
Ce har măreț este să ți se acorde șansa de a te împăca cu 
Dumnezeu înainte de moarte! Acesta a fost cazul unui bătrân pe 
nume Costel din satul Paicu. Eram în evanghelizare cu o echipă în 
acest sat și în una din zile Tamara, o soră din biserica locală, ne-a 
împărtășit dorința ei de a vizita acest bărbat, care locuia nu departe 
de biserică. „Simt că nu mai are mult de trăit, și aș vrea să ne rugăm 
pentru el înainte de moarte”. Am mers la el chiar a doua zi. Soția 
bătrânului decedase cu patru ani în urmă și pe patul de moarte a 
rostit rugăciunea pocăinței, acest lucru fiind o mărturie pentru fiica 
lor, care îngrijise de mama ei, iar acum și de tatăl ei muribund. L-am 
găsit pe bătrânel așezat pe un pat, respirând cu greu și vorbind 
încet și neclar. Avusese o viață plină de zbucium, înfruntând 
războiul și foametea, lipsurile și greutățile cotidiene și își trăia acum 
ultimile ceasuri ale vieții. Fiica lui stătea alături, intervenind din 
când în când cu adăugari sau explicând cuvintele tatălui ei. Ne-a 
spus că el a fost un om bun, care și-a câștigat anii în mod cinstit și 
și-a iubit și respectat familia. Deși a trăit o viață grea, și-a lăsat copiii 
să se bucure de copilărie și nu i-a pus la munci grele. Priveam la 
acest om, care cu siguranță avea la ce se gândi în acea oră târzie a 
vieții și în care Dumnezeu pusese gândul veșniciei, așa cum îl pune 
în fiecare om. L-am întrebat dacă știe unde va merge după moarte. 
Am adăugat că noi, care într-o zi l-am acceptat pe Isus ca Salvator 
personal, avem o siguranță a mântuirii și știm unde vom pleca după 
moarte. Ne-a spus că vrea și el să aibă această siguranță și să 
meargă în ceruri. Ne-am rugat cu el rugăciunea pocăinței, apoi ne-
am întors la biserică. A doua zi pe la amiază am primit vestea că 
moș Costică a plecat în veșnicii. A fost exact ca tâlharul de pe 
cruce, care a fost salvat în ultima clipă. El a fost adus la crucea lui 
Hristos, prin auzirea Evangheliei, și a lăsat ca aceasta să-i schimbe 
destinul veșnic. Credem că în momentul în care bătrânul îi ceruse 
iertare și îi spusese lui Isus ca vrea să fie cu El în rai Isus i-a spus 
aceleași cuvinte care le-a rostit cu peste două mii de ani în urmă 
“astăzi vei fi cu Mine în rai”. 

Andrei, Chișinău

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

Astăzi vei fi cu Mine în rai

Love Moldova
În timpul unei evanghelizări din această vară, când 
majoritatea echipei OM era implicată în vestirea 
Evangheliei alături de biserici, doar câțiva rămăseseră 
la birou pentru a lucra la unele proiecte. Ne-am adunat 
astfel pentru a susține în rugăciune toate echipele de 
pe câmpul de misiune. Am simțit o ungere deosebită în 
timp ce ne rugam; mă simțeam parte a acelor echipe, 
deși nu eram fizic cu ei. Mai mult ca atât, am simțit 
rugăciunile atâtor oameni din Moldova și din întreaga 
lume mijlocind pentru evanghelizările în care eram 
implicați. Când echipele s-au întors le-am împărtășit 
felul în care am simțit Duhul Sfânt folosind acele 
rugăciuni pentru a-i călăuzi și binecuvânta în 
evanghelizare. Auzind aceasta, cu lacrimi în ochi unii 
participanți ne-au povestit felul în care Dumnezeu a fost 
prezent în tot ce făceau în evanghelizare, deschizând 
uși pentru Evanghelie, care din punct de vedere uman 
erau imposibil de deschis și conducându-i într-un mod 
în care doar un Dumnezeu Atotputernic o putea face.

Citind 2 Tes. 3:1 „Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca 
Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie 
proslăvit, cum este la voi,” împreună cu mărturiile din 
această ediție a revistei „Misiune în Acțiune” nu pot 
decât să-L văd pe Dumnezeu la lucru și pe noi având 
privilegiul de a fi parte a lucrării Lui minunate. 
Vreau să știți că OM Moldova apreciază rugăciunile pe 
care le înălțați pentru noi! Dumnezeu ne folosește pe 
noi aici, dar nu mai puțin folosește rugăciunile și 
susținerea voastră oriunde nu v-ați afla. 

Ca echipă ne-am unit într-un lanț de post și rugăciune 
de 40 de zile; mai mult ca orice căutăm fața Domnului în 
lucrarea la care El ne-a chemat. Rugați-vă împreună cu 
noi, ca Domnul să continue să călăuzească și să 
folosească echipa noastră, ca alături de Biserica din 
Moldova, să ducem Evanghelia la cei mai 
neevanghelizați oameni din Moldova și din această 
lume.
Când noi lucrăm, noi lucrăm. Când noi ne rugăm, 
Dumnezeu lucrează! (Hudson Taylor)

Alături de dvs. în lucrare,

Eugen Ciumac
Director National
OM Moldova Roagă-te



Ce îl poate face pe un om fericit? Poate îți vin în minte multe răspunsuri și 
foarte probabil sunt corecte. Dar ce crezi ca ar putea-o face fericită pe o 
femeie săracă, bolnavă, uitată de lume? Vizita unor tineri cu dorința de a-i 
asculta povestea și a-i spune un cuvânt bun s-a dovedit a fi cea mai mare 
bucurie pentru Nina, o femeie de 47 de ani din satul Pohrebeni. Puțini sunt cei 
care îi calcă pragul pentru a-i da o mână de ajutor sau a-i asculta experiențele 
cutremurătoare prin care a trecut. Mamă a cinci copii, dintre care doar unul a 
rămas lângă ea și acesta consumă alcool și este foarte agresiv și nemilos cu 
ea. Una din fiicele ei este căsătorită, altele două sunt la orfelinat din cauza 
situației extreme din familie, un fiu este plecat la muncă, iar altul locuiește 
acasă. Femeia suferise de tuberculoză, iar în urma tratamentului și-a pierdut 
auzul. Comunicam cu ea în scris, iar ea ne raspundea verbal. Fu nespus de 
fericită când i-am dăruit o Biblie. „Pe mine nimeni nu mă vizitează, mai ales 
din altă țară. Și încă cadou mi-ați adus!” exclamă ea uimită. I-am scris pe foaie 
că Biblia trebuie citită în fiecare zi și împlinită. „Vreau să încep s-o citesc chiar 
acum” răspunse doamna foarte decisă. Atunci când Agnesa încercă să-i ia 
Biblia, pentru a-i citi un verset de încurajare, ea spuse: „Nu mi-o lua, e a mea, 
mi-ai dăruit-o” și o strânse la piept. I-am explicat atunci că dorim să o 
încurajăm prin versetul din Ieremia 29:11, și ea îl citi cu voce tare. „Spuneți-mi 
fiecare câte un verset” ceru ea grupului de tineri și citi fiecare verset care i se 
recomanda. „Mă bucur mult că am o Biblie a mea și o să pot să citesc zilnic din 
ea” ne spuse entuziasmată. Ne-am rugat pentru ea, ca Dumnezeu să-i dea 
sănătate, să o ajute să se recupereze și să lucreze în familia ei. Să ne rugăm 
ca Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în fiecare familie și să schimbe viețile 
oamenilor din țara noastră!

Nadejda, Chițcanii-Noi

Uitat de lume, dar nu de Dumnezeu

Literatură

„Cea mai bună metodă prin care un copil poate învăța despre Dumnezeu este să cunoască un 
creștin” spunea cândva un cunoscut pedagog. Tabăra de băieți din acest an a fost o oportunitate de 
a sluji celor aproximativ 100 de băieți de la centrele de zi și de a fi un exemplu pentru ei. A fost o 
binecuvântare să fiu liderul celor nouă băieți din s. Gradinița, s. Moscovei și or. Bender. În prima zi 
am făcut cunoștință cu Alexandru, un băiat deosebit, liniștit și deștept. Era tăcut în majoritatea 
timpului, iar felul lui de a fi îmi amintea de mine când eram adolescent. Nu planificasem să am o 
discuție cu el, dar în ultima seară Dumnezeu m-a îndemnat să vorbim. I-am împărtășit mărturia mea 
apoi l-am întrebat dacă ar dori să-l primească pe Isus în inima lui. A urmat o tăcere, dupa care m-a 
întrebat: „Cum să mă pocăiesc?”. I-am explicat ce înseamnă pocăința și cum se face. Alexandru îmi 
povesti apoi cu durere despre surioara lui, Xiușa, care are cinci anișori și suferă de epilepsie. „Vreau 
ca sora mea să fie vindecată” spuse el. Am închis ochii și am început să ne rugăm. După ce m-am 
rugat eu, am auzit vocea băiețașului, care șoptea înăbușit: „Dumnezeule, te rog să o vindeci pe sora 
mea. Amin”. Când am deschis ochii i-am văzut fața brăzdată de lacrimi și am simțit sinceritatea inimii 
lui. Mi-a spus că are nevoie de ceva timp pentru a se gândi la pocăință, și atunci când va fi chemarea 
va ieși în față, căci nu este fericit, dar vrea să fie. L-am asigurat că dacă se va pocăi sincer Isus îi va 
da fericire și văzui imediat un zâmbet pe fața lui. După cină s-a apropiat și mi-a spus că așteaptă cu 
nerabdare rugul și chemarea la pocaință. Ceva timp mai tarziu îl urmăream cu ochii cum ieșea în 
față, alături de alți băieți, pentru a-și preda viața în mâna Celui care putea să-l facă fericit. Am văzut 
cum după asta s-a înviorat și am înțeles că Dumnezeu s-a atins cu adevărat de el. L-am îndemnat să 
citească din Biblie regulat și să se roage pentru a crește în relația lui cu El. A fost minunat, de 
asemenea, să văd cum Dumnezeu m-a folosit pentru salvarea unui suflet scump. El te cheamă și pe 
tine, iubit cititor, să fii o mărturie pentru cei din jur. Dă curs invitației Sale amabile!         (Radu, Ialoveni)

Izvorul fericirii

Ajutor social



Regiunea de nord-est a țării este cea mai neevanghelizată 
zonă din Moldova. De aproximativ șapte ani OM a încercat 
să pătrundă cu lumina Evangheliei în zona respectivă, 
rugându-se, dar și trimițând echipe de evanghelizare de 
scurtă durată și desfășurând diverse proiecte sociale, dar 
eforturile păreau fără prea multe roade și nu se vedea vreo 
ușă pentru o lucrare de durată. Nici o ușă până în luna 
martie a anului curent, când Eugen, directorul OM-ului în 
Moldova, aflându-se într-o vizită la biserica din Șoldănești, 
a intrat în discuție cu pastorul. În timp ce discutau Eugen fu 
surprins să descopere că viziunea bisericii respective se 
potrivea foarte bine cu viziunea și rugăciunile OM-ului. El îi 
împărtăși pastorului dorința OM-ului de a ajuta bisericile 
din acea zonă și ambii au văzut clar că Dumnezeu avea în 
plan o viitoare colaborare în vederea transformării multor 
vieți. Ca OM, dorim să vedem comunități ale urmașilor lui 
Isus printre cei neevanghelizați, dar noi nu plantăm biserici, 
ci ne alăturăm bisericilor locale, venind cu resurse, 
proiecte, echipe, ajutând astfel la crearea a noi comunități 
de credincioși, care să fie integrați în rețeaua Uniunilor. 

Aflasem că o familie din biserica din Șoldănești planifica să 
se mute în satul Cobîlea pentru a începe lucrarea acolo și o 
echipă a OM-ului ar fi fost o mare binecuvântare pentru ei. 
A fost impresionant să vedem cum Dumnezeu pregătise 
calea cu mult timp înainte, cum El alesese localitatea, 
pusese dorința în inimile pastorului și a credincioșilor și 
pregatise chiar inimile oamenilor din satul Cobîlea, care 
avea să devină „căminul” noii echipe locale și ținta 
rugăciunilor și investițiilor noastre. Nimic nu putea fi mai 
fascinant decât acele momente când Dumnezeu ne 
permitea să vedem puțin câte puțin din acel plan măreț, 
când una câte una piesele de puzzle se uneau, iar noi 
rămâneam uluiți la vederea acelei frumoase priveliști la 
care Cel Atotputernic lucrase în taină ani la rând. Inițial frații 
planificau ca echipa locală să meargă în sat în anul 2018, 
dar pe parcurs, în urma mai multor rugăciuni, ei au simțit că 
Dumnezeu îi îndeamnă să înceapă lucrarea în toamnă. 
Așadar, în luna octombrie a anului curent, o echipă de șase 
tineri vor da curs chemării de a duce Vestea Bună unor 
oameni care probabil nu au auzit-o niciodată. În primele 
luni ei vor putea să facă cunoștință cu oamenii, să 
stabilească relații cu autoritățile locale, școala, grădinița, 
iar mai apoi să se implice în lucrare cu copiii, tinerii și 
oamenii din sat și din regiune.

Echipa Locală

O nouă lucrare în Cobîlea

Abia după șapte ani înțelegem cum Dumnezeu a folosit echipa 
OM, dar și oamenii din străinătate prin evanghelizările de scurtă 
durată pentru a pregăti terenul pentru lucrarea ce are să 
înceapă în curând. Pe parcursul acestor ani au fost trimise 
echipe, care au vestit Cuvântul și au fost desfășurate proiecte 
de ajutorare a familiilor social-vulnerabile. Chiar anul acesta 
satul Cobîlea, dar și satele vecine au fost evanghelizate de o 
echipă a OM-ului. Fiind conștienți că vin într-un raion slab 
evanghelizat, care are doar două biserici evanghelice, echipa 
era pregătită să înfrunte mari împotriviri. Spre marea lor uimire 
însă, au fost primiți cu mare căldură și au avut parte de 
susținerea primăriilor, care le-au dat permisiunea de a face 
programe pentru copii și vizite la familii nevoiașe. 

În satul Cobîlea primarul a rugat asistenta socială să însoțească 
echipa la vizitele care le-au făcut la două familii sărace. Una din 
aceste familii a fost cea a unei doamne pe nume Felicia. 
Împreună cu soțul ei au doi fii: Dima și Avram, de șapte și 
respectiv un an și jumătate. Problema majoră cu care se 
confruntă familia este sănătatea lui Dima, care, la cei șapte ani 
ai săi nu poate să meargă sau să vorbească clar. Venitul mic pe 
care soțul îl aduce din munca cu ziua este în mare parte folosit 
pentru a cumpăra medicamente. Felicia ne asculta cu atentie în 
timp ce îi împărtășeam despre Dumnezeu și chiar s-a rugat 
împreună cu noi ca Dumnezeu s-o ajute să își crească copiii și 
să le dea o educație sănătoasă. Am fost încurajați s-o auzim pe 
asistenta socială confirmând spusele noastre în fața acestei 
familii. Înainte de a pleca din Cobîlea liderul echipei a mulțumit 
primarului că ne-a primit și s-a rugat pentru localitate, la care 
primarul a spus că suntem bineveniți la ei oricând. A fost cu 
adevărat uimitor să vedem ușa pe care Dumnezeu ne-a 
deschis-o, atât în Cobîlea, cât și în localitățile vecine. În satele 
Șipca și Lipceni primarii ne-au invitat să ne instalăm corturile în 
ograda primăriei, iar poliția din sat ne păzea în timpul nopții. Iar 
atunci când l-am anunțat pe Nicolai, un băiat din sat despre 
programul pentru copii și l-am rugat să anunțe și alți copii să 
vină, am fost destul de sceptici când acesta ne-a spus că ar 
putea veni în jur de 40 de copii. Chiar i-am promis că îi vom da 
un cadou dacă vor veni 40. Ei bine, am avut noi dreptate într-un 
fel. Nu au fost 40 de copii la program, au fost 70 și unii dintre ei 
au venit cu părinți. 
Credem că a venit timpul când Cuvântul semănat în inimile 
oamenilor din nord-estul țării să încolțească și să dea rod. 
Suntem privilegiați ca, alături de biserica locală, să trimitem o 
echipă, care va lucra cot la cot cu credincioșii din raionul 
Șoldănești pentru a câștiga suflete pentru cer. 

Roagă-te
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MDTe3

(Mission Discipleship Training
Eastern Europe Extreme)

Trainingul pentru Misiune și Ucenicizare (MDT) 2017 a fost un program care 
a schimbat viața a 16 participanți și a unei echipe de lideri cu chemare din 
partea lui Dumnezeu. Da, au fost și unele zile mai lungi și unele experiențe 
mai puțin plăcute pe parcursul programului, totuși, nici un participant sau 
lider nu ar schimba ceva la acest program – asta pentru că au simțit cu toții 
prezența si călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare zi.
Iată ce povestește Ecaterina, una din participanții din Moldova: „Din 
momentul în care m-am întors la Dumnezeu mi-am pus întrebarea Ce vrea 
Dumnezeu să fac pentru El? Deși mulți oameni îmi spuneau că ar trebui să 
fac misiune eu nu credeam că misiunea este pentru mine. La începutul 
programului fiecare dintre noi a trebuit să răspundem la întrebarea Cine 
sunt eu?. Acea întrebare m-a determinat să privesc în urmă la viața mea și 
să examinez acele domenii de care nu tocmai mă mândream și în același 
timp, să înțeleg cu adevărat cine sunt eu, cine este Isus, care este rolul 
Duhului Sfânt în viața mea și cum Dumnezeu poate lucra prin mine. 

Atunci când am mers în România pentru perioada de studii și evanghelizare 
a trebuit să învăț și să pun în practică diferite metode a vestire a Evangheliei. 
Întotdeauna am crezut că evanghelizarea pe stradă nu este pentru mine. 
Dumnezeu mi-a arătat însă că El mă poate folosi în tot ce fac pentru El. Tot 
prin intermediul acestui program Dumnezeu a răsturnat întreaga mea teorie 
despre a fi un lider. Credeam înainte că nu sunt un lider și nici nu am nevie de 
o pregatire în acest sens. Ei bine, s-a dovedit că nu aveam dreptate. 
Dumnezeu mi-a arătat că este nevoie să fiu lider, altfel oamenii nu mă vor 
urma, și cum le voi împărtăși Evanghelia dacă nu îi voi conduce eu la El? 

Inainte de a veni la MDT nu-mi plăcea să mă trezesc dimineața devreme, să 
spăl vesela sau chiar să fac activități ce necesitau efort fizic. Mă rugam ca 
Dumnezeu să mă ajute să mă schimb, și chiar în timpul programului, atunci 
când nu-mi plăcea ceea ce trebuia să facem, o făceam doar pentru că am 
înțeles că Dumnezeu era acolo și El era cel care îmi cerea să fac acel lucru. 
Acea ascultare m-a învățat multe lucruri. Ce voi face după MDT? Voi 
continua să mă trezesc devreme și să spăl vase, deoarece am realizat că 
Dumnezeu este mult mai real decât credeam înainte. Am învățat sa fiu mai 
liniștită în mintea mea cu privire la viitorul meu, la banii de care am nevoie, la 
ce voi face, pentru am fost chemată să-L slujesc pe Dumnezeu, iar El va 
avea grijă de aceste lucruri. 

Sunt câteva lucruri prețioase pe care le-am învățat în evanghelizare. Atunci 
când ajungi într-un sat poți fi copleșit de sărăcia severă, poți simți 
singurătatea și descurajarea în vocea localnicilor, dar în același timp 
întâlnești atât de mulți oameni, în special copii, care sunt gata să te 
îmbrățișeze, sunt gata să se joace cu tine și să-ți împărtășească din 
dragostea lor. Simți imediat atașamentul lor și nu poti face nimic decât pur și 
simplu să răspunzi în același fel. Oameni cu inimi mari uitați de lume, se 
apropie, te strigă pe nume, îți spun că te iubesc și îți dau flori din grădina lor. 
Copii care se joaca cu tine, te iau de mână și îți spun că niciodată nu au 
întâlnit pe cineva ca tine. Ce ai putea să-ți dorești mai mult ca atât? Tot de ce 
au nevoie este un pic de dragoste și afecțiune, nimic mai mult. Doar să 
petreci ceva timp cu ei și să le arătați că îți pasă. Aceasta este ceea ce am 
făcut în timpul evanghelizărilor. Nu am avut nimic să le dăm decât inimile 
noastre și inimile noastre le-am dat. 

Ecaterina, Valea Perjei

Dacă dorești să primiți MiA prin e-mail contactați-ne 

... și inimile noastre le-am dat

3MDTe   un curs de 5 luni în limba engleză care –
există pentru a uceniciza și echipa credincioșii 
să fie parte la crearea comunităților vii ale 
urmașilor lui Isus printre națiuni. Participanții 
vor petrece jumătate din timp în România și 

3 jumătate în Moldova. Înscrie-te la MDTe ca să 
ai parte de o aventură care iți va schimba viața! 

Următorul program: 27.01.2018 – 30.06.2018

Pentru mai multe detalii sună la: 068-032-606 
sau scrie: oxana.marchitan@om.org 

PLM un program de  (Provocare la Misiune) – 
instruire pentru 10 săptămâni cu scopul de a 
ajuta tinerii să crească în credință și în viziune 
pentru implicare în misiune. 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: 7.03.2018 – 17.05.2018 

Date de contact: 069-228-307 – Radu; 
e-mail: radu.caldarari@om.org 

Vino și Tu!!!

Posibilități de pregătire pentru 
misiune:
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