
cu Mike and  Dana  
Povestiri 

”Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i 

opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor 

ca ei”, ne-a învățat Domnul Isus în Cuvântul 

Său. Atunci când toți adulții sunt prea ocupați 

să se aplece asupra problemelor și necazurilor 

din lumea copilăriei, Hristos ne cere să le 

arătăm celor mici o atenție cu totul și cu totul 

specială. Este responsabilitatea noastră să-i 

creștem, să-i educăm, să facem din fiecare 

dintre ei un ucenic ce trăiește în ascultare. 

Despre lumea îngustă și tristă a celor din  

cartierul Ferentari s-au scris enorm de multe 

pagini până acum. Cei mai mulți dintre cei 

au făcut-o, însă, nu au putut trece peste 

gunoaie, oroare și disperare. 

Noi am decis să privim dincolo de aparențe, 

să dăm la o parte cortina aceasta urâtă. În 

spatele ei am găsit… copii, dornici de joacă, 

de relație, de o viață mai bună. Așa că am 

început, de luna trecută, un program doar al 

Copiii din Ferentari și Crăciunul 

Cine ne cunoaște câtuși de 

puțin nu se poate să nu știe 

faptul că avem o inimă ce 

plânge pentru cei singuri și 

triști. Anul acesta am decis că 

vom face ceea ce am făcut de 

mulți ani încoace: vom oferi 

Crăciunul celor ce nu îl au.  

Încercăm să facem minuni 

pentru a umple cele 60 de 

cutii de cadouri pentru copiii 

din Ferentari și pentru cei fără 

locuință. Vrem ca programul 

la care sunt invitați anul 

acesta să fie o experiența ce le 

va schimba viața. Participarea 

lor la ziua de naștere a lui 

Isus este o bucurie ce nu se 

poate trece cu vederea. Seara 

vom merge pe stradă, pentru o 

lecție practică de slujire, cu 

hrană caldă, cântând colinde 

și vestindu-le Evanghelia 

celor ce nu mai au pe nimeni. 

Dincolo de sarmale, de 

cadouri și de programe însă, 

vrem ca inimile tuturor să se 

întoarcă spre pruncul Isus, a 

cărui naștere ne-a oferit 

speranța unui nou început! 

Vom continua să facem asta... 

Every Generation Ministries  - Transformarea copiilor în Hristos, prin Biserica Lui . 

1 Să facem ucenici, printre cei 
la care Domnul ne trimite. 

2 Formarea unei echipe de 
parteneri de rugăciune. 

3 Eficiență în implicarea în 
activitățile Bisericii. 

4 Călăuzire, pentru viata 
personală si pentru lucrare 

5 Pentru lucrătorii, voluntarii 
si misionarii EGM din 
toată lumea. 

6 Dana e în căutare de slujbă. 

7 Suport financiar pentru 
acoperirea cheltuielilor.  

Motive de rugăciune: 

 

Valorile EGM: 

 Copiii   

 Biserica locală 

 Lucrarea de        

transformare 

 Excelență în         

administrare 

 Lucrări naționale 
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lor, unde cu toții sunt acceptați și iubiți. Ce se 

întâmplă acolo? Veniți și vedeți! Mulți copii, 

multă gălăgie (nici nu se putea altfel) mult     

entuziasm și voie bună, dar mai ales un loc în 

care cei mici învață să trăiască asemenenea 

Domnului Isus. 



Marian Zaharia  

Membru al Echipei de Resurse pentru Europa Centrală 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 Din 21 noiembrie am început programul de Școală 

Duminicală cu copiii rromi din cartierul Ferentari,  

folosind modelul și materialele EGM. În prima        

săptămână au participat nu mai puțin de 18 copii, iar în 

a doua săptămână numărul lor a ajuns la 33. 

 Pentru prima dată, copiii din Ferentari vor avea 

ocazia să prezinte un program de Crăciun în fața 

bisericii și părinților. În această perioadă organizăm 

repetiții săptămânale cu copiii și ne dorim ca fiecare să 

aibă ceva de făcut. 

 În ianuarie 2011 vom călători în Ungaria și Polonia, 

pentru a ne familiariza cu lucrările EGM din aceste țări. 

Cel mai probabil, începând cu anul viitor, Mike se va 

implica în lucrarea din Ungaria. 

 Ne rugăm pentru o posibilă extindere a EGM în      

Republica Moldova, spre care Dumnezeu deschide în 

ultima vreme tot mai multe uși.  

Ce mai e nou... 

Telefon: (004) 0727 371 166 

Fax:  (004) 0372 872 726 

Yahoo: martzian@ymail.com  

Skype: alienkrigg 

CONTACT 

Dragi prieteni, 

Suntem binecuvântați să vă știm aproape! Rugăciunile 

voastre ne sunt vitale și vă mulțumim pentru deschiderea de 

care dați dovadă. Vedem cum Dumnezeu lucrează  în fiecare zi 

și ne face plăcere să vă invităm să fiți partenerii noștri. 

Într-o perioadă de criză, în care tot mai mult ne simțim 

amenințați și presați, vedem cum El ne cheamă să fim lucrători 

ai secerișului. Atât de mulți copii nu au avut ocazia să audă 

despre El! Atât de mulți lucrători simt cum povara lucrării îi 

apasă, văzându-se nepregătiți pentru a face față provocărilor. 

Iar venirea Lui este tot mai aproape. Tocmai de aceea noi   

credem că lucrarea EGM este una atât de importantă! 

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 Fundația 

EGM.  

 Puteți dona online – vizitați  www.egmworld.org și 

selectați opțiunea “donate now”. 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, sector 3 Bucharest, 

Romania.  

Dacă Domnul vă pune pe inimă să contribuiți regulat, 

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

trimestrial, bianual sau anual. 

Vă dorim Crăciun Fericit și un An Nou binecuvântat! 

Mike & Dana Zaharia  


