
Dorim să vedem comunităţi vii ale urmaşilor lui Isus 

printre cei mai puţin evanghelizaţi

Lucrarea OM
în Moldova



În anii 1970 și 1980 OM aducea pe ascuns Biblii și literatură creștină în Uniunea 
Sovietică, din care făcea parte și Moldova. După destrămarea Uniunii Sovietice, în 1995, 
s-a început o lucrare de misiune în Republica Moldova, unde pe parcursul anilor OM a 
slujit sub autoritatea și conducerea Bisericii evanghelice din țară.

Dorim să vedem comunităţi vii ale urmaşilor lui Isus printre cei mai puţin evanghelizaţi. 
OM Moldova este focalizat pe mobilizarea și echiparea moldovenilor pentru misiune 
locală și globală. De asemenea, acesta oferă credincioșilor din alte țări instruire și 
experiențe de misiune transculturală în Moldova. Prin intermediul diferitor proiecte dorim 
să , astfel încât Evanghelia să mobilizăm, echipăm și sprijinim Biserica din Moldova
ajungă la cei mai puțin evanghelizați din țară și din întreaga lume: să ajungem la cei mai 
marginalizați oameni din comunitățile noastre, să ajutăm la plantarea de noi biserici în 
cele mai neevanghelizate zone din Moldova și să trimitem misionari moldoveni în cele 
mai slab evanghelizate regiuni din lume.

Dorim ca, alături de Biserica din Moldova, să ducem Evanghelia la cei mai 
neevanghelizați oameni din Moldova și din întreaga lume.
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Evanghelizări pe termen scurt
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Lucrarea OM în Moldova

EVANGHELIZAREMENTORARE

EVANGHELIZAREMENTORARE

Training pentru Misiune și Ucenicizare (MDT)

Provocare la Misiune

EVANGHELIZARE

Pe parcursul anului, echipe internaționale vin în Moldova prin intermediul 
OM-ului pentru a organiza evanghelizări de scurtă durată, în special în 
perioada evanghelizărilor de vară „Love Moldova / Iubește Moldova”. 
Aceste echipe folosesc modalități creative așa ca drumeția, evanghelizări 
cu barca pe Nistru sau ciclism, pentru a ajunge la cei mai neevanghelizați 
din această țară, împărtășind Evanghelia în timp ce desfășoară programe 
pentru copii, tabere de sport sau proiecte de construcție.

De două ori pe an, acest curs de zece săptămâni oferă credincioșilor 
din Moldova o introducere practică în misiune. Săptămâni de studiu, 
care include atât studiu Biblic cât și predarea capacităților practice, 
alternează cu perioade de evanghelizare în localitățile din Moldova.
Participanții ajung să conștientizeze nevoile globale de misiune și 
se întorc în bisericile lor cu viziune și abilități practice pentru a se 
implica în lucrări de misiune, atât pe plan local cât și global.

Acest curs de cinci luni este un 
program comun între OM Moldova 

și OM România, care se desfășoară 
în cele două țări prin rotație. 
Participanții sunt mentorați și 

ucenicizați, dezvoltând o înțelegere 
mai bună a misiunii în timp ce 
capătă experiență practică de 

evanghelizare.

La sfârșitul acestui curs, participanții 
sunt siguri de credința lor, pasionați de 

misiune și bine echipați pentru a 
participa la crearea comunităților vii ale 

urmașilor lui Isus printre națiuni.



Funcționând ca și o librărie pe roți, 
acest „Autobuz pentru Viață” ne ajută 
să facem literatura creștină accesibilă 
chiar și în satele îndepărtate. 
Pe lângă aceasta, autobuzul este 
folosit pentru evanghelizare în stradă, 
programe pentru copii, având de 
asemenea și rolul unei cafenele 
mobile și cinema cu filme creștine.

Biblii și literatură creștină în limbile română și rusă sunt importate 
și vândute la un preț redus. În acest mod, oferim credincioșilor 
locali resurse pentru creșterea lor spirituală, precum și acces liber 
la Evanghelie celor interesați.

La moment Biblia este cea mai solicitată și cumpărată carte din 
toată literatura de specialitate pe care o oferim. 
Bibliile (și Bibliile ilustrate pentru copii) nu sunt doar vândute, ci și 
distribuite gratis acelor oameni în care vedem o dorință sinceră de 
a cunoaște mai multe despre Dumnezeu.

Literatura

Bus4Life

Arte & Sport

Evanghelizăm generația tânără folosind mijloace creative, precum 
teatrul și muzica. Vizităm în mare parte școli și grădinițe cu teatru 
de păpuși, împărtășind Evanghelia pe înțelesul copiilor și într-un 
mod prin care aceștia se pot raporta.
Ocazional, organizăm evenimente sportive, care pot deschide uși 
pentru Evanghelie în localități unde încă nu există o biserică locală.
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Echipe locale și plantare de biserici

Ne alăturăm bisericilor 
locale, care au dorința să 
ajungă cu Evanghelia la 

cei mai puțin evanghelizați 
din țara noastră.

Trimitem echipe mai mici 
de la OM să locuiască în 
cele mai neevanghelizate 
zone din Moldova, ajutând 
în mod practic plantatorilor 
de biserici la crearea a noi 
comunități de credincioși 
în regiunile și localitățile 

Moldovei unde Evanghelia 
încă nu a ajuns.

PLANTARE DE BISERICI

Noua GenerațieEVANGHELIZARE

EVANGHELIZARE MENTORARE



AJUTOR & DEZVOLTAREAfaceri pentru Transformare

Relații publice
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Prin organizarea seminarelor de afacere la diferite nivele și 
oferirea de împrumuturi mici și consultanță continuă, ajutăm 
moldovenii să înceapă și să dezvolte afacerea proprie, nefiind 
astfel nevoiți să-și caute muncă peste hotare. Aceste afaceri 
reflectă în același timp valorile Împărăției lui Dumnezeu și creează 
noi locuri de muncă pentru mai multi oameni din comunitate.

Știm că nici o lucrare nu ar avea 
succes dacă copiii lui Dumnezeu 

nu s-ar ruga. De aceea trimitem în 
mod regulat buletine de rugăciune 
bisericilor din Moldova, astfel ca 

împreună rugându-ne pentru 
lucrarea lui Dumnezeu la nivel 
mondial, să vedem Evanghelia 

răspândită în cele mai puțin 
evanghelizate zone ale lumii.

De asemenea, revista „Misiune în 
Acțiune” este trimisă bisericilor din 

Moldova, împărtășind ceea ce 
Domnul face în țara noastră și 
aducându-I Lui glorie pentru 

aceasta.

Dacă încă nu primiți revistele noastre „Buletin de rugăciune” și „Misiune în Acțiune”, 
contactați-ne și indicați adresa la care ați dori să fie trimise.

AJUTOR & DEZVOLTARE

Proiecte sezoniere

Ajutor și dezvoltare

Centre de bătrâni și centre de zi
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Lucrările OM de ajutor susțin zilnic pe cei mai vulnerabili din 
societate. La proiectele , oamenii înaintați centrelor pentru bătrâni
în vârstă, care nu au pe cineva să îngrijească de ei primesc zilnic o 
masă caldă, pe lângă părtășia și Cuvântul primit. La  centrele de zi
copiii din familii social-vulnerabile servesc masa după școală, 
primesc ajutor în îndeplinirea temelor pentru acasă și se bucură de 
jocuri și dragostea împărtășită de lucrători. Fiecare proiect este 
condus de către membri ai bisericii locale, care, de asemenea, 
împărtășesc Evanghelia cu bătrânii și copiii.

Diverse proiecte de ajutor și dezvoltare sezoniere 
acoperă nevoile existente în anumite perioade ale 
anului (spre exemplu oferind rechizite școlare - toamna, 
sau haine călduroase, produse alimentare și lemne 
pentru foc - iarna), dar, de asemenea, încurajează pași 
către întreținerea de sine stătător (spre exemplu prin 
aprovizionarea cu animale a familiilor în nevoie, 
semințe de legume, etc.).



Moldoveni în Misiune

OM Moldova pune un mare accent pe 
motivarea și echiparea moldovenilor 

pentru misiune. 
Aceasta include facilitarea dezvoltării 
liderilor printre lucrătorii naționali din 
echipa OM Moldova, dar și ajutarea 
bisericilor de a trimite moldoveni în 

diferite regiuni ale lumii.

Organizăm călătorii vizionare de 
scurtă durată cu scopul de a-i ajuta pe 
tinerii moldoveni să guste experiența 
misiunii transculturale. Alți moldoveni 
sunt trimiși de bisericile dvs. prin OM 
pe un termen mai lung în regiuni ca și 
Orientul Mijlociu, Asia Centrală și de 

Est sau pe vaporul OM „Logos Hope”.

Lucrări de susținere

Mulți din membrii echipei noastre slujesc în spatele 
cortinei în roluri importante de susținere, asigurându-
se că lucrările noastre primare pot funcționa – fie că 
activează în dezvoltarea financiară, contabilitate sau 
ospitalitate, menținere și administrație sau oferind 
grijă pastorală echipei OM.

Roagă-te  pentru lucrarea OM alături de bisericile din Moldova

Dăruiește, contribuind financiar la trimiterea unui misionar moldovean 

Mergi    și spune despre Isus până la marginile pământului

Pentru mai multă informație și posibilități de implicare, nu ezita să ne contactezi:

Operațiunea Mobilizatoare, C.P.2366, 2012 Chișinău, Republica Moldova

(+373) 22 286855             info.md@om.org             www.om.org/md

Cum poți să te implici?
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Dorim ca, împreună cu Biserica 
din Moldova, să trimitem misionari în 

cele mai neevanghelizate 
regiuni de pe glob. EVANGHELIZAREMENTORARE
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