
La mai bine de 9 luni de când am lăsat în 

urmă casa, prietenii și biserica din Oradea, 

unde suntem atât de iubiți, tragem linie pentru 

a înțelege... de ce! Deși momentul deciziei nu 

a fost unul ușor, Dumnezeu are căile lui, 

minunate și mult mai bune decât ne putem 

imagina.  

Am fost binecuvântați cu entuziasm și cu 

dorința minunată de a continua să ne punem 

viața în slujba Evangheliei, ascultând 

chemarea divină. Astfel familia noastră a 

ajuns să se lărgească, odată cu intrarea în 

minunata echipă de la EGM. 

Lucrători din Polonia, România, Ungaria, 

Belarus, Ucraina, Chile, Peru, Mexic, 

Argentina, Statele Unite ale Americii sau 

Orientul Mijlociu slujesc împreună mânați 

de același motor: dragostea pentru copii și 

dorința ca aceștia să fie transformați printr-o 

relație personală cu Dumnezeu.    

Ca membru al Echipei de Resurse pentru 

Europa Centrală, Mike s-a implicat la 

început ca Reprezentant al EGM în România. 

Pentru că dezvoltarea lucrărilor naționale și 

lucrul cu Biserica sunt valori de bază ale 

EGM, Marian este parte din bordul de 

conducere al lucrării EGM din țara noastră, 

lucrând îndeaproape cu liderii acestei lucrări 

pentru a dezvolta lucrarea cu copiii. 

Ne-am alăturat unei echipe fenomenale de 

oameni dedicați lucrării lui Dumnezeu, lideri 

cu o viziune sănătoasă și cu dorința de a  

dezvolta cât mai multe lucrări model cu 

copiii, în care să slujească lucrători formați 

după modelul biblic de predare. Am avut 

ocazia să punem umărul la bunul mers al 

acestei lucrări, fie că este vorba organizare, 

fie că este vorba de a merge în primele 

rânduri, pentru a da învățătură. 

Am început, continuând în România... 

lucrători cu copiii dintre cele 

peste 500 de biserici cu care a 

colaborat pe parcursul anilor. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să 

binecuvinteze acest început, 

oferindu-ne călăuzirea sa 

zilnică și resursele necesare 

pentru a sluji, sprijinind 

lucrările din cele două țări în 

care suntem implicați, dar și 

începutul din Rep. Moldova. 

De luna aceasta Marian este 

noul reprezentant al Every 

Generation Ministries pentru 

lucrarea EGM din Ungaria.  

El va prelua ștafeta de la 

Alex Bruda, care a slujit cu 

credincioșie, având rezultate 

deosebite, timp de mai mulți 

ani în această poziție.  

Alex va fi implicat în a duce 

mai departe modelul biblic de 

lucrare promovat de EGM în 

țări ale Orientului Mijlociu, 

cum ar fi Israel, Iordania 

sau Liban. 

Deși aflată într-un proces de 

tranziție la nivel de 

conducere, având un nou 

director numit de curând, 

EGM Ungaria, cunoscută pe 

plan local ca ReMa, își 

propune să echipeze sute de 
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...Și continuăm, prin a începe în Ungaria și Moldova! 

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 Multumim lui 

Dumnezeu pentru suc-

cesul din campania de 

Paste 

7 Pentru un bun început 

în lucrarea cu EGM 

Ungaria 

8 Pentru dezvoltarea lu— 

crării din Moldova 

9 Sprijin financiar pentru 

acoperirea cheltuielilor 

Motive de rugăciune: 

Povestiri 
cu Mike&Dana 

Marian, alături de Bordul EGM România 



 

Marian Zaharia  

Membru al Echipei de Resurse pentru Europa Centrală 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 În încercarea de a atinge părinții copiilor cu care lucrăm, am 

organizat un program special de Înviere destinat acestora, care s-a 

dovedit a fi un adevărat miracol, prin faptul că a atras în jur de 80 de 

persoane, de toate vârstele, depășind cu mult așteptările noastre. 

 Conferința cu învățătorii din Chișinău—Republica Moldova, organi-

zată în colaborare cu Colegiul Teologic Pedagogic a fost una deose-

bit de fructuoasă, motiv pentru care am fost invitati pentru o nouă 

conferință, în toamnă, care va atrage și vorbitorii de limbă rusă. 

 Între 20 și 23 iunie Mike va călători la Budapesta, pentru a fi investit 

ca Reprezentant al EGM pentru lucrarea din această țară. 

 În luna august vom organiza, în parteneriat cu o echipă de la Rolling 

Hills Covenant Church din Statele Unite, un VBS pentru copiii rromi 

din zona Ferentari, dar și pentru copiii ce locuiesc în clădirile aban-

donate din zona Hala Traian din București. Timp de o săptămână 

aceștia vor petrece împreună cu noi un program special, învățând 

totodată adevărurile de bază ale Evangheliei. 

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 Fundația EGM.  

 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  


