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Prieteni, Familie, si Sprijinitori Fideli:
Vrem sã vã aducem, chiar i
pentru un moment, sã sta i
fa ã în fa ã cu un copil orfan, a c rui ochi se umplu
de lacrimi când îi este
înmânatã o simplã pungã
de plastic ce con ine ni te
lucruri pe care noi, adesea,
considerãm cã ni se cuvin.
Sau poate cu o femeie b trânã care este
înduio atã i emo ionatã la ideea cã o tân rã
ar vrea sã-i spele picioarele b t torite i
îmb trânite. Dar ce-a i zice sã merge i într-un
loc unde 100 de tineri ce nu pot auzi sau

Prin ochii no tri:

MT5

vorbi sunt, m car o datã, nu paria societ ii,
ci suflete ce meritã îngrijite i iubite.
Acestea sunt mici frânturi din ceea ce noi
am întâlnit zilnic în Republica Moldova. Domnul nostru Isus Cristos cere renun are totalã
de sine, iar câmpul de misiune nu cere mai
pu in de-atât.
Nevoia a fost, este i va fi întotdeauna
mare. Mul i dintre noi vãd aceastã nevoie,
dar este nevoie de înc un pas pentru a o
sim i sau chiar a ac iona în aceastã direc ie.
Sã facem acest pas este ceea ce noi am fost
chema i sã facem. Nu este o op iune sau o
faptã de milã ce meritã aplaudatã, ci o poruncã. Voi a i f cut acest pas i a i ac ionat în
baza acestei pledoarii. Voi a i ascultat porunca.
A i fost capabili sã privi i dincolo de
probleme i circumstan e i a i în eles cã a da,
a sluji i a sprijini merge mai departe decât

orizontul nostru limitat, merge direct la inima
lui Dumnezeu.
Vrem sã ti i cã împreunã cu o mânã de
tineri, a i construit la împ r ia lui Dumnezeu.

240 Misionari
40 Biserici Diferite
7 Proiecte Peste 1500 de oameni ingrijiti
1000+ Care Packs donate
$100,000 nevoia
$85,000 strinsi inainte de MT5
$15,000 gasiti prin harul lui Dumnezeu
Înainte de MT5 a fost pusã întrebarea
„ ie i i pasã?”. Sute de oameni au p it
înainte în multe feluri pentru a r spunde
la aceastã întrebare i MT5 a fost dus la
bun sfâr it.

“Ce a însemnat pentru mine?... încredin are în bra ul CREDINCIOS a lui Dumnezeu! E lucrarea lui
Dumnezeu, într-adev r,dar lucrãtorul sunt eu, tu,oricine ai fi... i cum Dumnezeul nostru e un
Dumnezeu Sfânt, noi suntem într-o continuã reconstruc ie... i nimic nu e mai pl cut decât sã vezi
cum "te transformi încet încet în ceea ce ai fost creat/a sã fii"!






- Tamara Grigorean, Iasi (GoG)
“MT5 a însemnat mult pentru mine. A fost o provocare din partea lui Dumnezeu i o biruin ã împreunã cu El, o lec ie de via ã, un mod prin care Dumnezeu mi-a spus înc o datã ‘TE IUBESC’”.
- Raluca Stoica, Bucuresti (Podul Sperantei)
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“Am mers acolo gândindu-m cã
eu voi schimba vie ile acestor copii.
Dar nu tiam cã Dumnezeu m duce
acolo ca sã-mi poat schimba via a.”
- Jeniffer Gherman, Phoenix
(Tabara de Orfani)

“Lucrarea misionarã din anul 2005, m-a înv at sã-i iubesc pe oameni
aa cum sunt i sã lupt mai mult pentru sufletul lor. Câmpul de misiune e
locul unde po i sã- i exersezi credin a i sã vezi care î i sunt limitele i am
în eles cã, atunci când rmâi în Hristos, nu ai limite pentru cã El e nelimitat.
Glorie i slavã Lui pentru cã resursele sunt în El, nu în noi!”
- Loredana Matei, Bacãu (Proiectul Sat, Echipa Medicalã)
“MT5 a însemnat pentru mine o experien ã realã de pãrtãie cu
Dumnezeu i cu tineri din întreaga lume, fapt materializat prin dorin a
comunã de a împlini Marea Trimitere din Matei 28:18-20.”
- Narcis Ciobanu, Vaslui (Tabra de Fotbal)

Înflcrând o Pasiune, Echipând i Creând Oportunit i de a Sluji
Tabra de Orfani

Tabra Girls of God

Tabra de Orfani 188 de copii, cu vârsta
cuprinsã între 2 i 20 de ani, din patru orfelinate diferite din Moldova, au avut parte de
grija i mângâierea noastr o datã în plus.

Viziunea lucrrii Girls of God de a
ajunge la inimile fetelor prin studiu biblic,
pãrtãie i slujire, s-a extins i la fetele din
Moldova. Aproape 100 de fete ce triesc în
srcie, neglijate i abuzate, au venit la
aceastã tabãrã, pe care o vãd ca un adãpost,
au petrecut 10 zile în pãrtãie plinã de pace,
au studiat Cuvântul i s-au sim it pre uite i
iubite de lidere. Acum fetele continuã sã se
întâlneasc i sã se încurajeze una pe alta sã
caute Împr ia lui Dumnezeu i sã creasc in
dragostea Sa.

Au fost înfruntate obstacole,
ca i acela de a fi în tabra
unui nemilos director, iritat de
faptul cã nite cretini îi conduceau copiii ca i lideri, i
unde condi iile erau de o
igienã îndoielnicã. Totui, sã-i vezi pe acei
micu i în haine curate, cu cadouri în mânã,
spunându- i „la revedere” cu lacrimi de triste e pe obrjori, meritã orice sacrificiu!
Tabra de Ucenicie, un sub-proiect a
taberei de orfani, îndreptat spre cei cu vârsta
peste 15 ani, a pornit cu scopul de a mentora
tinerii orfani pentru a dobândi obiceiuri ce le
sunt folositoare zi de zi, în timp ce se
pregtesc sã pãrãseascã orfelinatul într-o zi.
La final, 25 dintre cei 45 de tineri i-au predat
via a lui Isus Cristos.

Tabra de Fotbal
Dacã Dumnezeu a ales sã foloseasc un
mgar sã vorbeasc, un mut sã rosteasc
cuvinte sau un chiop sã mearg, pentru a
ajunge la oameni, de ce nu ar folosi i o
minge de fotbal? În cazul unui tânr care a
participat la tabãrã anul trecut, vedem cum
Dumnezeu l-a transformat într-un lider care
aduce cu el to i bie ii tineri din oraul sãu sã
participe la tabra din anul acesta. Bie i cu
vârste cuprinse între 12 i 20 de ani au fost
adui din toat Moldova sã ia parte la competi ia atleticã, la lec ii biblice i la capelã.
Bie ii au fost atini, vie ile le- au fost schimbate i Dumnezeu a fost descoperit prin intermediul unei mingi de fotbal.

Proiectele Sat
Doua localit i au fost schimbate
la atingerea mâinii lui Dumnezeu

Târnova

Ca i cretini, to i tim ce înseamn sã fii
persecutat i sã fii privit de sus pentru credin a
ta. E o cale dificil, presratã cu încercri i
suferin e! Mai adaug la aceasta i dificult ile cauzate de neputin a de a auzi sau
vorbi; astfel, la Tabra Podul Speran ei 100
de bie i i fete - au cântat cântece i au fcut
lec ii biblice prin limbajul semnelor. Mul i
dintre ei L-au primit pe Isus Cristos fãrã sã
spun vreun cuvânt, dar cu o mânã ridicatã
din dragoste.

Acest sat linitit a fost schimbat de îngrijirea oferitã pentru nevoile sale fizice i
spirituale. Clinica medicalã a tratat dureri
i rni fizice prin intermediul a dou clinici, una stabilã pentru to i cei care se
putea deplasa i una mobilã pentru a
ajuta oamenii imobiliza i.
Clinica pentru splarea picioarelor permitea brba ilor i femeilor în vârsta care
lucrau zilnic la câmp, sã vinã sã le fie
splate picioarele i, de necrezut pentru
ei, sa le fie fcutã pedichiura. La aceastã
clinicã, o femeie a început sã plâng când
a vzut cã mâinile unei fete de 17 ani i-au
ridicat blând picioarele bttorite i murdare i i le-a splat, fãrã a fi dezgustatã.
Aceeai femeie, mai târziu, i-a predat
via a lui Isus Cristos.

Proiectele Timotei si Estera

Dondueni

Zece orfani, bie i i fete, au fost alei
din orfelinate i pui în grija i mentorarea a
doi lideri cretini din Moldova cu doi ani în
urmã. În aceti doi ani, coala le-a fost pltitã,
au avut parte de îngrijirea medicalã necesarã
i le-a fost oferit un cmin ca într-o familie
normalã. În aceastã varã, 5 dintre ei au slujit
ca i lideri la tabra de orfani. Dacã înainte
ei au fost copii consilia i la tabra noastr,
acum ei ne-au ajutat sã purtãm de grijã i sã
consiliem al i orfani. Ei au înv at sã-i triasc via a pentru al ii, i continuã sã fac asta
pe msurã ce proiectele continuã.

Acest orasel a fost umplut de Vestea Buna
cu ajutorul Scolii Biblice de Vacanta, a
claselor de Engleza si
Computere, drama si a
activitatilor sportive desfasurate acolo. Tineri si
btrâni au auzit despre
Isus si acum vin împreuna
pentru a planta o biserica in ora.

Podul Speran ei
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