
 
 

Proiecte Călătoria Misionară 2020 

 
„Chiar și cea mai mare avalanșă este declanșată de lucruri mici” 

spunea Vernor Vinge. Iar Ellen White sublinia: „Viaţa este constituită în cea 
mai mare parte nu din mari jertfe şi realizări minunate, ci din lucruri 
mărunte.” DV 490 

Vă propunem pentru această perioadă să ne implicăm pentru a fi o 
binecuvântare prin lucrurile mărunte pe care le putem realiza pentru 
binele altora. Vă lăsăm mai jos o serie de sugestii: 

1. Să cumpărăm legume și fructe din piață, decât de la supermarket, 
pentru a ajuta producătorii locali. Este posibil să fie mai scumpe în această 
perioadă, dar în acest fel vomface o investiție care să-i ajute pe semenii 
noștrii. 

2. Să depunem zecimea în conturile puse la dispoziție de conferințe 
în loc să o păstrăm până după ieșirea din criză. În felul acesta susținem 
lucrarea pastorală și activitățile bisericii. Pentru conturi vă invităm să luați 
legătura cu pastorul bisericii locale. 

3. Să profităm de oferta de carte de la Editura Viață și Sănătate. În 
felul acesta îi ajutăm și pe ei să-și continue activitatea. Dacă ai citit o carte 
și ți-a plăcut, și te gandeai sa o faci cadou, ai ocazia acum. 

https://www.viatasisanatate.ro 

(Câteva titluri valoroase: Îndrăznește să ceri mai mult; Isus este totul, 
prietene; Rugăciunea. Merită consultată și oferta de Biblii de toate 
felurile. ) 

4. Să ne oferim voluntari la primăriile locale. Acestea au liste cu 
persoane în vârstă sau în nevoie care pot fi ajutate prin procurarea 
alimentelor sau altfel. Luați legătura cu primăriile locale. 

5. Să spunem câteva cuvinte de apreciere/mulțumire celor care vând 
la magazinele alimentare sau farmacii. Pe lângă medici și asistenți 
medicali, aceștia sunt în poziții vulnerabile și se expun fiind de folos 
românilor. Să le spunem câteva cuvinte de apreciere, ceva mai mult decat 
politeţea obișnuită. 



6. Sună un prieten, o rudă, o persoană cu care n-ai mai vorbit demult. 
Repară relații. 

7. Interesează-te de bătrânii din biserica ta. Sună-i să vezi ce mai fac, 
dacă au nevoie de ajutor, încurajează-i și roagă-te pentru ei. 

8. Înscrie-te la ARISE Online și invită-ți și prietenii ca să-l parcurgeți 
împreună. Acesta este un curs complet de misiune (în limba engleză), iar 
până la sfârșitul săptămânii te poţi înscrie pentru ca timp de 60 de zile să îl 
accesezi gratuit. 

Detalii: https://arise.online 

Înscriere: https://ariseforfree.com 

9. Donează sânge. În această perioadă se donează foarte puțin din 
cauza temerilor cu privire la infectare. Dar nevoia de sânge este mare. Vă 
invităm să oferim. 

 

„Sufletul binefăcător va fi săturat, 

 și cel ce udă pe alţii va fi udat și el.” 

Proverbe 11:25 

 


