
Copiii moldoveni, la Școala Duminicală 

 

 

 

 

 

 

 

”Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i 

opriți, căci împărăția Cerurilor este a celor 

ca ei” sună porunca Mântuitorului. Biserica 

are îndatorirea sacră de a face ucenici de toate 

vârstele iar copiii sunt perfect capabili de a 

intra intr-o relație personală cu El, care să le 

schimbe viețile. 

Prea mulți dintre cei implicați în lucrarea cu 

copiii, o văd, din păcate, ca pe nimic mai 

mult decât o garderobă - locul unde lăsăm 

micuții pentru a nu deranja adulții dornici de 

închinare sau  ca pe locul în care  copiii vor 

învăța lucruri folositoare ”pentru când vor 

crește mari”. Puțini sunt cei care au o 

perspectivă corectă - acceptând faptul că 

Domnul dorește ca cei mici să vină la El, iar 

cei care îi călăuzesc să fie pe deplin pregătiți 

pentru o astfel de slujbă, una deloc ușoară în 

societatea în care trăim. 

Părinții, profesorii, biserica întreagă se 

confruntă cu provocarea de a transmite 

mesajul biblic într-un mod relevant și care 

să concureze cu stimulările bogate ale lumii 

digitale.  

Luna aceasta am avut ocazia de a ne întâlni cu 

lucrătorii din Republica Moldova abordând o 

astfel de tematică bogată și plină de 

seminificație. Conferința ”Copilul între 

digital și spiritual” a  adunat nu mai puțin de 

140 de învățători din Chișinău și împrejurimi, 

oferind un timp plin de semnificație și 

beneficiu pentru toți participanții, fie ei 

traineri sau studenți. 

“Lăsați copilașii să vină la Mine”... 

copil  să fie unică. Pentru cei 

mai mulți dintre ei nu este doar 

prima tabără ci chiar prima 

dată când ies din orașul în 

care s-au născut!  

Gheto-ul murdar și sărăcăcios 

din Ferentari va fi înlocuit, 

timp de o săptămână, de 

frumusețea unică și inegalabilă 

a naturii.  

Ne rugăm ca Dumnezeu să 

schimbe viețile copiilor! 

Un strigăt de bucurie a 

zguduit ieri geamurile micuței 

clădiri în care se întâlnește 

biserica noastră. Nu am crezut 

că o mână de copii pot face un 

zgomot atât de mare. Motivul a 

fost anunțarea primilor înscriși 

pe lista de participanți a  

taberei pe care o vom organiza 

în iulie langa orasul cetate 

Sighisoara. 

Pregătirile au început deja, deși 

mai sunt două luni jumătate. 

Echipa va trebui să funcționeze 

cu adevărat ca un trup. Fiecare 

își are locul și responsabilitatea 

lui, bine stabilite în interiorul 

echipei. Curriculumul este 

pregătit, în timp ce vom căuta 

cele mai potrivite materiale și 

decoruri. 

Fiecare detaliu este tratat cu 

toată seriozitatea. Vrem să 

facem ca experiența fiecărui 

 
A PRIL IE  2013  

Vine vara, bine-mi pare! 

1 Să facem ucenici printre  

copiii la care ne trimite 

Dumnezeu 

2 Cresterea listei  partene-

rilor de rugăciune 

3 Sprijin financiar pentru 

acoperirea cheltuielilor 

4 Noi oportunități de 

prezentare a lucrării 

5 Pentru lucratorii si vo– 

luntarii EGM din toata 

lumea. 

6 Pentru copiii din 

cartierul Ferentari, care 

vor merge cu noi în 

tabăra din luna iulie 

7 Multumim Domnului 

pentru succesul de la 

Conferința din Chișinău  

8 Pentru lucrarea din 

Republica Moldova 

9 Călăuzire pentru viata 

personală si in lucrare 

Motive de rugăciune: 

Povestiri 
cu Mike&Dana 



 

Marian Zaharia  

Reprezentant EGM în România, Moldova și Ungaria 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 În luna Octombrie am participat la Conferința Națională a EGM 

România, în calitate de trainer, implicându-ne ca familie în organi-

zarea și bunul mers al acestui eveniment, la care au participat nu mai 

puțin de 115 lucrători din toată țara. 

 În luna februarie am participat la Întâlnirea semestrială a Bordului de 

conducere a lucrării EGM din Ungaria, ReMa Alapitvany. 

 În luna martie am participat la Întâlnirea semestrială a Bordului de 

conducere a lucrării EGM din România, ce a avut loc la Cluj. 

 Luna aceasta ne-am implicat în organizarea conferinței ”Copilul, 

între digital și spiritual”, ce a avut loc în Biserica Isus Salvatorul din 

Chișinău, Republica Moldova și a strâns nu mai puțin de 140 de  

participant. Marian a fost unul dintre vorbitorii conferinței. 

 Împreună cu Biserica noastră vom organiza un program special de 

Paște destinat copiilor din cartierul Ferentari și părinților acestora. 

Lucrăm de asemenea la pregătirea taberei din vară, adunând materi-

alele și fondurile necesare și pregătindu-ne intens pentru eveniment. 

Ce mai e nou... 

Tel: (004) 0727 371 166 

Fax:  (004) 0372 872 726 

mzaharia@egmworld.org 

Skype: alienkrigg 

C O N TA C T  

Dragi prieteni, 

Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați purtat în rugăciunile 

voastre de până acum. Numai împreună putem face cu adevărat o 

diferență! Într-o perioadă în care vedem tot mai mult cum se împlinesc 

semnele revenirii Domnului Isus, este nevoie ca Biserica să își intensi-

fice eforturile de a duce Evanghelia la orice făptură. Copiii au nevoie să 

intre într-o relație personală cu Mântuitorul, iar noi credem că acest 

lucru se poate face mult mai eficient folosind modelul de lucrare pe care 

îl găsim în Sfânta Scriptură. Vă invităm să ne fiți aproape în slujirea 

aceasta! 

Pentru aceia dintre voi care doriți să sprijiniți financiar lucrarea pe 

care o facem:  

 Puteți trimite donație prin ordin de plată în  contul (IBAN): RO70 

BTRL 0130 1205 9340 6600, Banca Transilvania, Sucursala Eroilor 

Cluj, pentru Marian Zaharia.  

 Puteți dona online – vizitați  www.egmworld.org și selectați opți-

unea “donate ”. Dați click pe Donate now și veți fi direcționați  către 

pagina de donații unde selectați mai întâi “Support an misisionary”, 

apoi Zaharia.  

Adresa: Calea Rahovei,  

Nr. 303, Bl. 66, Sc. 4, Et. 4, 

Apt. 150, Sect. 3  

București, Romania.  

Dacă Domnul vă pune pe inimă să contribuiți regulat, 

puteți seta o plată recurentă (recurring transaction), lunar, 

trimestrial, bianual sau anual. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze! 

Mike & Dana Zaharia  


