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Ultimile stiri de la John Militaru Ministries ne arata ocupati cu trimiterea peste ocean a ultimelor 
provizii pentru anualul Proiect pentru Copii! Aceasta perioada este plina de bucurie pentru noi, cei de 
la JMM, deoarece ne apropiem din ce in ce mai mult de momentul in care vom vedea zambete pe 
fetele micute ale copiilor din anumite zone foarte sarace. Ce bucurie mare este sa impartim daruri de 
Craciun si, in acelasi timp, sa le povestim despre Dragostea lui Isus! 
 
Pe langa ursuletii pe care i-am inclus intotdeauna in pachetele noastre de Craciun, am adaugat 
urmatoarele: piepteni, periute de dinti si creioane. In plus, un furnizor generos a donat cutiute cu 
stafide. Unele din proviziile care au ramas de adaugat vor fi cumparate peste ocean, pentru ca este mai 
rentabil sa fie cumparate local. 
 
In ultima vreme, am forst binecuvantati prin darnicia unui grup de doamne care s-au ocupat de 
colectarea ursuletilor. Timp de 7 ani, aceste doamne si-au pus inima si sufletul in strangerea acestor 
ursuleti pentru JMM. Furnizorii cu care am lucrat insa, din motive in afara controlului lor, nu ne mai 
pot aproviziona. Astfel incat anul acesta nu am colectat decat jumatate din ce este nevoie. Ne-am 

simtit indemnati de Domnul sa cumparam ursuleti 
pana la atingerea scopului de 1500, pentru a putea 
binecuvanta cat mai multi copii de Craciun.  
 
Am inceput sa cautam furnizori, la pret redus, 
pentru a ajunge la numarul de 1500 ursuleti. 
Mergand in credinta, am cumparat cei 840 de 
ursuleti care ne mai trebuiau de la o companie locala 
din California de Sud. Am negociat pretul, iar ei au 
fost atat de miscati de scopul nostru incat ne-au 
vandut ursuletii la costul de productie! Santem 
foarte bucurosi de favoarea pe care ne-a facut-o 
Dumnezeu cu aceasta companie! 
 
Dupa cum unii dintre voi poate ca stiu, pe langa 
darurile enumerate mai sus, fiecarui copil i se da o 
carte ilustrata. Aceasta carte ilustrata contine o 
rugaciune pe care o poate rosti si un verset 
din Bibie despre nasterea lui Isus. Acest lucru il 
facem cu fiecare pachet, astfel incat fiecare copil sa 
aiba ocazia sa o vada si sa o arate familiei. Este o 
metoda foarte importanta care ne-a ajutat sa 
impartasim Dragostea lui Isus nu numai cu acest 
copil, dar si cu parintii, bunicii, unchii si 
matusile sale! Ca rezultat, un numar de biserici au 
fost infiintate in anumite regiuni. 
 
Aici avem nevoie de ajutorul vostru! Va rugam 

sa sprijiniti acest proiect si echipa care va calatori peste ocean in rugaciune. Va rugam sa considerati, 
prin rugaciune, posibilitatea de a participa la acest proiect si din punct de vedere financiar. In luna 
August, avem nevoie urgenta de $1500 pentru acest proiect. Aceasta suma trebuie sa fie platita in 
August si este in in plus fata de alte cheltuieli pe care le avem la JMM. 
 



Cand deveniti parteneri, ca de exempu in Proiectul pentru Copii, impliniti porunca din 
Marcu 16:15: “Apoi le-a zis: ’Duceti-va in toata lumea si propovaduiti evanghelia la orice 
faptura.” Impreuna, ne atingem si scopul de a micsora populatia iadului si a crestere populatia 
cerului! Dupa cum am spus si alta data, noi impreuna s-ar putea sa fim singura fata a lui Isus pe care 
cineva sa o vada aici pe pamant. Cu alte cuvinte, cuvintele noastre, zambetul nostru, generozitatea 
(sau zgarcenia) noastra si compasiunea noastra in a vedea mantuiti pe cei ce erau pierduti s-ar putea 
sa fie singurele exemple de comportare ca a lui Isus pe care cineva sa le vada. Cand se intampla atat de 
multe lucruri acum in aceasta tara, cu alegerile din viitorul apropiat, cu atacurile asupra politiei si cele 
teroriste din diversele parti ale lumii, trebuie sa ne tinem privirea atintita asupra lucrului cel mai 
important dintre toate: a face ucenici din TOATE natiile pentru ca Isus sa poata veni sa-si ia 
mireasa. Cu cat noi, Crestinii, ne unim mai mult si ne concentram asupra chemarii noastre aici pe 
pamant, cu atat Isus se va intoarce mai curand. Este foarte simplu. 
 
Alta promisiune importanta din Scriptura pentru cei darnici dintre noi se poate gasi in Luca 6:38: 
“Dati si vi se va da, ca inca, vi se va turna in san o masura buna, indesata, clatinata, 
care se va varsa pe deasupra. Caci cu ce masura veti masura, cu aceea vi se va 
masura.” 
 
Nu putem face acest lucru fara partenerii nostri! Daca Dumnezeu va vorbeste inimii in privinta 
participarii la acest proiect, va rugam sa contribuiti cat mai mult la a impartasi, de Craciun, 
darul lui Isus cu copii nevinovati. Se stie ca insusi Isus nu numai ca lua aminte la copii, dar ii lua 
in bratele Sale si ii da ca exemplu pentru noi. Iata ce a spus El, in unul din pasajele din Scriptura, in 
privinta copiilor: 
 
“Si a luat un copilas si l-a asezat in mijlocul lor, apoi l-a luat in brate si le-a zis: ‘Oricine 
il primeste pe unul din acesti copilasi, in Numele Meu, Ma primeste pe Mine...” (Marcu 
9:36-37) 
 
Va multumim pentru consideratia acordata sprijinirii acestui proiect! Nu exista Ajutor 
prea mic. Fiecare contributie la acest proiect conteaza. Santem atat de recunoscatori 
pentru ascultarea voastra si pentru inimile deschise care vor sa ajute! Cand participati 
la un astfel de proiect, va rugam sa o faceti din toata inima, ca si cand ar f vorba despre 
copilul sau nepotul propriu pe care il iubiti atat de mult. 
 
In Hristos, 
John si Alexandra 
 
 
 
	  


