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RAPORT MISIUNEA FEMEII
„Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?”
Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
Isaia 6.8
Anul 2021 a fost un an tot în context pandemic și activitățile cu prezență mare de persoane nu s-au putut desfășura.
Totuși, surorile au continuat activitățile, adaptându-se la situație, ba chiar s-au implicat mai mult în lucrarea om la om.
Iată câteva dintre activitățile care s-au desfășurat de-a lungul anului:
ECHIPARE ȘI HRĂNIRE:
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

Întâlniri periodice pe Zoom la nivelul Uniunii (cu directorii departamentelor la nivel de Conferințe) și la nivel
de Diviziune;
Comunicarea cu coordonatoarele Conferințelor: pe grup Whatsapp, emailuri, telefoane, mesaje telefonice,
mesaje messenger;
Congres Mondial al Departamentului Misiunea Femeii (online) organizat de Conferința Generală „Eu voi
merge” (Heather Dawn Small și Raquel Arrais, octombrie, 2021). Au fost prezentate aici mesaje
motivaționale, încurajatoare pentru slujire, cântări, predici, seminarii, din toate colturile pământului, special
pentru surori;
Convenția națională a Departamentului Misiunea Femeii „Eu voi merge”; 22-24 septembrie, Sinaia; invitat
special Dagmar Dorn, director Departament Misiunea Femeii, Diviziunea Inter-Europeană;
Pachete de resurse traduse și oferite surorilor (materiale oferite de Conferința Generală și Diviziune). Aceste
pachete de resurse sunt trimise atât surorilor din România, cât și celor din diaspora;
Diverse materiale oferite surorilor în funcție de nevoile din Conferințe (prezentări spirituale, seminarii);
Organizarea și susținerea diferitelor programe în comunitățile care au solicitat ajutorul;
Zilele speciale ale Departamentului: Ziua Internațională de Rugăciune (martie), Ziua Internațională de
Misiune a Femeii (iunie) și Ziua Internațională de Prevenire a Violenței (noiembrie). Aceste zile se
transformă în unele biserici în adevărate ocazii de misiune, oferindu-se cărți, invitând vorbitori speciali pe
diverse teme de care femeile sunt interesate. Ba mai mult, luna martie devine motiv de întâlnire, adunând
astfel femei neadventiste (și nu numai) interesate de Biblie, sănătate, sfaturi pentru creșterea copiilor,
psihologie, etc.;
Ca instrumente de lucru special create pentru femei, s-au recomandat Devoționalul pentru femei, Agenda
pentru femei și Biblia pentru femei. Si, mai nou, Jurnalul biblic, proaspăt apărut la Editura Viață și Sănătate
anul acesta (primăvară, 2022) și care se adresează genului feminin de orice vârstă. Acesta face ca
apropierea de Dumnezeu să se facă într-un mod foarte cald, prin citirea făgăduințelor biblice, învățându-ne
să ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu;
Pagina de Facebook Misiunea Femeii România: https://www.facebook.com/misiuneafemeiiromania
ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE MISIONARE

o
o
o
o
o

o
o

Lanț de rugăciune, întâlniri online de rugăciune (Facebook, Zoom, WhatsApp). Întâlniri cu surori din țară, dar
și cu cele din diaspora (Italia, Anglia, etc.), colege de serviciu;
Întâlniri de sănătate pe Zoom cu surori din țară, dar și de peste hotare;
Implicarea surorilor în diverse programe de ajutorare: vizite la cămine de bătrâni, case de copii, spitale, etc.;
Implicare în educație – surorile se implică în grădinițe, școli, after-school în toate Conferințele
Colaborări cu departamentele: ADRA, Departamentul de Sănătate (clase de gătit, expoziții de sănătate,
cantine mobile), Școala de Sabat (școli biblice de vacanță), ASUP (vizite în penitenciare);
În diferite proiecte sociale, în funcție de nevoi: cantine mobile, trusouri pentru nou-născuți, susținere pentru
mămici singure, mame cu copii cu handicap, colectare şi distribuire pachete îmbrăcăminte, hrană, bani, etc.
(Binefacere pentru cei în nevoie, Aggape, Îngrijire la domiciliu a persoanelor nevoiașe, Fă și tu la fel , Sprijin
pentru fiecare, De la mână la mână-ajutor umanitar, Iubirea în acțiune-ajutor de încălzire, Împărțind fapte
bune celor de lângă noi, Dragostea nu renunță, Puterea unui vas mai slab, Adni Őrőm);
Întâlniri de evanghelizare pe Zoom, Whatsapp, fizic (De la prieteni la prieteni);
Femeile oferă studii biblice pe Whatsapp;
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o
o
o
o
o

Prezentări teme pe diverse subiecte în biserici, seminarii cu motivare pentru slujire și misiune (Cu rezervorul
gol, Viață din belșug, Nimic fără Dumnezeu, Fii o perlă pentru Dumnezeu);
Programe pentru recâștigarea fostelor membre (Vino acasă);
Sponsorizări studente (4 studente, Universitatea Adventus);
Cărți distribuite în cursul anului în cadrul activităților: Biblia, Viața lui Isus, Idei creative, Rețete de bucate,
Alimentație inteligentă, Sănătate prin alimentație, Revista Viață și Sănătate, Agenda pentru femei,
Sănătatea și starea de bine, Anotimpurile dragostei, Ghidul sănătății feminine;
La sfârșit de an s-au distribuit reviste de sănătate, diverse cărți (Világ Reménye, devoționale pentru femei,
Speranță pentru viitor, Misiunea este pentru tine, cartea anului, Ghidul sănătății feminine, Depresia: calea
spre vindecare, În fața suferinței, Ambasadorii binelui) felicitări de Anul Nou, de Ziua Femeii pentru fiecare
coordonatoare și păstoriță, scrisori de încurajare.

„Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor.” Zaharia 4,6
LILIANA RADU, director
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