa de Vest)
În Kuluba există un grup mic de credincioși de curând convertiți de la islam la creștinism. În fiecare vineri 
Magda merge împreună cu echipa în satul Kuluba pentru a prezenta Evanghelia copiilor prin istorisiri biblice, 
dar totodată se implică și în viețile adulților care vin să asiste la activitățile în aer liber ale copiilor.

Baza de misiune sub coordonarea Bisericii Alfa și Omega din Londra
În 2019, Florin și Daniela, ajutați de numeroase echipe de frați din țară și din diaspora au început lucrările de 
construcție a unei baze românești de misiune, lângă Entebbe, făcând progrese uimitoare până la final de an. 
Întrucât în Uganda sunt încă multe sate tribale unde e nevoie să ajungă Evanghelia Domnului Isus, această 
bază va oferi cadrul pentru integrarea echipelor de lucrători veniți pe termen scurt pentru a susține activitatea 
misionarilor.

Ucenicizare și botezuri în bisericile plantate în triburile din Uganda
În luna martie 2019, aproximativ 50 de persoane din tribul Batwa, din zona Batwa-Mperwa, unde Florin a 
plantat o biserică, au ales să-L urmeze pe Isus și să Îl recunoască ca Domn și Mântuitor în viețile lor, primind 
botezul în apă. La începutul lunii decembrie 2019, 20 de persoane au încheiat legământ cu Domnul Isus în 
biserica de la Kikoko. Florin și Daniela au început plantarea acestei biserici în noiembrie 2018.

Ucenicizare în Biserica Compel, Asia Centrală
Ruslan și Mariana, lucrători APME în colaborare cu OM România, au plantat în 2018 o biserică într-o țară din 
Asia Centrală. În 2019 au continuat păstorirea acestei biserici, prin: 
• dezvoltarea echipei de conducere, organizând întâlniri săptămânale cu aceasta;
• ucenicizarea membrilor bisericii prin întâlniri săptămânale; 
• evanghelizare - împreună cu frații din biserică au organizat un club unde săptămânal invită necredincioși 

și dezvoltă relații cu ei, după care le prezintă Vestea Bună și îi invită la biserică;
• ospitalitate - multe întâlniri au loc în casa lui Ruslan și a Marianei și de fiecare dată servesc masa împreună. 
• zidirea credincioșilor - duminică Ruslan predică, Mariana conduce închinarea; 
Mariana și Ruslan au bucuria de a vedea rodul muncii lor, numărul credincioșilor fiind în creștere.
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Colaborare cu Wycliffe România - traducerea 
Bibliei în limba Qale, Etiopia
Luminiţa lucrează cu Wycliffe în Etiopia din 2009 în 
proiectul de traducere a Bibliei în limba Qale (până în 
2019 numită limba Ale), fiind acum coordonatoarea 
echipei de traducere.
Limba Qale este una din cele peste 80 de limbi 
vorbite pe teritoriul Etiopiei și a fost o limbă orală. 
După ce Luminița a studiat limba locală și cultura 
acestui popor, în 2011 s-a demarat oficial proiectul 
de traducere. Acesta a implicat crearea unui alfabet 
în limba Qale, propunerea și aprobarea lui, proces în care Luminița a avut o contribuție importantă. După ani 
de muncă asiduă, în prezent sunt traduse toate cele patru Evanghelii în limba Qale, ele fiind înregistrate și în 
format audio, și o mare parte din Faptele Apostolilor. 

After-school în Haskovo, Bulgaria
Elena și Nicu au organizat un program de after-school, în două zile pe săptămână, la care au participat în 2019 
aproximativ 30 de copii săptămânal, din familii de musulmani. La fiecare întâlnire, copiilor li se servește masa, 
ocazie cu care au învățat să se roage și să mulțumească Domnului Isus. După masă cântă împreună, se roagă 
unul câte unul, învață lecții biblice, apoi sunt ajutați să scrie, să socotească și să citească atât în limba turcă, cât 
și bulgară. Uneori sunt ajutați cu îmbrăcăminte și mâncare pentru familiile lor, iar unii dintre copii au început 
să vină la biserică împreună cu mamele lor.
Elena și Nicu au bucuria să vadă acești copii în care au investit cum evanghelizează la rândul lor comunitatea. 
Având în unele zile activități în parc, oamenii au ocazia să-i audă pe acești copii cântând Domnului Isus în 
limba turcă. În timpul verii, Elena și Nicu au organizat o tabără sportivă, ocazie cu care copiii și-au invitat 
prietenii, alți copii musulmani ca să participe.
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Lucrare printre refugiați iranieni
Nicu, lucrător în Macedonia printre albanezi, slujește 
de aproximativ două ori pe lună într-o biserică de 
refugiați iranieni, aflați într-o tabără la granița dintre 
Serbia și Macedonia, biserică plantată de un pastor 
macedonean. Deși refugiații sunt în tabără temporar, 
urmând să ajungă în alte zone, Nicu ține legătura cu 
ei și îi ajută să continue în creșterea lor spirituală.

Ucenicizare în biserica din Haskovo, Bulgaria
Nicu și Elena au plantat acum câțiva ani o biserică într-o comunitate de turci, în Bulgaria. În 2019 au continuat 
păstorirea și ucenicizarea acestei biserici. În fiecare duminică conduc programul de biserică, unde se închină 
Domnului împreună cu cei mari și cei mici. În cursul săptămânii vizitează persoanele care s-au botezat pentru 
a avea părtășie cu ei și pentru a-i îndemna să continue să se roage și să citească Biblia, unii dintre ei neputând 
veni la biserică din cauza presiunii familiei necreștine sau din cauza vârstei și a stării de sănătate.

After-school în Skopje, Macedonia
În 2019, Debora a continuat munca cu copiii albanezi 
musulmani, dintr-un cartier al Skopje, care participă 
de trei ori pe săptămână la after-school-ul deschis 
acum câțiva ani de ea și de echipa de lucrători români 
de la acel moment. Deși, față de anii anteriori, 
numărul de participanți a scăzut, anul 2019 a fost 
unul cu mari satisfacții pentru Debora. În acest an 
au participat constant la after-school în medie 10-15 
copii, între timp deveniți adolescenți, care au început 
să fie tot mai deschiși la Evanghelie și să asculte cu 
interes în diferite ocazii mărturii ale unor fete creștine. Domnul să lucreze în inima acestor tineri și prin ei 
Evanghelia să ajungă în casele lor.

Mobilizarea bisericii albaneze și macedoniene la implicare în misiune
Pe parcursul anului 2019 Nicu, lucrător în Macedonia, a fost implicat în lucrarea de mobilizare la misiune 
în rândul bisericilor macedoniene, cât și albaneze, fiind invitat în Albania pentru a vorbi despre misiune și 
chemare, în cadrul a trei conferințe de tineri. Păstrând legătura cu unii participanți la conferință, împărtășind 
experiențe cu ei și încurajându-i, Nicu are bucuria să constate că acești tineri au fost motivați și sunt dornici să 
se implice în lucrare, pentru gloria lui Dumnezeu.

Slujire în Spitalul Cure, Niger
George și Georgiana, împreună cu cei trei copii (Aida, Paul și Mateo), slujesc în Niger, o țară din Vestul 
Africii, considerată cea mai slab dezvoltată țară din lume, cu 99,3% populație islamică, în colaborare cu CURE 
International. Aceasta este o organizație non-profit 
care deține spitale caritabile în opt țări din întreaga 
lume, având drept misiune tratarea bolnavilor și 
proclamarea Împărăției lui Dumnezeu.
CURE Niger (cure.org/niger) este singurul spital din 
Niger care oferă îngrijiri chirurgicale de specialitate 
pentru copiii cu dizabilități, copii proveniți din țară și 
din regiune. În acest loc se efectuează peste 2000 de 
proceduri ortopedice și reconstructive anual. Niger 
este o țară în special dificilă pentru copii. Mai mult de 
atât, copiii cu dizabilități sunt considerați blestemați 
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și sunt respinși adesea de către comunitățile lor. Aici pacienții se bucură 
de un program complex de îngrijire, care le asigură nu doar vindecarea 
fizică, ci și spirituală și emoțională.
CURE Niger oferă copiilor cu afecțiuni șansa unei noi vieți, oferind 
totodată și mesajul mântuirii Domnului Isus, într-un mediu în care 
experimentează din plin dragostea lui Dumnezeu pentru ei și pentru 
familiile lor.
George se ocupă de managementul spitalului CURE Niger, având 
funcția de Director Executiv. Sub conducerea lui, în 2019 s-au 
implementat numeroase proiecte de îmbunătățire a infrastructurii 
spitalului, a organizării personalului, a proceselor de lucru din spital și 
s-au consolidat relațiile cu donatorii.
Folosind o metodă psihologică modernă - terapia prin artă, Georgiana 
lucrează cu copiii din spital, ajutând la recuperarea lor emoțională.

Păstorire, ucenicizare și evanghelizare printre turci
Perla și Dani slujesc de peste 13 ani în Turcia, cea mai mare țară neevanghelizată din lume, cu o populație de 
80 de milioane de locuitori. Slujirea lor are ca scop evanghelizarea, plantarea de biserici și mentorarea liderilor 
turci. 
De-a lungul anilor, ei au pus umărul la plantarea a patru biserici în Istanbul. În prezent coordonează dezvoltarea 
și consolidarea Bisericii Kurtuluș Müjdesi Kilisesi, o biserica tânără, care a avut inaugurarea în anul 2019.
Educația creștină este un alt domeniu de lucrare în care ei investesc. Astfel, Daniel conduce departamentul 
de dezvoltare a școlii creștine din Istanbul, coordonând proiectul de construcție a unei noi clădiri pentru 
funcționarea acestei școli cu o capacitate de 450 de studenți.
Perla slujește femeilor prin consiliere spirituală, trei ani slujind nu doar femeilor turce dar și femeilor refugiate 
din peste 4 țări din Asia.
De asemenea sunt implicați în evanghelizarea zonelor unde nu există creștini sau biserici în momentul de față, 
organizând călătorii regulate în aceste regiuni.

Seminarul Teologic Assemblée de Dieu – Antananarivo
În acest seminar, unde studenții sunt pregătiți în teologie de către profesori cu un înalt nivel academic, Marcel 
a predat în 2019 două cursuri: Evanghelia după Ioan (10 module), însemnând 10 săptămâni, în ianuarie – 
martie 2019 și Faptele Apostolilor (7 module) în aprilie-iunie 2019. Deși un proiect solicitant, care a presupus 
numeroase deplasări pe ruta Antsirabe – Antananarivo, el a însemnat și împlinirea unei dorințe pe care Marcel 
a avut-o, aceea de a investi în pregătirea teologică a tinerilor, transmițând astfel din cunoștințele pe care el 
însuși le-a dobândit de-a lungul anilor, prin mai multe programe masterale și de doctorat în teologie. Marcel 
s-a implicat totodată și în acoperirea financiară a unor nevoi materiale din cadrul seminarului: a oferit un 
videoproiector, a oferit suport unor studenți în plata taxelor școlare, a fost o mână întinsă pentru colegii din 
corpul profesoral în diverse situații dificile.
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Școala Biblică Armata Adevărului – Antsirabe
Este un program informal de pregătire teologică, 
inițiat de Marcel în urmă cu câțiva ani, și care a ajuns 
la a treia generație de studenți în 2019. Pe parcursul 
a 2 ani se predau aici cursuri precum: Introducere în 
Noul Testament, Introducere în Vechiul Testament, 
Viața Creștină, Leadership, Lucrarea de putere a 
Bisericii, Doctrine biblice, Omiletică etc. Aproximativ 
40-45 de studenți, atât tineri, cât și mai în vârstă 
sunt absolvenții unei promoții. Dintre ei, unii au 
urmat apoi Seminarul Teologic și au ajuns păstori. În 

toamna anului 2019, Marcel a predat conducerea și responsabilitatea acestei școli unui comitet alcătuit din trei 
profesori, în perspectiva mutării familiei lui din zona Antsirabe.

Lucrarea cu adolescenții în biserica albaneză
Ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Anul trecut, una din activitățile în care Ema 
și Ergys, lucrători în Albania, s-au implicat a fost lucrarea cu adolescenții. Dacă la început s-au confruntat 
cu descurajarea, în anul 2019, în comparație cu ceilalți ani numărul adolescenților s-a dublat, la întâlniri 
participând mai mult de 20 de adolescenți, în viețile cărora este tot mai evidentă lucrarea lui Dumnezeu: aceștia 
au crescut spiritual, sunt mai responsabili, mai buni, pun întrebări despre ce spune Biblia legat de situațiile 
dificile din viețile lor, îl laudă pe Domnul prin cântare, prin rugăciune. Câțiva dintre ei și-au exprimat și dorința 
de a încheia legământ în apa botezului. Privind în urmă, la tot ce a făcut Domnul, Ema și Ergys sunt profund 
mulțumitori că Dumnezeu le-a încredințat această frumoasă lucrare.

Proiectul Agape din statul Bihar, India
În această regiune foarte săracă, numărul orfanilor este foarte mare. Datorită sărăciei acute, cel puțin un 
membru din fiecare familie din zonele rurale și urbane este nevoit să plece în alte state sau orașe metropolitane 
pentru a lucra ca să-și câștige existența și totodată să aducă un venit familiei lărgite. Acești părinți sau frații mai 
mari vin să viziteze familia o dată pe an. Departe de familie, mulți contractează boli și decedează prematur, iar 
unii aleg să abandoneze familia. Condiția precară de sănătate și malnutriția la mamele gravide duc de multe ori 
la nașteri premature și la decesul mamei. În alte cazuri mama este privată de tratament postnatal, din lipsa de 
resurse financiare, viața ei fiind în pericol, mulți copii rămânând astfel orfani.
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Viziunea Mariei și a lui Jonathan de a sluji acești orfani s-a concretizat în Proiectul Agape Cottage care în 
prezent funcționează cu trei case, de tip familial, care adăpostesc 35 de copii orfani în prezent. Acestora, cât și 
altor încă 30 de copii orfani li se asigură educație de calitate în școli creștine, private, pentru a avea șansa unei 
vieți binecuvântate, cea mai mare binecuvântare fiind aceea de a-L primi pe Hristos.

Lucrarea cu copiii din Ziway, Etiopia
În fiecare sâmbătă, în biserica locală din Ziway Marius și Luiza organizează un program la care participă în 
total în jur de 100 de copii, împărțiți în 3 grupe, mulți copii fiind din familii necreștine. La fiecare întâlnire copii 
primesc cate un corn și ceai, cei mai mulți fiind din familii foarte nevoiașe. Copiii învață principii morale și de 
conduită bună, mulți neavând parte de o educație bună, dar și parcurg o serie de lecții cu învățături de baza 
din Biblie.

Lucrare în bisericile din Patna și Darbhanga, India
Maria și Jonathan continuă implicarea în cele 2 biserici plantate de ei cu ani în urmă. 
În Patna, statul Bihar, din cauza multor religii prezente aici, majoritari fiind hindușii, opoziția a fost destul de 
mare, așa că procesul plantării unei biserici a început prin lucrări sociale: alfabetizare copii și femei, îngrijire 
orfani etc. și a fost unul anevoios. La început întâlnirile de închinare se făceau cu o parte din copiii implicați în 
proiectele sociale la care s-au alăturat femei. Lucrarea a crescut și atins tot mai mulți oameni din comunitate și 
s-a plantat o biserică care în prezent are aproximativ 100 de membri. Lucrarea dezvoltându-se, focusul este pus 
acum pe oamenii din castele superioare, educați, care se deschid greu la Evanghelie.
A doua biserică plantată de Maria și Jonathan este cea din Darbhanga, o zona din nordul Biharului unde trăiește 
grupul etnic maitili, aparținând castei superioare a brahmanilor. Acești oameni primesc drepturi religioase prin 
naștere, preoția hindusă se dobândește prin naștere într-o familie brahmană. Din acest motiv ei au o mândrie 
spirituală și sunt foarte reticenți la Evanghelie. Nici începuturile acestei biserici nu au fost ușoare. Timp de mai 
mulți ani, întâlnirile au avut loc în spații închiriate, în foarte multe locații. Cu câțiva ani în urmă, Dumnezeu 
a dat har acestei familii să poată cumpăra o mică proprietate, pe care exista o fostă moară de orez, care a fost 
reamenajată și unde acum se întâlnește Biserica Agape din Darbhanga.
Aceste două biserici din Patna și Darbhanga au devenit o bază de misiune, din ele formându-se echipe care 
merg să evanghelizeze alte zone. Sunt patru astfel de zone unde acum aceste echipe evanghelizează și plantează 
biserici: în Araria, într-o zonă cu mari persecuții, riscuri, la granița cu Nepal; în Tetry, o localitate lângă Patna 
unde, printr-o școală pentru copiii din sat, prin programe de alfabetizare a copiilor și adulților se urmărește 
plantarea unei biserici; în Munger, situată în sudul Biharului, unde o echipă merge în fiecare săptămână, la 
distanță mare și unde principala nevoie este ca un lucrător să fie dispus să se mute acolo; într-o a patra locație 
lângă Patna, în satul Jharkand, unde s-au făcut evanghelizări și diverse programe, având loc chiar două botezuri 
în apă. Deși sunt multe restricții politice și persecuții din partea grupurilor hinduse, totuși lucrarea de plantare 
crește, dar încă este un câmp mare de lucrare, populația fiind foarte numeroasă.

Traducere de materiale creștine în limba farsi
În 2019, fiind condiționați să rămână în țară de procesul de obținere a vizei pe 10 ani, lucrarea Rodicăi și 
a lui Fakhrodin s-a axat mai mult pe traducere din engleza în limba farsi a unor materiale creștine, pentru 
ucenicizarea creștinilor vorbitori de limba farsi, refugiați în Europa. Existând puține materiale în limba farsi, 
acestea vor fi folositoare în lucrarea pe care se pregătesc să o desfășoare în Germania. 
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Totodată, ele vor fi puse gratuit la dispoziția altor comunități 
de credincioși vorbitori de limba farsi, care vor dori să le 
folosească. 
Fakhrodin a fost implicat de asemenea în lucrarea media 
pentru refugiați prin învățătură, ucenicizare și pregătire de 
materiale audio și a predat scurte cursuri pentru refugiații din 
Grecia în colaborare cu lucrătorii APME din acea zonă.

Centre pentru copii în Mozambic
Simona și Jeosafa lucrează în colaborare cu organizația fondată în Mozambic - Afrika Wa Yesu (Africa pentru 
Isus). Simona este liderul național al Departamentului pentru Copii și Adolescenți AWY și a pus bazele și 
dezvoltat cinci centre pentru copii, în patru locații – în Inhamiga, Nampula, Nacala Porto și Gorongoza, unde 
se desfășoară diferite programe educaționale și biblice pentru copii. Aceste centre pentru copii lucrează cu 
bisericile locale. Peste 800 de copii vin zilnic în aceste centre, unde primesc hrană pentru trup, suflet și duh. 
Există program de grădiniță pentru cei mici sub șase ani și alfabetizare pentru cei mai mari. Educația în 
Mozambic la școlile normale e foarte slăbuță, copii ajungând să știe să scrie și să citească doar prin clasa a 
7-a. Majoritatea acestor copii vin din cele mai sărace familii, de aceea pe lângă lecții biblice și alfabetizare, ei 
primesc și o masă pe zi, de multe ori fiind singura dată pe zi când ei mănâncă. 
În prezent, mulți din profesorii de la centre sunt dintre copiii pe care Simona i-a format în primii ei ani de 
slujire. În partea de nord a țării, unde Simona și Jeosafa locuiesc, majoritatea locuitorilor sunt musulmani. 
Mulți dintre copilași Îl cunosc pe Isus ca mântuitor personal, fiind o mărturie pentru familiile lor. Dintre copii 
care au crescut, există acum un grup de adolescenți, care Îl iubesc pe Isus, fiind o mărturie vie a unor vieți 
transformate pentru toată comunitatea.
În fiecare an se construiesc noi astfel de centre pentru copii și se pregătesc materiale pentru lucrarea cu copiii. 
Materialele și pregătirea liderilor nu e doar pentru cei care lucrează la centre, ci pentru toate bisericile plantate 
care au lucrare cu copii.
Anual sunt organizate zeci de seminarii, tabere și conferințe cu tinerii, copiii și cu liderii lor. Unele sunt la 
nivel regional, iar altele doar la nivel local. E locul unde sute de tineri au întâlniri reale cu Isus, sunt umpluți de 
Duhul Sfânt și sunt pregătiți pentru a trăi o viață dedicată Lui. Mulți dintre ei vin din zone foarte îndepărtate; și 
pentru prima dată dorm într-un pat, mănâncă cu lingura și văd efectele curentului electric. Dar cea mai mare 
schimbare în viețile lor e produsă de întâlnirea cu Isus care le deschide mintea și inima.

Școala biblică în Mozambic
Afrika Wa Yesu are două școli biblice principale, unde Jeosafa este unul dintre profesori. În a doua jumătate 
de an, echipa e împărțită pentru a merge în zonele neatinse de Evanghelie și pentru a încuraja micile biserici 
plantate în toată țara. Cei care doresc să studieze și să Îl cunoască pe Dumnezeu mai îndeaproape vin la 
începutul anului la una din școlile biblice, unde timp de șase luni, studiază intensiv Cuvântul lui Dumnezeu. 
După absolvire pleacă acasă, unde plantează biserici, aduc oameni la Isus și îi ucenicizează.
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Lucrarea cu copiii în taberele de refugiați din Grecia
În 2019, Raluca a avut bucuria de a culege roadele unui an de investiții în profesorii afgani de la școala 
duminicală. Învățătorii au înțeles cum se desfășoară și se predă o clasă și acum ei predau și organizează clasele 
fără ajutor din exterior, iar copiii au învățat foarte multe din Biblie și pot spune cu acuratețe multe povești și 
versete din Biblie.
Vara se desfășoară diferite tabere de refugiați, cea mai mare din ele fiind tabăra pentru familii. Raluca 
coordonează programul de copii. În 2019 au avut aproximativ 60 de copii care au „călătorit” împreună cu Pavel 
prin diferite orașe și au ascultat mesajul lui evanghelistic. Copiii au fost atinși și unii și-au predat inima lui Isus.

Skills Training Center (centrul de meșteșuguri), Grecia
Este un proiect început de Raluca în 2019 printre refugiații din Grecia. Viziunea centrului este de a preda un 
meșteșug refugiaților prin care vor avea posibilitatea să câștige un venit, de a-i uceniciza și crește spiritual și de 
a-i ajuta să vândă produsele făcute.
S-a început cu o clasă de cusut pentru femei, și 3 au terminat 7 luni de curs. Pentru acestea, cursul a fost foarte 
benefic, au crescut spiritual și au reușit deja să câștige ceva bani.

Ucenicizare în Chetto și Pipo, Namibia
În Namibia, Sandu și Marinela se implică în plantare de biserici și educație creștină. Două biserici au fost plantate 
în anul 2013 în două sate de boșimani khwe, unde Sandu călătorește regulat pentru a întări conducătorii locali. 
Distanța pe care o parcurge până în Chetto și Pipo este de 1200 km, însă de la începutul anului 2019, un nou 
proiect a necesitat deplasarea până în orașul de la granița cu Zambia, Katima Mulilo (încă 200 de km). În total, 
în anul 2019, Sandu a făcut 9 călătorii pentru a vizita satele Chetto și Pipo și orașul Katima Mulilo.

Călătorii misionare pe termen scurt
Zeci de echipe au călătorit și au ajutat lucrătorii APME în proiecte de construcție, educaționale, evanghelistice 
sau sociale. O parte din membrii CD și staff-ului APME au vizitat lucrătorii pe teren pentru încurajare, susținere 
sau lucrări de evanghelizare.

Madagascar Bangdladesh - PAM
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Mozambic Uganda

Lucrare cu copiii într-o țară din Asia de Sud-Est
Claudia predă limba engleză în cadrul a două orfelinate, Murni și Cipta Pahlawan, unde încearcă, alături de alte 
două prietene și cu ajutorul a doi refugiați din Orient, să fie o influență creștină bună și să ofere dragoste celor 
mai nebăgați în seamă. De asemenea, este implicată în activitățile de la Reach Center, un centru unde între 
zilele de marți și sâmbătă vin în jur la 20-25 de copii, ce beneficiază de activități after-school, între orele 13:30-
17:00. Fiecare săptămână are o anumită temă, prin care se lucrează intențional în a pune sămânța în inimile 
copiilor. Un alt proiect în care se implică este Reach Out Ministries - lucrarea cu copiii din sate, în diferite 
perioade ale anului, în mod deosebit în zona Palopo-Toraja, două orășele situate în zona centrală a insulei, 
unde există și o școală teologică cu care ei colaborează.

Plantare de biserici
De-a lungul anilor, zeci de biserici au fost înființate pe toate continentele prin slujirea și devotamentul 
lucrătorilor noștri: în Madagascar, Namibia, Uganda, Turcia, Bulgaria, Albania, Mongolia sau India. În anumite 
țări, în parteneriate cu bisericile din România și din diaspora, au fost construite chiar și lăcașuri de închinare.

Biserică între refugiații din nordul Greciei
În 2019, Dani, lucrător APME, împreună cu organizația Hellenic Ministries a participat la plantarea unei noi 
biserici în nordul Greciei, printre refugiați.

Plantare biserică în satul Lumara din Uganda
În 2019, după mai multe evanghelizări organizate 
de Marius și Marga în satul Lumara, împreună cu 
alți frați, mergând și discutând, chiar din casă în 
casă, proiectând filmul Isus și împărțind Biblii, zeci 
de persoane și-au predat viața Domnului Isus și au 
fost botezate, plantându-se astfel o biserică în acest 
sat, întâlnirile lor având loc în aer liber, momentan 
neexistând o clădire de biserică construită.
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Plantare de biserică albaneză în Macedonia de Nord
Ionuț și Debora lucrează în parteneriat cu alți lucrători la plantarea unei biserici albaneze în Macedonia de 
Nord. Aceasta a fost și este viziunea multor lucrători, dar procesul este anevoios și implică multă muncă 
și perseverență. În acest scop, împreună cu echipa, se organizează săptămânal servicii de biserică în limba 
albaneză, la care participă constant albanezi interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, dar care fac greu pasul 
botezului din cauza presiunii și fricii de prigoană. Deși se bucură că văd inimi deschise și vieți transformate, 
Ionuț și Debora se roagă ca oamenii să ia decizia de a face legământ cu Domnul.

Plantare de biserică în Ziway, Etiopia
În 2019 Marius și Luiza, împreună cu frații din biserica locală au început plantarea unei biserici pe sate în 
apropiere de Ziway, într-o zonă locuită majoritar de musulmani. Aici oamenii trăiesc în colibe de pământ și nu 
au acces la curent sau apă, dar sunt foarte primitori și sociabili. Evanghelia e prezentată cât de simplu se poate 
pentru că majoritatea oamenilor sunt analfabeți.
Încă nu există o clădire, astfel că întâlnirile se fac la umbra unui copac sau în casa unui localnic. În prezent sunt 
aproximativ 30 de oameni care vin frecvent.

Proiecte sociale
APME susține și proiecte sociale, antreprenoriale sau de altă natură dacă ele nu sunt un scop în sine, ci o cale 
de a împlini misiunea principală (plantarea de biserici și instruirea liderilor).

Ajutorare cu alimente în Durrës, Albania
Împreună cu biserica locală din Durrës, Albania, până la începutul anului 2019, Monica a oferit o dată la una- 
două luni un pachet cu produse alimentare neperisabile persoanelor din biserică aflate în nevoie, locurile de 
muncă în această zonă fiind destul de puține și cu un nivel redus de salarizare. Totodată aceste persoane sunt 
mângâiate și cu un timp de discuții, părtășie, slujire prin rugăciune.

Lucrarea cu oamenii defavorizați Mercy ministry
În fiecare lună, Monica s-a implicat cu biserica din Kosovo în a ajuta material în jur de 100 de familii care sunt 
într-o situație financiară precară, majoritatea având un venit lunar de până la 70 de euro. Pentru a dezvolta 
relații cu aceste familii, beneficiarii au fost împărțiți pe patru grupe, iar în fiecare zi de joi frații se întâlneau cu 
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ei, îi serveau cu câte un ceai sau o cafea, discutau cu ei și împărtășeau un mesaj biblic, se rugau pentru ei, iar la 
final le ofereau câte un pachet cu alimente neperisabile.

Ajutor medical și mâncare în familii din Entebbe, 
Uganda
Dana oferă ajutor medical și alimente în două locații 
din apropiere de Entebbe, Uganda, pentru 25 de 
familii.

Proiecte medicale în Madagascar
În 2019, Ioana a oferit ajutor medical în spital pentru aproximativ 20 de copii subnutriți. De asemenea a oferit 
ajutor în medicamente, consultații și prim ajutor pentru aproximativ 40 de persoane lunar.
Denisa s-a implicat în 2019 ca voluntar la clinica Viață Nouă din Antsirabe, Madagascar, timp de aproximativ 
două luni, punând în slujba oamenilor pregătirea ei de asistent medical, dar și în afara clinicii în diverse ocazii, 
acoperind diferite nevoi, împreună cu Ioana, altă lucrătoare APME cu pregătire în domeniul medical.
Tabita, de asemenea, a slujit ca voluntar în luna decembrie 2019 la clinica Apa vie, având totodată ocazia să fie 
ea însăși îmbogățită cu multe cunoștințe din domeniul medical, în special în ceea ce privește bolile tropicale 
găsite în Madagascar.

Ajutor oferit unor familii în Madagascar
Lunar au fost cel puțin 15 familii care au primit ajutor, fie orez, fie bani pentru familie, prin Ioana și Marcel. Au 
fost situații în care ei au oferit ajutor pentru montarea unui panou solar, pentru cultivarea diverselor terenuri și 
multe alte situații în care au ajutat păstori, credincioși și alte persoane în nevoie.
Alina și Florin au dăruit plapume în sezonul rece, orez și alimente oamenilor în nevoi.
Denisa de asemenea susține regulat o familie cu orez și oferă ocazional ajutor în diverse situații, ca de exemplu 
chirie pentru două fetițe din proiectul Didasko și plata unor taxe școlare minore.
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Lucrare socială într-o țară subsahariană din Africa de Vest
Într-o țară preponderent musulmană, Bianca și Betuel slujesc în centrul pentru copii cu dizabilități unde 
12 copii cu handicap, ce provin din familii defavorizate, sunt îngrijiți zilnic; majoritatea au fost subnutriți și 
netratați, iar acum mărturia creștină este prezentă în aceste familii.

Ajutorare în diverse regiuni din Uganda
Locuitorii satului Lumara, unde în 2019 s-a dat în folosință o pompă de apă și s-a plantat o biserică, au primit 
în 2019, prin Marga și Marius două mașini și o moară de măcinat cassava – sursă importantă de hrană în 
această zonă și diverse alte ajutoare. Un ajutor material constant a fost oferit pentru cinci familii defavorizate 
din Lumara. De asemenea, Marga și Marius au demarat în toamna anului 2019 lucrările pentru oferirea a încă 
două pompe de apă pentru locuitorii din satul Ojepi B și din satul Kupuru.

Ajutorare refugiați sirieni în Orientul Mijlociu
În luna octombrie pentru Paul și Eunicia s-a deschis o ușă importantă de slujire într-o tabără de refugiați 
sirieni, majoritatea musulmani. Lunar au mers cu diferite ajutoare în mod deosebit la văduvele cu copii. Au 
avut ocazia să le ducă porțiuni din Noul Testament, s-au rugat pentru unele persoane și L-au vestit pe Domnul 
Isus. De sărbătoarea nașterii Domnului au dus cadouri la 60 de copii, le-au dat cărți cu povestiri biblice și le-au 
vorbit despre sărbătoarea nașterii Domnului.
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Orfelinate și SOS Children’s Villages/Satele Copiilor 
în Africa de Vest
Împreună cu echipa cu care lucrează, Magda a vizitat 
săptămânal diferite orfelinate din capitală pentru 
a petrece timp și a arăta dragostea lui Dumnezeu 
copiilor orfani sau abandonați, care au atâta nevoie 
de afecțiune. 
În urma acestor vizite Dumnezeu i-a întărit și mai 
mult Magdei chemarea de a lucra cu copii abandonați.

Diferite proiecte și ajutorări sociale într-o țară din 
subcontinentul indian
George și Andreea desfășoară diferite activități sociale 
precum susținerea financiară a unor tineri care doresc 
să urmeze studii teologice superioare (începând 
cu anul 2019 o susțin pe Manni), organizarea de 
evenimente pentru copiii de la orfelinatul cu care 
colaborează sau ajutorarea unor persoane cu anumite 
nevoi speciale. Andreea lucrează totodată ca și 
consilier-terapeut pentru un ONG local, în prezent 
făcând și studii superioare în acest domeniu.

Ajutorare refugiați într-o țară din vestul Africii
Într-o țară cu 90% populație musulmană, împreună cu echipa internațională Live Dead, Magda vizitează 
refugiații veniți din nordul țării, victime ale terorismului, pentru a le oferi hrană și medicamente. Majoritatea 
refugiaților sunt copii bolnavi și subnutriți și femei. Bărbații sunt rămași în nordul țării să lupte, iar unii decedați.

Implicare în proiectul Gigiyaso - Casa Speranței 
pentru băieții garibou din Africa de Vest
Magda s-a implicat în 2019 în această lucrare, alături 
de echipa internațională, oferind copiilor garibou 
îngrijire fizică dar și spirituală, prin lecții biblice. 
Copiii garibou se găsesc în orașele vest-africane din 
Mali, Senegal, Burkina Faso sau Guineea Bissau, fiind 
trimiși de părinții lor, din motive financiare, pentru 
a fi instruiți în valorile islamice alături de un mentor. 
Această metodă s-a dovedit a fi de fapt un program 
de exploatare modernă, acești copii fiind puși la cerșit 

sau căzând pradă abuzului sexual. Programul Casa Speranței încearcă să ajute acești copii, dintre care mulți au 
scăpat de sub controlul mentorului și trăiesc pe străzi.

Proiectul Un corn mare pentru un copil mic
În cadrul acestui proiect susținut de Marcel și Ioana, 
copii din diferite programe educaționale primesc câte 
un corn, astfel: zilnic, 80 de copiii și profesorii lor 
din Școala Les Moineaux Rouges; în fiecare miercuri 
50 de copii și 6-7 profesori din Proiectul Didasko; 
100 de copii tot la două sâmbete din proiectul de 
evanghelizare al copiilor Vestea Bună; din când în 
când, aproximativ 50-60 persoane din Școala Biblică 
Armata Adevărului.

Raport 2019 · 29



Casă pentru văduva Odette
Odette, soția pastorului Claude a rămas văduvă, 
soțul ei a suferit un infarct, după ce cu doar șase luni 
înainte a pierdut-o pe fiica lor mare, în vârstă de 24 de 
ani, care a murit la scurt timp după ce a născut. 
Pastorul Claude era un bun prieten și un colaborator 
al lui Marcel. Sensibilizați profund de durerea acestei 
femei, care a rămas să locuiască cu mai mulți copii și 
cu nepoțica nou născută în condiții precare, Marcel și 
Ioana, ajutați de un donator generos din România, au 
construit o casă acestei familii greu încercate. 

Ajutorare zone afectate de calamități sau atacuri teroriste
În luna martie a anului 2019, Mozambicul a fost lovit de un ciclon foarte puternic, ciclonul Idai, care a afectat 
în special centrul țării. Peste 700 de persoane și-au pierdut viața, peste 1600 au fost rănite și peste 100.000 
au rămas fără adăpost după ce casele lor sărăcăcioase și tot ceea ce au agonisit s-a distrus. Datorită dărniciei 
credincioșilor români, lucrătorii APME Simona și Jeosafa au livrat în zonele afectate alimente de bază (orez sau 
făină de porumb), plase de țânțari, folii de plastic pentru adăposturi, îmbrăcăminte și pături.

În luna aprilie, în duminica de Paște, în Sri Lanka a avut loc o serie de atacuri teroriste sinucigașe cu bombă 
care au vizat trei biserici și trei hoteluri. Printre bisericile lovite de atentatori se numără și Biserica Penticostală 
Zion din Batticaloa. Aici au fost ucise 35 de persoane, dintre care 22 de copii. Prin dărnicia credincioșilor, au 
fost susținute financiar victimele atentatului și familiile acestora.

Anul trecut, India a trecut printr-unul din cele mai grele sezoane musonice din ultimii 25 de ani, peste 1600 
de persoane pierzându-și viața între lunile august și octombrie și aproape 1 milion fiind afectate de inundații. 
Contribuțiile financiare ale credincioșilor au făcut posibilă ajutorarea a 150 de familii sinistrate din satul Tetry, 
unde lucrătorii APME Maria, împreună cu soțul coordonează o școală cu 80 de copii și o clasă de alfabetizare 
pentru 45 de femei.
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La sfârșitul lunii noiembrie, în Albania s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 6.4 pe scara Richter, cel 
mai puternic din ultimele patru decenii, urmat de peste 500 de replici. 51 de persoane și-au pierdut viața, peste 
3000 au fost rănite și locuințele multor oameni au fost atât de avariate încât a fost imposibil să se mai locuiască 
în ele. 
Printre victime s-au numărat și credincioși albanezi din bisericile în care slujesc lucrători APME (Ionuț și 
Debora, Ema și Ergys), care au fost sprijiniți și cărora li s-au distribuit hrană, îmbrăcăminte, pături, obiecte de 
strictă necesitate etc.

Cu siguranță, sunt multe alte activități, inițiative, slujiri ale lucrătorilor care nu au fost cuprinse în acest raport, 
unele fiind omise intenționat, pentru a proteja identitatea lucrătorilor din zone cu risc.
De asemenea, deși raportul prezintă diversele slujiri, proiecte pe câteva categorii mari (evanghelizare, plantare 
de biserici, ucenicizare și ajutor social), totuși multe dintre ele ating aspecte din toate aceste categorii.
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