
cu Mike si Dana  
Povestiri 

A fost odată o zi... A fost o zi 
frumoasă ca primăvara. A fost 
ziua în care, cu emoții și 
așteptări, pășeam pe poarta 
unor noi începuturi, în orașul 
în care, timp de mai bine de 
doi ani, am fost... acasă. La 
momentul acela ne lăsasem cu 
tristețe în urmă familia,       
prietenii și biserica în care ne 
simțeam ca într-o mare și 
frumoasă     familie, mânați 
de o chemare greu de înțeles. 
Am plans și am întrebat DE  
CE, dar am ales să credem că 
Cel ce ne-a trimis acolo are 
un plan perfect. Pare atât de 
greu de crezut, chiar și atunci 
când privim în urmă, că    
timpul s-a scurs atât de 
repede…              

Chipuri frumoase, chipuri 
triste, la care am fost trimiși 
în fiecare zi pentru a oferi… 
zâmbete, ne strălucesc în 
inimă și vor rămâne veșnic 
acolo. Fie că sunt bătrâni care 
cu greu se pot descurca sub 
povara zilei de mâine, că sunt 
oameni ai străzii, uitați de o 
întreagă societate înrăită de 
criză, sau frații romi de la 
Biserica din Tileagd, toți 
aceștia ne vor rămâne veșnic 
în inimă și pe buze în        
rugăciune. 

Pentru că a fost o altă zi… 
O zi la fel de frumoasă și de 
emoționantă, purtând cu sine 
nostalgia trecutului dar mai 
ales entuziasmul și expectanța 

viitorului. Este ziua în care 
Dumnezeu ne-a cerut să    
mergem mai departe, lăsând 
în urmă lucrare, prieteni,  
familie. Anotimpurile vieții 
vin și trec peste noi.        
Dumnezeu însă, rămâne 
veșnic același. Din dragoste 
pentru cei ce au nevoie de 
mântuire, El ne cere să ne 
implicăm acolo unde știe că 
este mai multă nevoie de noi. 

Anotimpurile vieții 

Din luna septembrie a acestui 
an  sl u j i m în  cadr u l 
organizației creștine Every 
Generation Ministries, 
lucrare creștină internațională, 
interdenominațională, care-și 
propune ca, prin intermediul 
bisericilor locale, să participe 
la dezvoltarea eficientă a 
lucrării cu copiii și familiile.  

Încă din anul 1991 EGM a 
lucrat îndeaproape cu liderii 
creștini din diferite țări pentru 
a dezvolta lucrări naționale, 
conduse local, care să 
echipeze lucrătorii din 
bisericile locale pentru 
lucrarea cu copiii și familiile 
acestora. Astăzi, EGM s-a 
implicat în peste 10 țări ale 

lumii,  printre care și 
România, Ungaria, Polonia, 
Ucraina, Belarus, Argentina 
sau Peru. 

Misiunea organizației Every 
Generation Ministries este 
”transformarea copiilor în 
Hristos prin Biserica Lui”. 

   

Every Generation Ministries 

Every Generation Ministries - Transforming children in Christ through His Church . 

1 Un început bun în lucrare 

2 Formarea unei echipe de 
parteneri de rugăciune 

3 Călăuzire pentru implicarea 
în Biserică 

4 Eficiență în perioada de 
tranziție  

5 Readaptare rapidă la stilul 
de viață al Capitalei 

6 Găsirea unei slujbe pentru 

7 Suport financiar pentru 
cheltuielile legate de misiune  

  

  

Motive de rugăciune: 

 
Valorile EGM: 

 Copiii   

 Biserica locală 

 Lucrarea de        
transformare 

 Excelență în         
administrare 
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importanţa     timpului petrecut cu 
Dumnezeu,  frumuseţea lucrarii cu 
copiii dar şi puterea comunităţii. 
N e - a m  i m p l i c a t  a c t i v  î n             
organizarea și buna desfășurare a  
evenimentului, iar Marian și-a 
făcut debutul ca și trainer în cadrul 
EGM, susținând modulul ”Cum să 
studiem Biblia”.  

 Începând cu luna septembrie     
frecventăm serviciile Bisericii  
Calvary Chapel din București 
(pastor Florin Enescu) și ne rugăm 
pentru a identifica modalitățile 
practice în care  Dumnezeu ne 
cheamă să  Îl slujim. 

 Între 27 și 28 septembrie a avut loc       
Întâlnirea membrilor de bord ai EGM 
România, ocazie cu care Marian a fost 
prezentat oficial ca reprezentant EGM  
pentru această lucrare națională. În 
lunile următoare  lista de 
responsabilități va fi extinsă, urmând a 
include țări precum     Polonia sau 
Ungaria. 

 Între 14 și 16 octombrie am partici-
pat la prima Conferință Națională 
EGM, ce a avut loc la Valea        Dră-
ganului. Intitulată sugestiv: ”Tărâmul           
comorilor ascunse”, conferința le-a 
oferit celor peste 80 de participanți 
oportunitatea de a descoperi împreună 

Evenimente 

Telefon: (004) 0727 371 166 
Fax:  (004) 0372 872 726 
Yahoo: martzian@ymail.com  
Skype: alienkrigg 

CONTACT 

Dragi prieteni, 
Mai mult ca niciodată, avem nevoie de rugăciunile și de 
sprijinul vostru. Ne bucurăm să vă știm aproape și ne 
rugăm ca Dumnezeu să ne facă eficienți, pentru a pune 
umărul la lărgirea Împărăției Sale.  

Credem din toată inima că copiii, sunt prezentul 
Bisericii, nu doar viitorul Ei, și că ei trebuie, încă de 
mici, să intre într-o relație mântuitoare și Creatorul, care 
să le transforme viețile. Prin ceea ce facem, ne dorim ca 
cei chemați să slujească în lucrarea cu copiii să fie 
echipați, având uneltele și abilitățile necesare unei astfel 
de slujbe. 

Pentru aceia dintre voi care doriți să sprijiniți financiar 
această lucrare:  

Puteți trimite donație prin ordin de plată sau poștă în  
contul (IBAN): RO70 BTRL 0130 1205 9340 6600, 
Banca  Transilvania, Sucursala Eroilor Cluj, pentru 
Fundația EGM.  

Puțeți dona online – vizitați  www.egmworld.org și 
selectați opțiunea “donate now”.Veți fi direcționați  către 

Adresa: Str. Th. Speranţia,  
Nr. 104, Bl. S25, Sc. A, Et. 5,  
Apt. 24 București, Romania  
sector 3 030939 

pagina de donații unde selectați mai întâi “Support 
an misisionary” apoi Zaharia. Dacă Domnul vă pune 
pe inimă să contribuiți regulat, puteți seta o plată 
recurentă (recurring transaction), lunar, trimestrial, 
bianual sau anual. 

Marian, predând la                 
Conferința Națională 


