
Am avut un sfârșit de an minunat, iar 

zâmbetele copiilor sunt de vină pentru 

aceasta. Bucuria contagioasă a celor care au 

primit în dar Crăciunul și căldura unei familii 

iubitoare, entuziasmul cu care ei au dăruit mai 

mult decât noi le vom putea oferi noi vreodată 

au contribuit la o atmosferă de neuitat... 

Cum a fost? 70 de daruri pentru copii, peste 

700 de sarmale oferite la peste 100 de 

oameni de toate vârstele. Un cor divin al 

copiilor și o piesă de teatru cu actori sub 12 

ani; sute de zâmbete și zeci de colinde...  

În primul rând au fost copiii rromi care vin la 

programele noastre de școală duminicală. Ei 

sunt cunoscuți drept copiii din Ferentari. 

Aceștia au participat împreună cu părinții la 

cel mai frumos Crăciun din viața lor, o 

sărbătoare a darurilor, a colindelor, a 

speranței. Deși o mare parte a societății nu 

pune valoare pe ei, au demonstrat potențial și 

seriozitate, participând la organizarea și 

prezentarea programului, învățând că motivul 

principal al sărbătorii este Domnul Isus.  

Apoi au fost copiii de la Hala Traian. Ei 

locuiesc pe stradă împreună cu părinții ori cu 

familia lărgită. Pentru ei darurile noastre au 

avut o formă ceva mai... practică, pentru a 

acoperi nevoile cu care se confruntă zi de zi.  

Ultimii, dar nu și cei de pe urmă, au fost 

copiii din Gara de Nord. Cei mai mulți 

dintre ei sunt dependenți de heroină 

injectabilă. Oamenii îi ocolesc, Hristos însă 

nu. În spatele unei fețe dure și lipsite de 

expesie, sunt inimi rănite de copii, suflete ce 

au nevoie de mântuire.  

SĂRBĂTORI CU ZÂMBETE DE COPII... 

Modelul biblic de lucru cu 

copiii, oferit de  către EGM, 

este inspirat din Deuteronom 

6 și ne oferă posibilitatea de a  

lucra la un nivel, la care până 

în urmă cu câțiva ani nici nu 

am fi crezut că este cu 

putință. Iar schimbările din 

viațile copiilor noștri ne  

încurajează să mergem mai 

departe cu entuziasm și cu 

bucurie. 

Pe măsură ce trec anii peste 

slujirea pe care o facem, iar 

inima noastră este tot mai 

capabilă de a sta lângă inima 

lui Dumnezeu, înțelegem un  

lucru ce nu poate fi pus la 

îndoială:  

Domnul Isus iubește copiii, 

cu o dragoste ce nu poate fi 

exprimată în cuvinte!  

Dorința Lui intimă este ca 

nici unul dintre ei să nu fie 

pierdut.  

Experiența acumulată, dar și 

studiul Scripturii ne-au  

învățat că toți copiii au mare 

nevoie de Cristos încă de la 

cele mai fragede vârste,    

motiv pentru care biserica are 

o reponsabilitate enormă 

atunci când vine vorba de a le 

împărtăși  Evanghelia.  
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MODELUL BIBLIC DE PREDARE 

Valorile EGM: 

 COPIII 

 BISERICA LOCALA 

 LUCAREA DE TRANSFORMARE 

 EXCELANTA ÎN                

ADMINISTRARE 

 LUCRARILE NATIONALE 

1 Să facem ucenici printre 

cei la care ne-a trimis 

Dumnezeu   

2 Formarea unei echipe de 

parteneri de rugăciune 

3 Eficiență ân slujirea în 

biserică. 

4 Călăuzire pentru viața 

personală  și în  lucrare 

5 Pentru lucrătorii,        

voluntarii și misionarii 

EGM din toată lumea 

6 Mulțumim  Domnului 

pentru cei care au  dăruit 

ca programele de sărbă-

tori să fie organizate. 

7 Un bun început în lucrul 

cu Ungaria 

8 Pentru lucrarea din   

Republica Moldova 

9 Acoperirea nevoilor   

financiare existente 

Motive de rugăciune: 

Povestiri 
cu Mike si Dana 

Impartasind Vestea Bună  

cu copiii fără adăpost 



 

Marian Zaharia  

Membru al Echipei de Resurse pentru Europa Centrală 
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 De sărbători am fost binecuvântați cu toate resursele necesare 

organizării programelor. Astfel copiii din Ferentari au avut parte 

de un program de vis, în care s-au implicat fiecare, punându-și în 

valoare talentelele și abilitățile.  

 A fost organizat de asemenea un program special de evanghelizare 

pentru părinții din Ferentari, pe care ne dorim să îi  responsabili-

zăm mai mult în ceea ce privește proprii copii . 

 Colindele, darurile și mâncarea tradițională românească au 

reprezentat oportunitatea perfectă de a duce mesajul Evangheliei 

la copiii străzii din București. 

 În ianuarie am avut oportunitatea de a participa la întâlnirile de 

bord a organizațiilor partenere EGM din Polonia, Ungaria și 

România. Cu această ocazie am preluat oficial responsabilitatea de 

reprezentant EGM pentru România. 

 În martie are loc prima conferință EGM din Republica Moldova, 

iar echipa de resurse este implicată în organizare. 

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 implicarea voastră! Dragostea cu care ne 

purtați în rugăciuni, suportul emoțional și implicarea    dumneavoastră 

financiară ne vor ajuta enorm să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a 

chemat.  

Vă invităm să continuați să ne fiți parteneri și în anul care  urmează, 

și care se anunță unul extreme de plin. Mike va prelua responsabilitatea 

pentru Ungaria, iar organizația  noastră plănuiește inițierea și dezvol-

tarea lucrărilor din Republica Moldova și din Orientul  Mijlociu. Ne 

dorim să continuăm cu seriozitate a ne implica în viețile copiilor de la 

școala duminicală și lucrul pe stradă. 

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,   Sucur-

sala 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,  

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. 

Mike & Dana Zaharia  


