
Unul dintre micuții ce au participat la VBS 

 

 

 

 

 

 

 

Unii vor spune că sunt săraci sau că au 

crescut în familii dezorganizate. Aceștia au 

dreptate. Alții vor observa că viața pe care o 

duc, zgomotul pe care îl fac și energia pe 

care o degajă i-ar scoate din sărite chiar și pe 

cei mai sfinți dintre noi. Și aceștia au 

dreptate!...  

Ce nu știu, însă, cei mai mulți dintre 

observatori este că în spatele figurilor triste 

și adesea murdare ale copiilor din Ferentari  

sau a celor de pe stradă sunt tot... copii! Ei au 

grijile și dezamăgirile lor, nevoile și 

așteptările oricărui copil, bucuriile și 

așteptările ce le dau speranță.. Mai mult decât 

orice ei au nevoie de dragostea lui Hristos 

care să le schimbe viața și să suplinească  

lipsurille...   

Vara care s-a încheiat stă sub semnul 

experienței uluitoate a modului în care 

Dumnezeu poate atinge viețile copiilor 

folosindu-se de fiecare dintre noi.  

În cămărăruța mică a bisericii noastre am avut 

harul ca, timp de o săptămână, să facem zi de 

zi câte un program destinat copiilor la care 

Dumnezeu ne-a trimis. Mulțumim Rolling 

Hills Covenant Church pentru ajutor! În 

prima zi au fost 35—capacitatea maximă a 

sălii, în opinia noastră. Apoi, în zilele 

următoare au început să vină tot mai mulți. 

Au fost 51, apoi 57, 61, depășind 70 în 

ultima zi. Dragostea Lui și mesajul pe 

înțelesul fiecăruia i-ai cucerit. Câteva zile 

după ce totul s-a încheiat, copiii au continuat 

să vină și să bată la poată, întrebând dacă 

putem avea un program. Serile am slujit 

vestind evanghelia copiilor fără locuință 

din zona Hala Traian, chia lângă clădirea 

părăsită în care s-au aciuat. Rugați-vă ca 

dumnezeu să continue să lucreze la inima lor 

și să le transforme viețile! 

Copiii sunt copii peste tot… 

Vă rugăm să vă rugați pentru 

cele două țări care au intrat 

pentru început în acest proiect 

- Ungaria și România) - și să 

vă puneți serios problema 

dacă nu cumva Dumnezeu nu 

vă spune și dumneavoastră: 

pe cine vom trimite și cine va 

merge pentru noi?  

Vrei și tu să te alături sprijind 

financiar această lucrare? 

La chemarea lui Dumnezeu: 

”pe cine vom trimite și cine 

va merge pentru noi?” Isaia a 

răspuns: ”Iată-mă, trimite-

mă!”. Binecuvântarea vine 

odată și doar împreună cu 

asumarea responsabilității, cu 

folosirea oportunităților de a 

sluji. Timp de 2 săptămâni 

am participat la Budapesta la 

sesiunile de training care 

dau startul unui nou proiect . 

Proiectul Titus se vrea a fi o 

inițiativă menită să crească 

eficiența lucrărilor EGM din 

toată lumea prin asumarea 

locală a responsabilității.  

Scopul declarat al proiectului 

este acela de a încuraja 

finanțarea integrală,pe plan 

local a operațiunilor fiecărei 

lucrări naționale -  în vederea 

unei eficiențe sporite.  
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Proiectul Titus - binecuvântarea responsabilități! 

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 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  

Membru al Echipei de Resurse pentru Europa Centrală 

WWW.EGMWORLD.ORG 

 În luna Octombrie Echipa de Resurse,  din care facem parte, a or-

ganizat sesiunile de pregătire din cadrul Proiectului Titus, alături de 

liderii Every Generation Ministries, Daniel Watts, Joe Cox și Steve 

Delph dar și de directorii din Ungaria și România. Am participat de 

asemenea la ședința de bord a  EGM Ungaria, încununată de success. 

 În luna septembrie am organizat un training pentru învățătorii de 

la Biserica Baptistă din Fundulea. 

 Între 21-23 octombrie a avut loc, la Brașov, Conferința Națională a 

EGM România. Evenimentul a strâns peste 120 de învățători din 

peste 50 de biserici, iar Mike a fost unul dintre traineri.  

 Lucrarea din Republica Moldova continuă! Le mulțumim tuturor 

celor ce v-ați rugat pentru aceasta. Pe 29 octombrie ne vom deplasa 

la Chișinău pentru o conferință dedicată pregătirii lucrătorilor cu 

copiii, organizată cu sprijinul lucrărilor EGM din România și Bela-

rus. Evenimentul se va desfășura în pararel în limbile română și rusă. 

  

Ce mai e nou... 

Telefon: (004) 0727 371 166 

Fax:  (004) 0372 872 726 

Yahoo: martzian@ymail.com ,  

Skype: alienkrigg 

C O NTA CT  

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 

opțiunea “donate ”. Dați click pe Donate now și veți fi direcționați  

către pagina de donații unde selectați mai întâi “Support an misision-

ary”, 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! 


