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

echipăm și 

sprijinim Biserica 

să-și împlinească 

chemarea de a 

crea comunități vii 

ale urmașilor lui 

Isus, care vor 

schimba Moldova 

și lumea pentru 

Hristos

George Verwer vorbind la 
aniversarea de 60 de ani 

ai OM Internațional

(foto: Bryce McKay)

   Totul a început cu rugăciunea fierbinte a unei 
femei, o rugăciune care a întors la Domnul pe 
băiatul cu numele George Verwer. Domnul l-a 
folosit într-un chip minunat începând cu 
distribuirea literaturii creștine în Mexic în anul 
1957, apoi în inițierea unei mișcări, care a 
mobilizat mii de creștini pentru evanghelizările 
din Europa, și continuând cu transportarea în 
mod clandestin a Bibliilor în Europa de Est și în 
alte zone rezistente Evangheliei, astfel încât în 
acest an, 60 de ani mai târziu, să putem vedea 
lucrarea OM alături de biserici în peste 110 țări 
din lume.
Acest an este unul în care privim în urmă la 
credincioșia lui Dumnezeu pe parcursul celor 
60 de ani pe care îi sărbătorim. O perioadă în 
care mii de misionari și-au pus viața lor la 
dispoziția lui Dumnezeu pentru a-L face pe El 
cunoscut celor din jur. Lucrarea OM în tot acest 
timp a fost și este menținută pe valori centrate 
în primul rând pe Dumnezeu, caracterul Lui în 
noi și Biserica lui Hristos.

Acestea sunt următoarele: 

· Cunoaşterea şi glorificarea lui 
Dumnezeu – a-L cunoaşte pe El şi a-L 
face cunoscut;

· Umblarea în supunere faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu;

· A fi oameni ai harului şi integrităţii;
· Slujirea cu sacrificiu;
· Trăirea ca misionari într-un stil de viaţă 

potrivit culturii;
· Dragostea şi respectul faţă de oameni;
· Reflectarea diversităţii trupului lui 

Hristos;
· Evanghelizarea şi ucenicizarea sub 

direcţia şi autoritatea Bisericii;
· Mijlocirea pe plan global;
· Stimarea Bisericii, prin a căuta 

consilierea, sfatul şi implicarea ei în 
lucrare.

Aceste valori au fost pe parcursul acestor 60 de 
ani pilonii care au ținut lucrarea OM în picioare, 
valori după care OM continuă să se ghideze și în 
anii care urmează. 
În același timp, dorința lui George Verwer de la 
începutul acestei mișcări a fost ca fiecare 
persoană să audă Evanghelia cel puțin o dată, o 
inițiativă care a stat la baza lucrării OM și care 
este tot mai mult evidențiată prin lucrarea pe 
care se concentrează organizația la moment.
În timp ce OM pe plan internațional caută să 
vadă comunităţi vii ale urmaşilor lui Isus printre 
cei mai puţin evanghelizaţi, și noi aici în 
Moldova, cea mai săracă țară din Europa, dorim 
să venim alături de biserici pentru a ajuta la 
crearea acestor comunități.
Având acest scop, noi, ca OM Moldova, 
mobilizăm, echipăm și sprijinim Biserica pentru 
a-și împlini chemarea de a crea astfel de 
comunități vii ale urmașilor lui Isus, care vor 
schimba Moldova și lumea pentru Hristos.
Dorim să intrăm într-un parteneriat cu biserici 
care plantează alte biserici, astfel aducând 
Evanghelia la comunitățile și regiunile 
neevanghelizate din țara noastră; să le venim 
alături cu echipe de evanghelizare și să ajutăm 
bisericile să răspundă la nevoile oamenilor prin 
diferite proiecte sociale, aducând astfel 
speranță și transformare în viețile lor.
Pe lângă aceste proiecte prin care susținem 
plantarea de biserici, dorim să echipăm 
bisericile pentru misiune oferind instruire și 
experiență practică. Totuși, nu vrem să ne 
concentrăm atenția doar asupra situației din 
Moldova, ci de asemenea să ajungem la cele 
mai puțin evanghelizate națiuni din această 
lume, scop pentru care mobilizăm și trimitem 
moldoveni în regiuni ca: Orientul Mijlociu, Asia 
de Sud-Est, Asia Centrală, Africa de Nord, și 
altele.
Haideți împreună să schimbăm Moldova și 
lumea!

 MISIUNE ÎN ACŢIUNE
Aniversarea a 60 de ani

Eugen Ciumac, Director Național, OM MD



Acum posibil îți construiești planuri pentru viitor, te gândești să mergi undeva la muncă, vrei să ți 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”!
   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: 4.10 – 14.12.2017                     Date de contact: 069228307 – Radu;      e-mail: Radu.Caldarari@om.org 
                     Vino și Tu!!!

Experimentează și tu! Provocare la Misiune 

(PLM)

   În fiecare iarnă proiectul „Pachete Alimentare” aduce multă bucurie în casele a 
sute și mii de familii social-vulnerabile din Moldova. Pe lângă produsele alimentare 
pe care le primesc pe parcursul a 4 luni, aceste familii au ocazia să audă despre 
Isus, Pâinea Vieții, și pacea care vine din El.
   În ultimii 3 ani biserica locală din satul Drochia a avut posibilitatea, prin intermediul 
acestui proiect, să aducă speranță în casele celor mai nevoiași oameni din 
comunitate. Oxana, sora care s-a implicat în distribuirea pachetelor în satul 
respectiv, ne-a împărtășit modul extraordinar în care acest proiect a deschis uși 
pentru vestirea Evangheliei. Ea a fost adânc mișcată de nevoile, atât materiale, cât 
și spirituale ale consătenilor ei și a vizitat mai multe familii, oferindu-le pachete 
alimentare și vorbindu-le despre cum Dumnezeu poate interveni în viețile lor.

  Răspunsul sătenilor la această implicare a bisericii nu s-a lăsat mult așteptat. 
Dacă în trecut oamenii erau destul de distanți și sceptici față de biserică, așa că 
evanghelizările erau organizate în aer liber, ca oamenii să audă Cuvântul, ultima 
evanghelizare a avut loc în biserică și spre mirarea multora, 80 de persoane au 
venit printre care și profesori. „A fost foarte încurajator să vedem cum oamenii 
veneau la biserică și îi aduceau cu mașina și pe vecinii lor”, mărturisește sora. „A 
fost mare bucurie și har în biserică și mulți din cei care au venit au luat decizia de a-L 
urma pe Isus. Ceea ce ne-a uimit și mai mult a fost foamea oamenilor după 
Dumnezeu. Programul a durat 5 ore și deși era târziu nimeni nu se grăbea acasă.”

   Acest eveniment a schimbat radical atitudinea sătenilor față de biserica locală și 
față de credincioși. „În prezent oameni robiți de beție și alte vicii continuă să vină la 
biserică, cad în genunchi înaintea lui Dumnezeu și îi cer iertare și eliberare de 
păcatele și patimile care îi robesc”. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ușile pe care El 
le deschide pentru a vesti Evanghelia și pentru roadele care le putem culege pentru 
Împărăția Lui.                                                                                            (Oxana, Drochia)

Roade pentru Împărăția LuiAjutor Social

Mergi

   Ești tânăr pregătit pentru noi experiențe, dornic de a te implica 
mai mult în evanghelizarea oamenilor din țara ta? Atunci 
programul „Provocare la Misiune” (PLM) este exact ceea de ce ai 
nevoie! Acest program te va învăța despre lucrul în echipă, 
lucrarea cu tinerii/copiii, creșterea spirituală, metode de 
evanghelizare precum drama, teatrul de păpuși și multe altele. 
Află mai jos experiența Alinei, o participantă din cadrul acestui 
program. 
   „Dumnezeu poate face lucruri mari din nimic. Aceasta am văzut 
și experimentat fiind în evanghelizare în satul Călimănești. Am 
simțit cum Dumnezeu m-a folosit într-un mod minunat pentru 
salvarea altor suflete, în special a tinerilor. De obicei, după 
programul pe care îl organizam cu copiii mergeam pe stadion și 
jucam volei și mulți tineri din sat se adunau. Îi invitam apoi la 
biserică pentru a avea un timp de părtășie. Ne-am împrietenit 
foarte ușor cu fetele și ele au fost foarte deschise, mai ales după 
ce le-am împărtășit mărturia mea. Ascultau fiecare vorbă ce le-o 
spuneam și erau curioase să afle cât mai multe despre modul 
nostru de viață. În ultima seară, în timp ce discutam, le-am 
întrebat ce planuri au pentru viitor. Una dintre fete, Viorica, a 
început să enumere lucrurile care voia să le schimbe în familia ei. 
Cu lacrimi în ochi ne-a împărtășit dorința ei de a avea o viață mai 
bună decât a părinților ei. Am aflat cu durere că multe fete erau 
nevoite să traiască în relații nepotrivite cu băieți, doar pentru a-și 
asigura existența.
   În acea seară fetele au înțeles că doar Dumnezeu le poate 
asigura un viitor fericit și doar prin El pot scăpa de modul vechi de 
trai. Înțelegeam nevoia lor arzătoare după dragoste pentru că eu 
însămi îmi petrecusem copilăria într-o casă de copii și am simțit 
mereu lipsa dragostei părintești, care mi-a fost abia mai târziu 
oferită de Tatăl Ceresc. Am simțit că Dumnezeu vrea să mă 
folosească mai mult în viața acestor fete, și continuu să mă rog 
pentru ele și să le încurajez, scriindu-le pe rețele de socializare 
sau vorbind cu ele la telefon. Știu că Domnul are planuri mari cu 
aceste fete precum și cu mulți tineri din țara noastră. Haideți să 
ne rugăm pentru ca generația tânără să-L cunoscă pe Domnul.”                      

(Alina, Bălți)



   Camioanele încărcate cu materiale de construcții se mișcă 
încet, unul după altul pe străzile satului, toate îndreptându-se 
spre același lot de pământ, urmate de unii săteni curioși de ce 
urmează să se întâmple. În luna aprilie în centrul satului 
Lozova a început construcția bisericii locale după doi ani în 
care din nou și din nou li s-a refuzat permisiunea de a construi.
   De câțiva ani o Echipă Locală a OM-ului lucrează în 
regiunea respectivă, ajutând biserica din Micleușeni să 
planteaze noi biserici în satele vecine, precum Huzun și 
Lozova. Recent Spiridon, care a condus această Echipă 
Locală, el însuși provenind din regiunea dată – a fost ordinat 
ca diacon responsabil pentru biserica din Lozova.
   Cu câțiva ani în urmă, când a început plantarea acestei 
biserici, lucrarea și credincioșii din Lozova s-au confruntat cu 
multe opoziții, nu doar în ce privește construcția, ci și cu vorbe 
rele și zvonuri neadevărate despre ei. Acest lucru se mai 
întâmplă și în prezent, dar pe parcurs tot mai mulți oameni, 
uitându-se la viața credincioșilor, au început să înțeleagă 
adevărul despre ei, aceștia câștigând astfel încet, încet 
încrederea și respectul sătenilor.
   Perseverența credincioșilor a început să dea rod – dovadă 
în acest sens fiind și noua construcție începută.
   La moment credincioșii se întâlnesc într-o casă mică și 
veche, care nu oferă spațiu suficient, iar unii săteni nu se simt 
tocmai comod să mergă acolo, deși sunt deschiși să se 
întâlnească cu credincioșii într-un loc mai „neutru”. Atunci

Echipa Locală

Un nou locaș de închinare

c â n d  b i s e r i c a  a  
o r g a n i z a t  u n  
eveniment  în t r -un 
restaurant, cu ocazia 
zilei de 8 martie, peste 
200 de oameni au venit 
– în ciuda faptului că 
unii săteni au încercat 
să-i împiedice și chiar 
au blocat ușa, așa 
încât invitații au fost 
nevoiți să folosească 
intrarea din spate 
p e n t r u  a  p u t e a  
participa la sărbătoare. 
Această întamplare a stârnit multe discuții în zilele 
următoare, și prin urmare tot satul aflase despre 
credincioși. Credincioșii speră ca noua clădire a bisericii să 
fie acel spațiu neutru în care oamenii vor fi deschiși să vină. 
„Așteptarea mea este că vom fi mai mulți oameni” a răspuns 
o soră când a fost întrebată părerea ei despre clădirea care 
se construiește. Această soră este printre primii oameni 
întorși la Domnul din sat și pasiunea ei pentru Dumnezeu și 
biserică este foarte evidentă. Tânjește după Cuvânt, i se 
pare că adunările se sfârșesc prea repede, iar în timpul 
săptămânii caută părtășie cu alți credincioși pentru 
studierea Bibliei și rugăciune. A primit botezul în apă vara 
trecută, când a avut loc primul botez Nou Testamental în 
această localitate. Deși acesta era un lucru ciudat în ochii 
multor oameni ea a învățat să nu dea atenție vorbelor rele 
ale celor din jur. „Îmi zic că biserica mă cumpără, dar eu le 
spun că sunt liberă să merg unde vreau”, ne-a povestit ea 
încrezătoare. 
   Biserica se confruntă cu multe provocări, atât în ce 
privește construcția, cât și cu greutăți în viața membrilor, 
dar ne rugăm ca odată cu clădirea bisericii, să se ridice și să 
se întărească și credința și mărturia credincioșilor, astfel ca 
mai mulți oameni din acest sat să găsească libertatea în 
Domnul Isus.                                                      (Esther, Austria)

Moldova are mai multe regiuni care au doar foarte puține 
biserici într-o arie mare și multe sate fără nici un singur 
credincios. Dorința de a vedea mai multe biserici plantate în 
aceaste regiuni stă la inimă viziunii noastre ca OM 
Moldova, și dorim să le fim alături – cu echipe locale și 
proiectele noastre – celor care planteaza astfel de biserici.

Roagă-te



Operațiunea Mobilizatoare
C.P.2366
2012 Chișinău
Republica Moldova

Ne puteți  găsi pe adresele:
 str.Livădarilor 27/1
   sau
Schinoasa Deal 51/6
or.Chișinău

Tel.: (+373) 22 286855 (Anticamera)
        (+373) 22 282708 (B4T)
e-mail: info.md@om.org
www.om.org/md

date de contact:

Moldoveni în Misiune Mondială
 (M.M.M.)

   În perioada iunie – septembrie, departamentul 
Mobilizare și Trimitere al OM Moldova planifică 
să trimită mai multe echipe de voluntari din 
Moldova în următoarele țări:

România 10 – 20 iulie (Constanța)/ 24 – 31 
iulie (Corabia), (Evanghelizare – tabere – 
copii), limba: română
Ucraina 12 – 22 iunie (Odesa) (Construcția 
unei tabere – Lucru Practic), limba: rusă
Rusia 13 – 27 iulie – (Altai)/ 03 – 15 august 
(Omsk) (Evanghelizare – Biserică – Tabară – 
Copii), limba: rusă
Turcia 15 – 30 iulie (Evanghelizare – Vizite – 
Biserică – Copii – Tabere), limba: engleză
Egipt 10 – 20 iulie (Evanghelizare – Vizite – 
Biserică – Copii – Tabere), limba: engleză
Kazahstan 20 iulie – 20 august (Tabere – 
Copii – Tineri – Sport – Lider), limba: rusă
Tanzania (țară islamică) 19 august – 2 
septembrie (Evanghelizare – Vizite – Biserică- 
Copii), limba: engleză

Logos Hope 1 – 2 ani (din ianuarie 2018) 
limba:engleză

Aceste oferte sunt doar pentru Bisericile din 
Moldova

Condiții:
- Fiecare persoană trebuie să-și adune bani 
   pentru: bilet de avion (dacă e cazul), 
   transport, viză, lucrare și cazare;
- Membru la o biserică;
- Vârsta: peste 18 ani;
- Pașaport biometric sau românesc;
- Recomandarea păstorului;
- Să participe la ziua de instruire înainte de
   plecarea în misiune.

pentru mai multe detalii sună la: 
079 84 53 44 - Vladimir

Misiune mondială de scurtă durată 
în anul 2017

   Sărbătoarea Învierii Domnului Isus am petrecut-o într-o tabără de refugiați 
din Serbia împreună cu o echipă de 8 moldoveni, folosind această ocazie 
pentru a aduce speranța mântuirii unor oameni cuprinși de disperare, 
dezorientare și nesiguranță în ziua de mâine. Deși Serbia este o țară 
predominant creștin-ortodoxă, majoritatea refugiaților provin din țări 
musulmane, ceea ce înseamnă că islamul era principala religie în tabără. 
Fiecare persoană de acolo purta în sine o poveste tristă a unui trecut marcat 
de război, foame, sărăcie și mizerie, a unei călătorii de teroare, înfruntând 
bătăile, abuzul și prejudecățile poliției, deposedați de puținele lucruri atât de 
necesare pentru a supraviețui unui drum lung și istovitor și purtând în suflet 
dorul de familia, care în cele mai multe cazuri era departe, încercând să facă 
față unei realități nemiloase.

   Pe parcursul celor 6 zile care le-am petrecut acolo am avut ocazia, 
împreună cu oamenii din echipa noastră, să cunosc nenumărate astfel de 
istorii de viață. Un lucru care ne deosebea pe noi, ca echipă, de ceilalți 
voluntari din organizațiile sociale era că noi puteam răspunde la acea nevoie 
net superioară nevoilor fiziologice ale acelor refugiați: nevoia de Dumnezeu – 
Cel căruia îi păsa de ei, care și-a trimis Fiul să moară pentru ei și care le putea 
oferi siguranță în orice circumstanță. Am fost mișcată să văd cum acei oameni 
veneau singuri la masa noastră pentru a discuta și ne puneau multe întrebări 
despre Isus. Deoarece nu era permis să vorbim despre Isus unui grup mare, 
obișnuiam să avem discuții unu la unu, timp în care le împărtășeam 
Evanghelia și îi direcționam spre site-uri unde puteau viziona filmul „Viața lui 
Isus” în limba lor maternă. Împreună cu fetele din echipă am început să avem 
un mic program cu copiii. A fost impresionant să vedem cum hârtia și 
creioanele colorate aduceau atâta bucurie și satisfacție pe fețelor copiilor de 
diferite vârste și chiar a adulților care îi însoțeau, dar și cum acestea au reușit 
să zugravească acele visuri sau năzuințe ascunse în inimioarele lor.

   Fiind în perioada Paștelui, când tema iertării este în mod special abordată, 
am încercat să transmitem oamenilor acel frumos mesaj al iertării primite prin 
moartea Fiului lui Dumnezeu. Am constatat cu tristețe că majoritatea dintre ei 
nu înțelegea bine contextul iertării. În concepția lor șansa de a ierta sau a fi 
iertat putea fi oferită doar o singură dată. Totuși, mulți dintre ei au început să 
vadă lucrurile diferit: cei care citiseră Coranul se întrebau de ce numele lui 
Mahomed este menționat doar de 4 ori, pe când al lui Isus – de 25 de ori, iar 
aceasta și alte întrebări ce îi frământau îi motiva și mai mult să intre în discuție 
cu noi și să găsească răspuns la multe dintre ele. Slăvit fie Domnul pentru 
ușile care le deschide pentru a duce Vestea Bună în lumea islamică! 

Poate ai dori ca biserica ta să se implice în misiune mondială și te întrebi cum ar 
fi posibil acest lucru. Răspunsul este: prin rugăciuni, suținând financiar lucrarea 
sau chiar trimițând pe cineva din biserică să facă misiune într-o altă țară.

Mergi

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

Ducând vestea învierii într-o 

tabără de refugiați
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