
Dorim să vedem comunităţi vii ale urmaşilor lui Isus printre cei mai puţin evanghelizaţi.
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 MISIUNE ÎN ACŢIUNE
În pofida situației economice și politice 
precare din țara noastră, care a generat un val 
masiv de emigrare chiar și în rândul 
credincioșilor, suntem încurajați să vedem 
mulți păstori care aleg să rămână și să 
slujească cu credincioșie nevoilor oamenilor 
de aici. Vedem în țara noastră oameni cu o 
nevoie crescândă după Dumnezeu, oameni 
singuri și abandonați precum bunicuța Raia 
din povestirea noastră, familii destrămate, 
copii nefericiți, însă ne bucurăm să vedem 
biserici care nu stau nepăsătoare, ci au o 
inimă care arde de pasiune pentru Dumnezeu 
cu intenția de a schimba realitatea tristă a 
societăţii în care trăim. Dorim să ne alăturăm 
unor astfel de biserici și păstori, pentru a ajuta 
la lucrarea de misiune și mai ales de plantare 
de biserici în zonele mai puțin evanghelizate 
ale Moldovei.

Deși tinerii pleacă din țară cu scopul de a-și 
asigura un viitor prosper, vedem cum 
Dumnezeu cheamă încă tineri precum Igor, 
istoria căruia o veți citi în ediția de față, să 
meargă să ducă Cuvântul Adevărului celor 
care nu l-au auzit încă niciodată. 
În timp ce lecturezi această revistă, te îndemn 
să îți evaluezi chemarea. Dacă ai simțit 
vreodată durere în suflet pentru atâția oameni 
care mor în păcat fie din localitatea ta sau 
poate de pe un alt continent, atunci ai cu 
siguranță o chemare şi chemarea aceea nu o 
fac eu, ci Acel ce ne-a învrednicit prin aceste 
cuvinte: ,,Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Și învățiți-i să 
păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului”.

Alături de dvs. în lucrare,

Eugen Ciumac
Director National
OM Moldova

Fiica lui Dumnezeu PLM

Provocare la misiune (PLM) – un curs de zece săptămâni de echipare și 
provocare, cu scopul de a ajuta tinerii să crească în credință și în viziune 
pentru implicarea în misiune. Aici înveți despre lucrul în echipă, lucrarea cu 
tinerii/copiii, creșterea spirituală, metode de evanghelizare, dramă, teatru de 
păpuși și multe altele. Și nu doar înveți, dar și petreci șase săptămâni în 
evanghelizare, aplicând în practică cunoștințele obținute. În continuare poți 
afla experiența unui participant de la acest program „Provocare la Misiune”.

„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 Grinăuți, am avut foarte multe uși deschise și 
posibilități ca să spunem mai multor persoane despre dragostea lui 
Dumnezeu. Am vizitat o bunicuță care, din cauza vârstei și invalidități, nu e în 
stare să-și poarte de grijă cum o făcea în tinerețea ei. Acum ea nu poate să se 
ridice din pat, nu vorbește clar, nu iese afară, iar odaia în care locuiește nu 
este luminată suficient de lumina zilei. Împreună cu echipa am putut să o 
ajutăm cu pregătirea lemnelor pentru iarnă, dar mai mult decât atât, prin 
această metodă am putut să-L mărturisim pe Domnul, pentru că El vrea să o 
salveze și să-i dăruiască viața veșnică. Nu a fost ușor să-i explicăm, dar în 
bun sfârșit bunicuța Raia, l-a acceptat pe Dumnezeu ca Mântuitor în viața și 
inima ei. Domnul o iubește mult pe bunicuța Raia, de aceea a dat această 
șansă ca ea să-L cunoască și să-L primească în inima ei. Fie Domnul Lăudat!
Haideți să ne rugăm ca tot mai multe persoane din țara noastră să fie atinse 
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!”

(Cristina, Bălți)
participant la PLM

Roagă-te

PLM 2018: 7 martie - 17 mai și 3 octombrie - 13 decembrie



Mă numesc Igor și sunt născut într-o familie ortodoxă, unde nu am 
auzit despre Dumnezeu. În urma rugăciunilor unui prieten de al 
meu și a discuțiilor intense pe teme spirituale am fost provocat să 
caut sensul vieții. Așa că am fost invitat la serviciu de închinare a 
bisericii evanghelice din satul meu. Aici am realizat că viața pe care 
o trăiam nu era plăcută Domnului, așa că am decis să încep o viață 
nouă pe tronul căruia va domni Hristos.
Din moment ce l-am cunoscut pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor al vieții mele, am simțit chemarea de a fi misionar. Astfel, 
m-am alăturat echipei OM Moldova, unde am fost implicat în 
departamentul Training. Aici am instruit tineri pentru misiune și am 
condus mai multe echipe în evanghelizare. Pe parcursul slujirii 
mele cu OM Moldova dorința mea față de o misiune mondială a 
crescut considerabil. Cum puteam să rămân nepăsător, atunci 
când oamenii pier din lipsă de cunoștință? 
Și Dumnezeu mi-a confirmat chemarea vieții mele, vorbindu-mi 
prin darul proorociei, ca să-mi dedic viața pentru doi ani slujind în 
Muntenegru. Viziunea mea este de a spune mai multor persoane 
despre Isus Hristos și de a ajuta la plantarea bisericilor.
Ați putea, vă rog, să-vă faceți timp și mijlociți la Tronul Harului 
pentru câteva motive de rugăciune? Rugați-vă pentru înțelepciune 
în lucrarea cu musulmanii, pentru finanțele de care mai am nevoie, 
pentru învățarea limbii sârbe și pentru ca puterea Duhului Sfânt să 
fie manifestă și în Muntenegru.                              (Igor, Grigorești)

Sensul vieții Misiune Mondială

1. Serbia (Martie-Aprilie) => Tabără de refugiați (Lucrarea cu 
refugiații).

2. Ukraina (Iunie-Iulie-August) => Tabere de vară pentru copiii din 
zonele afectate de război și pentru orfani; Lucrarea cu bătrânii 
și Restaurarea locuințelor în zonele afectate de război.

Posibilități de pregătire pentru misiune: (calatorie misionară de 1-2 săptămâni)

Mergi

3. Rusia (Iunie-Iulie-August) => Tabere de vară pentru 
   copiii din regiunile cel mai puțin evanghelizate din 
    Caucaz; Lucrarea cu copiii.

4. Egipt (Iunie-Iulie-August) => Lucrarea cu refugiații; 
    și în comunitățile cel mai puțin evanghelizate.

La începutul fiecărei ierni mai multe familii din Moldova se confruntă cu problema 
că nu dispun de resurse financiare care le-ar permite să-și asigure copiii cu 
hăine călduroase. Unul din proiectele noastre de ajutor este destinat să 
răspundă acestei nevoi, oferind haine de iarnă copiilor din familii social-
vulnerabile. Pe lângă darurile pe care le primesc aceste familii pentru nevoia lor 
materială, ei văd dragostea și grija lui Dumnezeu împărtășite prin cuvânt și fapte. 
În această mică mărturie vreau să scriu despre doi frați din satul Dolna, raionul 
Strășeni. Marius și Veaceslav, de doisprezece și opt ani, în mod normal, ar trebui 
să meargă la școală; dar din cauza bolii „distrofie musculară” (slăbirea 
progresivă a mușchilor care e transmisă ereditar), ei nu pot să plece la ore. 
Picioarele și mâinile le sunt deformate și din acest motiv nu se pot deplasa. Toată 
ziua stau în casă. În trecut, o profesoară venea de două ori pe săptămână la ei 
acasă și făcea lecții cu ei. Însă din acest an, nu mai vine și acum părinții trebuie 
să-i ducă la școală o dată pe săptămână, așa cum pot și ei. Clasele lor sunt la al 
doilea etaj și părinților le este foarte dificil să îi ducă acolo. Iar acasă, nu au cu 
cine să îi lase în timpul zilei. Din acest motiv, ei nu pot nici să-și caute ceva de 
lucru și astfel trăiesc din banii pe care îi primesc pentru copiii din grupa lor de 
invaliditate. Băieții se bucură foarte mult atunci când vine cineva în vizită, le 
place mult să discute și să se joace cu alții. Din cauza incapacității fizice, tot ce le 
rămâne lor este să stea pe pat și să privească televizorul. Aceasta este o 
mărturie tristă, dar reprezintă realitatea acestor doi frați.
Sperăm că acest dar de hăinuțe le va face iarna mai caldă. 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)
coordonator de proiecte

Bucuria a doi frațiAjutor social

La sfârșitul lunii ianuarie, Igor a plecat în Muntenegru, fiind chemat 
de Dumnezeu în misiune.

Date de contact: 079-845-344 – Cristina; e-mail: Cristina.Bodarev@om.org 



Bus4Life

Puterea rugăciunii

„Bus4Life” (autobuzul pentru viață) – o unealtă eficientă care ne 
ajută să atingem scopul nostru de a ajunge la cei mai puțin 
evanghelizați. Deci, ne-am focusat să vizităm cât mai multe sate 
mici, în care nu există nicio biserică evanghelică sau în care este 
una, dar formată doar din câțiva membri. „Bus4Life” a încercat să 
încurajeze aceste biserici, căci Dumnezeu iubește și satele mici 
și locuitorii satului. OM Moldova mulțumește Domnului pentru 
proiectul „Bus4Life” – o mare binecuvântare pentru țara noastră.

În această toamnă, când autobuzul a fost în Moldova, Dumnezeu 
a cutremurat multe inimi și a pus pe gânduri multe suflete. Am 
vizitat și satul Anini – un sat foarte micuț, cu aproximativ 90 
locuitori, dar care are niște oameni deosebiți. Acest sat încă nu 
are o biserică evanghelică cu acte înregistrate, dar sunt câțiva 
creștini care au o casă în care se adună. Păstorul Mihai s-a rugat 
timp de doi ani ca „Bus4Life” să vină în satul lui; a început să 
plângă atunci când ne-a văzut în casa bisericii. Ne-am bucurat 
pentru ospitalitatea lui față de echipă. Oamenii tot mulțumeau că 
am venit și în satul lor și că nu i-am uitat. În mod special, copiii au 
fost foarte cuminți atunci când am făcut programe cu copiii în 
autobuz. Ei au putut viziona un film creștin împreună cu noi, au 
învățat lecții și versete Biblice, și s-au bucurat de castelul 
gonflabil. De-asemenea, aici am făcut trei vizite pe la case. La 
fiecare din ele aveam pregătit câte un pachet alimentar, o metodă 
bună de a vesti Evanghelia și de a fi primiți în casa oamenilor. Una 
din vizitele din acest sat a fost la Ciobanu Nina, o bunicuță de 80 
de ani. Ea are trei copii: două fete și un băiat. Una dintre fete este 
plecată în Italia și astfel o poate ajuta pe mama ei cu câte ceva. Iar 
celorlalți doi copii, care sunt în Moldova, le este mai dificil. 
Bunicuța Nina este cea care îi mai ajută puțin cu ceva din pensia 
ei. De multe ori păstorul obișnuia să o viziteze și să aducă bucurie  
în familia ei. Însă, de fiecare dată ea îl întreba „Puteți să-mi 
aduceți și mie o Biblie în limba rusă?”, având o mare dorință de a 
o citi. Păstorul nu avea Biblii în rusă, dar nu a încetat să se roage 
pentru dorința Ninei. Și iată că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, și 
pe lângă bucuria pachetului alimentar, a primit și o Biblie în limba 
ei maternă. Imediat ce a primit-o, și-a căutat ochelarii ca să 
răsfoiască prin ea. Ca și încurajare, i-am arătat versetul din Ioan 
3:16. Cu adevărat cred că Dumnezeu o să-i vorbească prin 
Cuvântul Lui. Datorită rugăciuniilor bisericii și a păstorului, 
„Bus4Life” a venit în satul lor și astfel i-au putut îndeplini dorința 
arzătoare de a avea o Biblie. Am avut un program asemănător și 
în celelalte sate, unde Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat!

(Ion, Vadul lui Isac)
coordonator „Bus4Life”

„Puteți să-mi aduceți și mie o 

Biblie în limba rusă?”, îl întreba 

bunica Nina pe păstorul din sat 

de fiecare dată când îl vedea. 

Datorită rugăciuniilor bisericii și 

a păstorului, „Bus4Life” a venit 

în satul lor și astfel i-au putut 

îndeplini dorința arzătoare de a 

avea o Biblie.
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Dacă doriți să primiți MiA prin e-mail contactați-ne 

Dorim să vedem comunități vii ale urmașilor lui Isus printre cei 
mai puțin evanghelizați. Iată de ce am început o echipă locală 
în această regiune de nord-est a țării, cea mai neevanghelizată 
zonă a Moldovei.
Începând cu luna octombrie, echipa noastră de șase persoane 
locuiește în satul Cobîlea. De la început am avut de învățat și 
de făcut multe lucruri: să cunoaștem oamenii din sat și vecinii, 
să facem reparație la casele în care locuim, să pregătim lemne 
pentru iarnă și multe alte lucruri. Dar cel mai important e că 
suntem ca o familie unită, și avem timp împreună în lucrare și în 
părtășie. În același timp, Dumnezeu ne învață să fim ospitalieri 
cu cei ce ne vizitează. Cel mai mult îmi place să văd cum fețele 
tuturor radiază cu zâmbete de bucurie, și suntem aproape de 
Dumnezeu lăudând și mulțumind pentru ceea ce face și pentru 
ceea ce va urma. Colaborarea cu biserica din Șoldănești este 
una bună, ne simțim ca acasă. Ne bucurăm că putem să ne 
implicăm la întâlnirile de tineret și programele cu adolescenții. 
Suntem încântați să vedem cum Dumnezeu continuă să 
lucreze în viața noastră, dar și a celor ce ne înconjoară.

Echipa Locală

Uși și inimi deschise

În lucrarea echipei locale, Dumnezeu ne trimite în cale oameni care ne ajută. Un exemplu este primarul localității care este un 
lider extraodinar. Am putut vedea dragoste și grijă pentru oamenii și copiii din sat. Când am avut proiectul „haine de iarnă”, ea ne-a 
condus la familiile care cu adevărat aveau nevoie. Și datorită acestui lucru, acum avem mai mulți prieteni în sat. Mulți oameni sunt 
curioși să afle mai multe despre cine suntem noi, adică echipa de șase persoane care sunt din diferite regiuni și țări. Deja sunt și 
mulți care ne cunosc, chiar dacă încă nu i-am cunoscut noi în persoană, pentru că oamenii vorbesc despre lucrarea pe care o 
facem noi. De fapt, Dumnezeu este Acela care ne călăuzește fiecare pas. Datorită acestei curiozități, multe familii ne invită în 
casele lor și din nou aceasta este o metodă prin care noi le putem spune despre Dumnezeu. Mulțumim Domnului că a început să 
deschidă uși și inimi în acest fel. Ne rugăm să rămânem aproape de Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare moment, pentru că fără El 
nu putem face nimic, iar dorința noastră este ca cât mai mulți oameni să-L cunoască într-un mod personal.

Pe data de 7 ianuarie am colindat persoanele din sat care s-au bucurat foarte mult pentru faptul că am intrat și pe la ei. Am avut și 
un program la biserica din Șoldănești și multe persoane din Cobîlea au mers cu noi. Acolo au ascultat o predică despre Nașterea 
Domnului Isus, au ascultat cântece și au privit și teatrul de păpuși. Mai mult decât atât, am avut posibilitatea să arătăm teatru de 
păpuși cu tema Nașterii Domnului Isus la 1200 copii și 500 părinți în satele vecine, vizitând școli și grădinițe. A fost minunat să 
vedem cum părinți și copii se bucurau împreună și aveau ocazia să cunoască mai multe despre Isus. Fie ca Dumnezeu să 
continue să lucreze în viețile acestor copii și a părinților lor. 

 (Amanda, SUA)
membrul echipei locale din s. Cobîlea


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

