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   Pe parcursul anului 2016, liderii OM-ului pe plan internațional au petrecut mult 
timp în rugăciune și discuție, revizuind lucrarea și chemarea OM-ului în lumea de 
azi. Acestea au rezultat în enunțarea unei noi declarații de misiune a OM-ului: 

Dorim să vedem comunităţi vii ale urmaşilor lui Isus 
printre cei mai puţin evanghelizaţi.

   Numărul oamenilor neevanghelizați din lume este în continuă creștere. Cu toate 
acestea, doar o mică parte a lucrărilor creștine este direcționată către ei. Ca 
organizație de misiune, OM simte chemarea de a-și concentra atenția și resursele 
asupra acelor oameni și localități, unde Evanghelia nu a fost încă vestită, unde nu 
există comunități ale urmașilor lui Isus, sau unde oamenii nu au acces la aceste 
comunități din cauza unor piedici precum distanța, cultura sau limba. 
   Noi, OM Moldova, suntem în proces de evaluare a acestei declarații, raportând-
o la contextul și lucrarea noastră în Moldova. Întrebările-cheie sunt: „Cine sunt cei 
mai puțin evanghelizați din Moldova și cum am putea să ajungem la ei prin 
lucrarea noastră?” și „Cum am putea ajuta Biserica din Moldova să se implice în 
misiunea de a ajunge la cei mai puțin evanghelizați din lume?”.  În continuare 
dorim să punem un accent deosebit pe pregătirea și trimiterea Moldovenilor în 
Misiune Mondială. În același timp, planificăm să ne orientam spre regiunile din 
Moldova în care nu există încă biserici sau credincioși, trimițând mai multe Echipe 
Locale în aceste regiuni, colaborând cu bisericile care au o lucrare sau o viziune 
pentru acele localități, și ajutând la plantarea bisericilor în localitățile și zonele 
unde nu există nici o comunitate a credincioșilor. Celelalte lucrări, precum cea de 
ajutor sau de evanghelizare prin sport, vor fi adaptate la noua viziune. Nu este 
exclus ca unele lucrări să fie preluate în totalitate de biserici; dacă o biserică este 
în stare să continue lucrarea în localitatea ei, sau dacă aceasta primește ajutor din 
partea altor organizații, noi am prefera să ne retragem, astfel ca resursele noastre 
să fie folosite acolo unde nu este încă o biserică. 

   Vă rugăm sa vă alăturați în rugăciune în această perioadă de tranziție, în care 
căutăm călăuzirea Domnului și începem să implementăm unele schimbări. Avem 
nevoie de înțelepciune din partea lui Dumnezeu și o strânsă colaborare cu 
bisericile din Moldova, ca împreună să aducem lumină în viața celor 
neevanghelizați din țara noastră.
   

   Peste două mii de ani în urmă, Isus a spus 
ucenicilor niște cuvinte care ne sunt astăzi 
adresate și nouă: „Duceți-vă și faceți 
ucenici din toate neamurile...” 
   Pe măsură ce vedem situația cu privire la 
cei mai puțin evanghelizați din această 
lume, haideți să ne gândim în paralel cu 
Marea Trimitere, care să fie oare chemarea 
pe care vrea Dumnezeu să o îmbrățișăm cu 
privire la cei care nu-L cunosc pe El. 
   Ca și OM, dorim să identificăm alături de 
dvs. regiunile mai puțin evanghelizate din 
Moldova, apoi să ne implicăm împreună în 
aceste regiuni pentru a vedea biserici 
plantate și țara noastră câștigată pentru 
Hristos. Deasemenea vedem că Isus 
vorbește și despre neamuri, despre alte 
etnii, unde ne spune să mergem și să 
facem ucenici și acolo. Peste două miliarde 
de oameni, însemnând 29% din populația 
lumii asteaptă ca cineva să meargă și să-L 
reflecte pe Isus în mijlocul lor. Putem să 
citim acest articol și să ne gândim că 
Dumnezeu va chema pe altcineva să 
meargă, dar nu pe mine, nu pe cineva din 
biserica noastră, sau putem înțelege că 
Isus nu a lăsat doar celor din Vest această 
Mare Trimitere, ci și nouă, celor din 
Moldova. Noi suntem chemați alături de 
dvs. să împlinim această chemare, de 
aceea stăm la dispoziția dvs. pentru a 
colabora în această frumoasă împlinire a 
Marii Trimiteri.

   Dorim să vedem comunități vii ale 

urmașilor lui Isus printre cei mai puțin 

evanghelizați. 

Alături de dvs. în lucrare,

Eugen Ciumac
Director National
 OM MD

 MISIUNE ÎN ACŢIUNE
O nouă viziune

Marea majoritate a oamenilor neevanghelizați se 
găsește în zonele în care creștinismul nu este religia de 
bază și în zonele tulburate și afectate de război și 
violență. De asemenea, 85% din oamenii din lume care 
trăiesc în sărăcie se găsesc în zonele neevanghelizate.

Chiar dacă, la nivel mondial, procentajul celor 
neevanghelizați a scăzut de la 50% în anul 1960 la 
29% în anul 2015, numărul real al oamenilor 
neevanghelizați a crescut cu peste 600 milioane de 
oameni în această perioadă, acest lucru datorându-
se  creșterii rapide a numărului populației.
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Ajutor

Noua Generație

   În ajunul sărbătorilor de iarnă, împreună cu o echipă de tineri din OM, 
am vizitat copiii de la Centrele de Zi, dar și din școli și grădinițe, pentru a le 
aduce mesajul despre nașterea Domnului Isus. Pe lângă jocuri și 
cântece, am prezentat copiilor un teatru de păpuși, care s-a dovedit a fi 
partea preferată a programului nostru. Curiozitatea și interesul erau 
scrise pe fețele copiilor, care, cu ochii mari așteptau nerăbdători 
începutul poveștii. Un zâmbet larg  brăzda fețele lor în momentul în care 

bufnița și celelalte personaje își făceau apariția. 
Spectacolul aducea în scenă câteva dintre 
întâmplările din viața lui moș Ion, un cizmar 
bătrân, care îl aștepta pe Isus să intre în casa lui. 
Așa cum Isus întârzia să apară, cizmarul a 
găzduit în locuința sa mai mulți oameni sărmani, 
ca mai apoi să afle într-un vis că Isus l-a vizitat de 
fiecare dată când bătrânul primea pe cineva la el. 

Deși probabil unii copii au mai auzit istorioare asemănătoare, spectacolul 
nostru i-a ajutat să vizualizeze această poveste într-un mod real. 
Impactul teatrului de păpuși asupra copiilor l-am văzut atunci când 
aceștia răspundeau activ la întrebările noastre, sau chiar cereau să vadă 
spectacolul din nou. Aceasta a fost și dorința lui Vasile, un băiețel din 
Rezina, care s-a apropiat de mine și mi-a soptit: „Vreau să văd din nou 
teatrul de păpuși”. Ne-am bucurat nespus și atunci când un alt băiat, 
Grigore, de doisprezece ani, a exclamat: „Acest spectacol a fost exact 
pentru mine”. Băiatul mi-a povestit apoi că parinții lui îl încurajează mereu 
să dăruiască din ce are celor lipsiți din jurul lui. Totuși, nu faptul că copiii 
au fost impresionați de programul nostru, nici că teatrul de păpuși i-a 
motivat să fie mai buni și mai darnici, ci dorința și decizia lor de a-I dărui lui 
Isus inima lor micuță a fost lucrul care ne-a adus bucurie deplină. Pentru 
că, care e cel mai scump cadou pe care cineva i l-ar putea face lui Isus, 
dacă nu inima sa? 

(Anastasia, Musaitu)

Ajutor Social

   La începutul fiecărui an școlar mai multe familii din 
Moldova se confruntă cu problema că nu dispun de 
resurse financiare care le-ar permite să-și asigure 
copiii cu rechizitele școlare necesare. Unul din 
proiectele noastre de ajutor este destinat să raspundă 
acestei nevoi, acordând rechizite școlare copiilor din 
familii social-vulnerabile. Pe lângă răspunsul 
pragmatic pe care aceste familii îl primesc la nevoia 
lor materială, acestea văd dragostea și grija lui 
Dumnezeu împărtășite prin cuvânt și fapte. 
   Păstorul bisericii din Anenii Noi ne-a relatat o 
frumoasă mărturie despre modul în care Dumnezeu a 
adus bucurie și speranță în viața și familia unei femei 
din oraș. Este vorba de Raia*, o femeie care luptă din 
greu împreună cu soțul ei pentru a crește cei trei copii 
ai lor, cu vârste cuprinse între șase și unsprezece ani. 
Familia închiriază o casă bătrânească, unde se 
înghesuiesc cu toții într-o cameră mică și 
sărăcăcioasă, lipsită de condițiile sanitare necesare. 
   În urmă cu doi ani, după ce un incendiu violent a 
izbucnit și a distrus în mare parte casa Raiei, familia a 
fost nevoită să locuiască o perioadă la Centrul de 
Reabilitare Socială din oraș. Așa cum nu au putut găsi 
o altă locuință, aceștia au revenit în casa incendiată 
până au găsit căsuța în care locuiesc acum. Familia 
se confruntă cu mari dificultăți financiare, mai ales că 
nici Raia, nici soțul ei nu au un loc de muncă stabil. 
Tatăl copiilor lucrează temporar, încercând din 
răsputeri să facă față cerințelor financiare tot mai mari, 
iar soția stă acasă, având grijă de gospodărie și de 
copilașul mai mic. 
   Vizita fraților din biserica locală a fost un prilej de 
mare bucurie pentru întreaga familie. Pentru un scurt 
timp mama părea să-și fi uitat durerile și neajunsurile, 
iar fețele copilașilor radiau de bucurie. Alexandru, fiul 
Raiei, nu își putu reține încântarea în momentul în 
care un ghiozdan plin cu toate cele necesare pentru 
școală îi fu oferit. Credem că acest dar îl va motiva pe 
băiat să învețe cu sârguință și să obțină succes la 
școală. Ne rugăm ca această familie să ajungă să-L 
cunoască pe Cel care are răspunsul la toate 
problemele vieții, dar mai presus de toate, le poate 
oferi viața veșnică împreună cu El.  

(Oxana, Măgureanca)
*numele au fost schimbate din motive de securitate

Cel mai scump cadou Ajutând pe cel în nevoie

   Am cunoscut-o într-o seară, în timpul unei vizite ce am făcut-o cu grupul 
de tineri la o familie din sat. Abia după ce am discutat mai îndeaproape, 
mi-am dat seama de soarta tragică a acestei copile. Maria are 14 ani, dar 
a reușit în acest timp să guste din greutățile vieții. Locuiește împreună cu 
tatăl ei, care aproape în fiecare seară se întoarce acasă beat și își 
îndreaptă ocările și loviturile asupra fetei. Același lucru se întâmpla și cu 
mama Mariei, înainte ca aceasta să plece la muncă peste hotare. „Când 
mama era acasă, o vedeam deseori plângând din cauza tatălui. El mereu 
o certa și o necăjea pe mama.” își amintește Maria. Visul Mariei este să 
aibă un tată care o acceptă și părinți care o apreciază și încurajează. I-am 
promis că mă voi ruga pentru situația ei. 
   Alcoolismul este o problemă des întâlnită în Moldova și cei care suferă 
cel mai mult sunt copiii. Haideți să ne unim în rugăciune și să mijlocim 
pentru tatăl Mariei, precum și pentru toți tații care sunt dependenți de 
alcool, ca Dumnezeu să îi elibereze de acest viciu și ei să fie un bun 
exemplu pentru copiii lor.                                                     (Agnesa, Rădoaia)

*numele au fost schimbate din motive de securitate

Rugăciune pentru familii

Echipa Locală
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Plantare de biserici

   Râsete, jocuri, glasuri zglobii, zarvă, zeci de copii și tineri 
adunați în centrul orașului Criuleni. Oare ce s-o fi întâmplat? 
Este vorba despre venirea autobuzului misterios, care nu 
poate trece neobservat și care atrage sute de oameni prin 
aspectul său neobișnuit. Și dacă unii localnici se îndreptau 
curioși să „inspecteze noul oaspete al orașului”, atunci alții 
preferau să își vadă de drum, aruncând din când în când câte 
o privire iscoditoare în direcția lui sau urmărind de la distanță 
ce avea să se întâmple, ca mai apoi să se alăture și ei 
celorlalți vizitatori. Dar oricare era reacția oamenilor, un lucru 
era cert: că Autobuzul pentru Viață a adus cu sine o 
schimbare în rutina vieții orașului. 
   Mulți bărbați și femei intrau și ieșeau, rând pe rând din 
autobuz, ținând în mână Biblii sau alte cărți creștine, alții erau 
deschiși să asculte despre Dumnezeu sau să aibă o discuție 
cu noi, într-o atmosferă caldă, servind ceaiul sau cafeaua 
pusă la dispoziție în autobuz. 
   Copiii și tinerii s-au numărat și ei printre vizitatorii 
autobuzului, care începând cu prima zi, au continuat să vină 
la programul organizat de noi, fiind în special atrași de 
trambulina, castelul, filmele și jocurile distractive care le 
organizam. Așa am ajuns să ne împrietenim cu zeci de copii și 
adolescenți, printre care era și Mihail, un băiat de 
doisprezece ani, care locuia într-o casă de tip familie, 
împreună cu alți doi frați ai săi. Adolescentul ne-a atras 
atenția prin firea lui activă, curiozitatea și interesul pentru 
cunoaștere. La școală era un elev sârguincios, harnic și 
mereu implicat în activități extrașcolare. Îi plăcea să meargă 
și la biserică, la școala duminicală, unde învățase multe 
istorioare și versete din biblie. Cred că Dumnezeu are un plan 
deosebit pentru viața acestui băiat și vă îndemn să ne rugăm 
ca El să folosească viața lui Mihail, cât și viața altor tineri care 
au venit la program, pentru lărgirea Împărăției Sale. 

(Nadejda, Chițcanii–Noi )

Bus 4 Life în Moldova !!!
   Bus4Life este „un centru mobil de misiune” care slujește 

în Europa de Est în parteneriat cu bisericile locale.
Următoarele vizite:
06.03 – 16.03.2017
05.04 – 20.04.2017
20.10 – 26.11.2017

Dacă doriți ca autobuzul să viziteze localitatea dvs., 
contactati-ne la tel.:
0 (22) 28 - 68 - 59

061 111 617 – Ion Manoli

Bus 4 Life

Noi tineri în slujba lui Dumnezeu

Provocare la misiune (PLM)

Mărturisește-L și tu!

   În timpul celor zece săptămâni de PLM am avut parte de o 
experiență extraordinară, în care am văzut cum Dumnezeu 
folosește tineri ca mine pentru a aduce schimbare în viața 
oamenilor din jur. Făcând misiune în satul Horești, am 
cunoscut-o pe bunicuța Ira, o femeie săracă și neajutorată, 
care locuia împreună cu fiica ei, Veronica. Aceasta din urmă 
suferise un accident cu paisprezece ani în urmă, care a lăsat-o 
invalidă pentru tot restul vieții. Cele două femei reușiseră să se 
asigure cu lemne pentru iarna care se apropia, dar acestea nu 
erau încă despicate, așa cum femeile nu aveau pe nimeni care 
ar fi fost dispus să le ajute, nici nu dispuneau de bani pentru a 
plăti cuiva să le taie. Propunerea noastră de a despica lemnele 
a fost primită cu mare bucurie de bătrână. Ajutorul practic oferit 
acestei familii a fost urmat de o părtășie frumoasă, în care am 
putut vesti Evanghelia celor două suflete însetate după Adevăr. 
Deși credeau în Dumnezeu, acestea nu au avut niciodată o 
relație personală cu El. Dumnezeu a atins inima Veronicăi, în 
timp ce discutam, și ea a decis să își predea viața în mâna Celui 
care a murit pentru a-i aduce salvare. 
   Haideți sa ne rugăm ca tot mai mulți oameni din țara noastră 
să fie atinși de puterea Evangheliei și să-L cunoască pe 
Dumnezeu în mod personal. Dar nu uita că și tu ești chemat să-
L mărturisești pe El oamenilor din jurul tău! 

(Andrei,Cinișeuți)   

Posibil îți construiești planuri pentru viitor, te gândești să 
mergi undeva la muncă, vrei să-ti continui studiile sau oricare 

ar fi gândul tău – dar ai putea apăsa pe „pauză” la tot ce e 
legat de lucrurile pământești și să vii pentru 10 săptămâni la 

programul „Provocare la Misiune”! Aici vei învăța despre 
lucru în echipă, lucrarea cu tinerii/copiii, creșterea spirituală, 
metodele de evanghelizare, aplicând în practică teoria. 10 

săptămâni care te pot pregăti de lucrare în biserica ta sau de 
misiune mondială.

   Lasă-te folosit de Dumnezeu pentru oamenii din țara 
noastră, care încă au nevoie de salvare. Dacă nu vei merge 

tu, atunci cine?
Următorul program: 
1 martie – 11 mai

Vino și Tu!!!
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Un Dumnezeu care poate

   „Dumnezeu este gata să lucreze, dar așteaptă ca tu să faci primul pas” 
este concluzia la care a ajuns Rita, fata care a fost implicată în misiune 
mondială pe bordul vaporului „Logos Hope” timp de doi ani. Dorința de a sluji 
pe vapor păruse pentru ea înainte un vis irealizabil, deși simțea chemarea lui 
Dumnezeu în această lucrare. Provocarea i se păru și mai mare atunci când 
nu reușea să obțină actele necesare, iar după ce a primit refuz la viza pentru 
Taiwan, Rita a început să dea mâinile în jos. Liderii au fost cei care au 
încurajat-o să meargă la conferința de pregatire din Olanda, deși lucrurile 
păreau imposibile în acel moment, și nici nu reușise să obțină viza. Ceea ce 
Rita nu știa atunci era că Dumnezeu avea deja o cale de rezolvare pentru 
situația ei. Cei patru sute de participanți la conferință s-au rugat pentru ea și 
răspunsul la rugăciune nu s-a lăsat mult așteptat. Chiar a doua zi Rita a 
depus actele pentru viză, și a și obținut-o în aceeași zi. 
   Misiunea propriu-zisă pe vapor a fost precedată de o lună de instruire, timp 
în care participanții au fost informați despre tehnica securității, au învățat 
lucruri utile pentru misiunea care le stătea în față, după care au fost 
repartizați pe departamente. Iată cum descrie Rita experiența ei pe vapor, 
alături de alți patru sute de oameni din șaizeci de naționalități: 
   „Primele zile mi-a fost mai greu, până mi-am făcut noi prieteni, cu care 
aveam să petrec timp în rugăciune, să ne împărtășim unii altora bucuriile și 
provocările. În perioada cât am fost pe vapor am lucrat în librărie, unde 
împreună cu alți oameni, aranjam cele 500 de titluri de cărți de bună calitate, 
care erau mai apoi puse la dispoziția oamenilor, la un preț redus. A fost o 
mare binecuvântare să văd cum, prin intermediul vaporului, cărțile creștine 
ajungeau în mâinile oamenilor, care de altfel nu puteau avea acces la ele, și 
acestea aveau să îi ajute să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu. Privind în 
urmă la ultimii doi ani, realizez că experiențele de pe vapor m-au crescut,   
m-au ajutat să-mi dezvolt încrederea în sine și să-mi îmbunătățesc engleza. 
Sunt recunoscătoare bisericii din satul meu, care m-a susținut și continuă să 
mă susțină în rugăciune, și care, la prezentarea făcută după întoarcerea 
mea în Moldova, s-a arătat foarte interesată de felul în care Dumnezeu a 
lucrat în viața mea. 
   Dacă simți chemarea de a face misiune într-o altă țară, dar frica și 
neîncrederea încă te rețin, vreau să te asigur că Dumnezeu a pregătit totul 
înaintea ta, și El este gata să-ți arate calea. El vrea însă ca tu să faci primul 
pas prin credință, după care El îți va descoperi care sunt pașii următori. 
Versetul prin care Dumnezeu mi-a vorbit, și care vreau să-l las ca o 
încurajare pentru tine este din 1 Petru 2:9 „Voi însă sunteți o semenție 
aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu 
Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată”.                            (Rita, Echimăuți)

Fă primul pas

   Tot mai mulți moldoveni sunt nevoiți să meargă la 
muncă peste hotare, din cauza sărăciei și a 
situației economice instabile din țară. Deși plecatul 
peste hotare este conceput deja ca o normalitate 
în societatea moldovenească, și oportunitățile 
financiare din străinătate sunt tentante, unii 
oameni aleg totuși să rămână lângă familie, 
încercând să facă față nevoilor cotidiene. Ruslan 
din satul Rumeanțev, raionul Cahul este unul din 
ei. Împreună cu soția lui, Ala, au 4 copii, pe care îi 
cresc în frică și ascultare 
de Dumnezeu. S-a apucat 
de apicultură, pentru a 
putea să-și  întreț ină 
familia, dar folosește 
această afacere și pentru 
a  spune altora despre 
Dumnezeu. Acum doi ani 
avea doar două familii de 
albine, iar mierea o folosea pentru familia lui. 
Acum însă a decis să-și extindă afacerea, de la 
două la cincizeci-șaptezeci de familii. Cum e 
posibil acest lucru? Ruslan a fost invitat de 
prietenul său la cursurile „Începe afacerea propie”, 
organizate de B4T (Afaceri pentru Transformare). 
În primăvară urmează să participe la alte cursuri 
de instruire, unde va învăța cum să-și lărgească 
afacerea. Din cauza că sunt credincioși, Ruslan și 
soția lui nu au primit nici un ajutor din partea 
părinților lor. Dar Dumnezeu a intervenit în 
problema lor, trimițând mai întâi ajutor prin biserica 
locală, iar acum prin cursurile de instruire. Ruslan 
mărturisește tuturor despre Dumnezeul care 
poate ajuta în orice situație și speră ca extinderea 
afacerii lui să-i ofere mai multe oportunități de a-L 
mărturisi de Domnul.                   (Argentin, Chișinău)

   Training de afaceri cu tema: „Cum să începi 
afacerea propie”, organizat de departamentul 

Afaceri pentru Transformare, pentru 3 zile, de pe 
22 – 24 februarie. 

Vei afla despre: Cum să alegi ideea pentru 
afacerea ta? Cum să faci un plan de afacere 
bun? Ce formă juridică să alegi? Cum să duci 

evidența financiară? 
Contactați-ne pentru înregistrare: 

str. Schinoasa Deal 51/4 Chișinău, MD 2028
tel. 022 282 708 sau 0676 60 214

b4t.moldova@gmail.com
www.b4t.md

ZAMBIA 20–28.04
UKRAINA 12–22.06 
TURCIA 15–30.07
TANZANIA 19.08–02.09

ROMÂNIA 10–20.07
  sau 24–31.07
RUSIA 13–27.07
  sau 03–15.08

SERBIA 21–28.03
  sau 4–11.04
EGIPT 10–17.06 
  sau 10–20.07

Misiune mondială de scurtă durată în anul 2017

pentru mai multe detalii sună la: 079 84 53 44

mailto:b4t.moldova@gmail.com
http://www.b4t.md
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