
”Suntem într-o criză de căscat... Copiii noștri nu 

mai cască la clasă!” 

 

 

 

 

 

 

 

În luna martie am călătorit la Moldova, 

Chișinău, unde ne-am alăturat echpei EGM 

Romania, pentru a oferi învățătură și sprijin 

învățătorilor de școală duminicală de acolo, 

prin intermediul conferinței cu numele:     

”Fii la înălțime—de la bine la excelent!”. 

La eveniment s-au înscris nu mai puțin de 115 

învățători (mai mult decât dublu față de 

precedentele evenimente). 30% dintre 

învățători participau pentru a doua oară 

consecutiv la cursurile noastre, trecând prin 

nivelul 2 (avansat) al modelului de lucru cu 

copiii, în timp ce alți învățători, din diferite 

biserici și ONG-uri, au partcipat la modulul 1.  

Ne-am bucurat enorm să auzim de modul în 

care Dumnezeu a lucrat în urma primelor 

două evenimente din Republica Moldova. 

Lucrarea cu copiii din Biserica Baptistă Isus 

Mântuitorul a luat o amploare nebănuită. 

Numărul de copii a crescut ca niciodată 

înainte, fiind nevoie de 40 de învățători, în loc 

de 15.  

Unul dintre învățătorii de la nivelul 2, 

atunci când a împărtășit cu noi modul în care 

Dumnezeu a lucrat în urma ultimei noastre 

vizite, a răspuns simplu: ”Este diferit! Acum 

trecem printr-o criză de căscat!” Văzând 

figurile confuze ale celor din jur, el a adăugat 

șugubăț:  

“Înainte să folosim Modelul Biblic, copiii 

nostri erau veșnic plictisiți și căscau… 

Acum, nimeni nu mai cască. Așa că zicem că 

suntem într-o criză de căscat!  

Reacțiile participanților la eveniment au 

fost de asemenea incredibile. Toți au fost 

flămânzi după a învăța și extrem de dornici să 

știe când vor continua pregătirea. 

Ce e nou prin Moldova: O criză de căscat! 

Asta ne doare cel mai mult! 

Ne-am rugat mult pentru el în 

ultimii ani. Era țăranul român 

tipic, puternic, brut dar și 

extrem de încăpățânat. Totuși 

nu am auzit să-l fi acceptat pe 

Cristos în viața lui... Rugați-

vă pentru noi, să ne lăsăm 

folosiți de Dumnezeu în a 

mângâia și sprijini familia 

Danei și pentru ocazii de a 

vesti Evanghelia celor dragi!  

Abia începuse rugăciunea. 

Eram în 30 aprilie, o 

duminică superbă, la biserică. 

Am auzit, deodată, sunetul 

alarmei de la mașină. Dana, 

mai rapidă în astfel de 

situații, îmi dă un cot: Cineva 

ne-a lovit mașina! Am decis 

să ne terminăm rugăciunea 

mai întâi. Slavă Domnului! 

Două minute mai târziu, ne 

găsirăm parbrizul (nu știm de 

cine) făcut țăndări cu o bâtă. 

A fost un adevărat coșmar, cu 

poliție și vecini speriați peste 

tot. Am crezut că e de ajuns 

pentru o zi, dar ne-am înșelat! 

Înainte să plece poliția, sună 

telefonul Danei: ”Tatăl tău a 

murit!” Câteodată credința 

ne este pusă la test și astfel ne 

putem cunoaște adevăratul 

nivel al maturității spirituale. 

Socrul meu nu era creștin. 
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Vești triste: tatăl Danei nu mai este printre noi 

VALORILE EGM 

 COPIII 

 BISERICA LOCALA 

 LUCRAREA DE TRANSFORMARE 

 EXCELENTA IN ADMINISTRARE 

 LUCRARI NATIONALE 

1 Să facem ucenici printre  

copiii la care ne trimite 

Dumnezeu 

2 Cresterea listei  partene-

rilor de rugăciune 

3 Eficientă în lucrarea din 

Biserică 

4 Călăuzire pentru viata 

personală si in lucrare 

5 Pentru lucratorii si vo– 

luntarii EGM din toata 

lumea. 

6 Pentru succes în cadrul 

Proiectului Titus—

lucrările naționale să fie 

finanțate pe plan local 

7 Multumim Domnului 

pentru succesul 

conferinței din Moldova  

8 Pentru viitorul lucrării 

din România, Ungaria, 

Moldova și celelalte țări 

EGM 

9 Sprijin financiar pentru 

acoperirea cheltuielilor 

Motive de rugăciune: 

Povestiri 
cu Mike&Dana 



 

Marian Zaharia  

Membru al Echipei de Resurse pentru Europa Centrală 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 În luna martie am participat la organizarea celei mai de success 

conferințe organizate de EGM în Republica Moldova. A doua zi ne-

am alăturat echipei de învățători de școală duminicală de la Biserica 

Isus Salvatorul, folosind ocazia de a fi păstași a lucrării de acolo. Ne 

rugăm pentru trecerea la următorul pas (formarea de lideri și trainer 

locali).   

 În luna aprilie, Mike a participat la întâlnirile de bord ale lucrărilor 

EGM din România și Ungaria. Am avut un timp minunat în 

compania bordului, directorilor și lucrătorilor din cele două țări, 

rugându-ne împreună, împărtășind și planificând pentru viitor. Atât 

lucrarea EGM din România cât și cea din Ungaria au semnat, prin 

reprezentanții lor, înțelegerea de implicare în Proiectul Tit. Așteptăm 

cu nerăbdare să vedem modul în care Dumnezeu va lucra în aceste 

țări, ca urmare a planului de a avea lucrări naționale nu doar conduse 

dar și finanțate pe plan local!  

 Programul special de Paște pentru părinții din ghetto-ul Ferentari au 

decurs excelent, după multă muncă și sudoare. Dumnezeu deja 

lucrează în viața unui grup de acolo, care vine regulat la programe. 

Ce mai e nou... 

Telefon: (004) 0727 371 166 

Fax:  (004) 0372 872 726 

Yahoo: martzian@ymail.com ,  

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  


