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Luna trecută am reînceput aventura unui nou 

sezon cu copiii ce participă la programele de 

școală duminicală organizate de către biserica 

noastră. De anul acesta avem și un nume: 

Capela Copiilor. Bucuroși, nevoie mare, 

fiecare a început să ne povestească ce s-a 

întâmplat în vacanță. Entuziasmul lor ne-a 

molipsit și pe noi la a ne uita în urmă. Și am 

avut ce vedea.  

Vara ne-a oferit oportunitatea de a organiza 

un club biblic de vacanță. O săptămână unică, 

pe care copiii nu o pot uita. Nu i-am uitat nici 

pe cei mari. Nu mai puțin de 7 persoane s-au 

botezat în urmă cu doua duminici.  

Vara ne-a oferit din nou oportunitatea de a 

sluji împreună cu lucrările naționale EGM 

din România și Ungaria. Fie că am 

participat la întâlnirile de bord ale celor două 

lucrări sau că am participat la evenimente 

menite să echipeze lucrătorii, am putut vedea 

mâna lui la lucru. 

Acum vara s-a încheiat. Culegem roadele, 

tragem linie și o luăm de la capăt cu acelaș 

entuziasm. Noi aventuri ne stau înainte și 

multe oportunități de a sluji pentru Împărăție. 

Suntem pe ultima sută de metri în ceea ce 

privește pregătirea Conferinței Naționale a 

EGM România, care va avea loc la Brașov și 

unde ne vom implica atât pe partea de predare 

dar și pe cea de organizare. Anul acesta tema 

conferinței va fi ”Copilul, între digital și 

spiritual” sau ”cum să faci ucenici într-o 

lume a roboților?”. 

Odată întorși, ne vom pregăti de zor pentru o 

nouă călătorie în Republica Moldova - în 

orașul Cahul. Aici vom organiza o conferință 

destinată învățătorilor de școală duminicală 

care vor să învețe metodele biblice de predare 

a Cuvântului lui Dumnezeu. 

Toamna, între roade și boboci 

Moldova, pentru a investi în 

ceea ce contează cu adevărat. 

Puteți să ne sprijiniți în 

rugăciune, să acoperiți o parte 

din cheltuielile necesare 

transporului la Cahul Echipei 

de resurse a EGM sau puteți să 

ne contactați pentru a dona 

diferite materiale necesare 

lucrării cu copii (rechizite, 

baloane, cărți etc), pentru a fi 

distribuite la conferință. 

După cum vă spuneam, în 

perioada 2-3 noiembrie vom 

răspunde invitației învățătorilor 

de școală duminicală din Cahul 

Republica Moldova. Încă de 

anul trecut aceștia și-au 

manifesta dorința de a găzdui 

un eveniment care să le ofere  

lucrătorilor din această zonă 

metodele și pregătirea atât de 

necesare lucrării pe care o fac. 

Încurajați de reacțiile mai mult 

decât entuziaste obținute ca 

urmare a ultimelor evenimente 

pe care EGM le-a organizat în 

Chișinău. Prin credință, noi am 

răspuns pozitiv acestei invitații, 

astfel că acum ne rugăm pentru 

resursele necesare organizării 

unui astfel de eveniment.  

Prin urmare, dorim să vă 

oferim oportunitatea de a vă 

alătura lucrării pe care 

Dumnezeu o face în Republica 
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Avem nevoie de implicarea voastră! 

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 cei aproximativ 

100 de copii care au 

participat la programele 

din această vară 

7 Multumim Domnului 

pentru succesul de la 

Conferința Națională  

8 Pentru lucrarea din 

Republica Moldova 

9 Sprijin financiar pentru 

acoperirea cheltuielilor 

Motive de rugăciune: 

Povestiri 
cu Mike&Dana 



 

Marian Zaharia  

Reprezentant EGM în România, Moldova și Ungaria 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 În luna August am organizat o săptămână de VBS destinată copiilor 

din cartierul bucureștean Ferentari. 

 Luna aceasta biserica noastră s-a bucurat de o ocazie specială, în care 

7 suflete l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. 

 Luna aceasta am participat la întâlnirea de board a lucrării EGM din 

Ungaria. 

 În luna octombrie suntem implicați în organizarea Conferinței 

Naționale a EGM România, pe tema Copilul, între digital și spiritual. 

 La începutul lunii noiembrie vom organiza o conferință destinată 

lucrătorilor de Școală duminicală din Cahul, în colaborare cu 

Biserica Emanuel. 

 În luna noiembrie Marian se va deplasa la Cluj și la Budapesta 

pentru  a participa la întâlnirile bordurilor de misiune din această 

țară. 

 

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 B 

ucurești, 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  


