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E D I T O R I A L  
Restricțiile impuse de pandemia Covid 19 au afectat dar nu au oprit proiectul 

Ekklesia Kibera. Cei mai afectați au fost studenții care s-au confruntat nu 
numai cu pandemia, dar mai ales cu sărăcia. De aceea în luna Aprilie am făcut o 
chemare să-i putem ajuta cu alimente când mergem la ei cu proxima ocazie. 

Domnul v-a pus pe inimă, și voi, fraților, ne-ați ajutat să strângem fondurile 
necesare. Urma doar să putem ajunge la ei. Abia pe 1 August s-a deschis 
Kenya, și pe când ne pregăteam de plecare, eu am fost testat pozitiv cu virusul 
covid 19. Așa a mers doar fratele Simion Timbuc împreună cu soția. 

Fratele Simi a predat un curs în condițiile de distanțare socială la care au venit 
toți cei 100 de studenți (în două grupe). Apoi au primit ajutoarele în alimente care 
erau deja pregătite. A fost o bucurie și o surpriză de mare ajutor pentru ei. 
Fiecare a primit alimente în valoare de peste $50 (în două plase de rafie și 1 
bidon de ulei de gătit - cca 47 kg) și 1,000 Kes ($10). Ne-am pregătit pentru 110 
familii avându-i în vedere și pe cei 7 frați din bordul pastoral al școlii. Mai multe 
detalii oferim pe paginile următoare. 

Vă mulțumim că ați participat în această binefacere! Domnul cunoaște inima și 
nevoile fiecăruia. Și dacă din toată inima ajutăm la acoperirea nevoilor altora, 
Domnul va acoperi și nevoile noastre! Ne rugăm Domnului să putem repeta 
împreună această binefacere!    

Gabi Costea din partea Bordului Director

BORDUL DIRECTOR 
• Gavril Costea 
• Iulian Costea 
• Ovidiu Druhora 
• Simion Timbuc 
• John Tipei
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Făină de mălai 14 Kg

Făină albă 6 kg

Orez 5 Kg

Zahăr 5 Kg

Fasole 5 Kg

Ulei de gătit 10 litri

Sare 2 Kg

Ceai 250 g

Cash $10

AJUTAȚI PE SFINȚI CÂND SUNT ÎN NEVOIE

PROIECT DE AJUTORARE A FAMILI ILOR STUDENȚ ILOR EKKLESIA DIN KIBERA NAIROBI

Prioritatea Ekklesiei este echiparea lucrătorilor Evangheliei. 
De aceea investim Cuvântul lui Dumnezeu în oameni. Totuși, 

nu putem face abstracție de nevoile lor de zi cu zi, mai ales în 
zilele când vin la școală. Le oferim gustare, ceai și costul mesei 
de prânz. Ocazional vrem să-i mai ajutăm cu alimente de bază 
pentru familie așa cum Domnul ne-a ajutat prin voi acum!


Biserica unde facem cursurile este într-o incintă închisă la cca 
10 minute de mers pe jos până în Kibera. Distribuirea a fost 
bine organizată. Alimentele aduse în incintă cu camionul au fost 
puse în plase de rafie pentru a nu atrage atenția pe stradă.


Mulțumim fratelui Richard Kimani și echipei de la Ngong 
Road Deliverance Church. Ei ne-au ajutat la distribuire!


Mulțumim fratelui Moses Wangila care a selectat produsele, a 
negociat prețul și a organizat tranportul!  

VĂ MULȚUMIM!

Domnul să vă binecuvinteze!


www.ekklesiabc.com

Fiecare student a primit

http://www.ekklesiabc.com


Numele meu este Onesmus Mwangi. 
Sunt unul din studenții Ekklesia din Kibera și vreau să exprim o mare apreciere 
pentru generozitatea pe care ați arătat-o că ne-ați ajutat cu alimente.  

Se zice că nici o apreciere nu este suficientă pentru o mare bunăvoință. Vă mulțumesc 
pentru bunătatea și bunăvoința prin care eu și familia mea am primit curaj și speranță 
pentru o viață mai bună în aceste vremuri grele de pandemie Covid 19. 

Ca și tată pentru 4 copii nu mi-este ușor să-i hrănesc, mai ales acum când sursa mea 
de venit s-a tăiat datorită pandemiei. 

Încă odată vă mulțumesc pentru generozitate și întotdeuna vă voi aprecia 
pentru ajutorul pe mi l-ați dat mie și familiei mele! 

Numele meu este Vitalis Okwach Okelloh. 

Sunt student la Colegiul Biblic Ekklesia, Kibera Nairobi. 


Vă aduc sincere mulțumiri cu umilință, gratitude și onoare exprimându-mi 
aprecierea pentru binecuvântările materiale și monetare pe care le-am primit 
în aceste grele zile de pandemie!


Dumnezeul Cel Atotputernic să binecuvinteze pe fratele Gabi, bordul director 
al colegiului și toate bisericile din Statele Unite care au considerat că se 
merită să-și întindă mâna și să ajute toți studenții.


Dumnezeul Cel PreaÎnalt să vă binecuvinteze pe toți! 

Dumnezeu să binecuvinteze America! Dumnezeu să binecuvinteze Kenya!
Amin! Amin! Amin !

PROFIL: VITALIS OKWATCH OKELLOH


V italis este unul dintre cei mai buni studenți. Este plin de energie, plin de 
curaj, cel mai vocal și plin de râvnă la rugăciune și la cântare. Primul la 

orice acțiune, gata de lucru. Se îmbracă curat și modest. Uitându-mă mai 
atent am observat însă că hainele erau foarte purtate și vechi.


Locuiește în Kibera și am pe inimă să-i fac o vizită acasă. Trebuie să fiu 
foarte atent cum pun problema pentru că de obicei fraților noștri studenți le e 
greu să ne invite la ei acasă și eu știu de ce. Nu au la ce ne chema. 

În demnitatea lor n-ar vrea să vedem cu ce sărăcie se luptă în fiecare zi. 

Când vorbește cu tine este numai zâmbet. 

Când este singur cu sine însuși, zâmbetul parcă se ascunde sub îngrijorare.


Este primul care vă mulțumește pentru ajutor. 

Nu este singurul, ci numai primul. Ca întotdeauna!  

Onesmus este pastor asociat la biserica păstorită de Moses Wangila. Face uber pe mașini închiriate. Rămâne cu 
foarte puțin. Mă așteaptă la aeroport și mă duce unde am nevoie în Nairobi. Prima dată a întârziat 2 ore; nu era vina 

lui dar nu mi-a comunicat situația. Și cum era de așteptat, am avut o discuție foarte profesională… Acum vine cu 15 
minute mai repede. Îl apreciez și de obicei îl plătesc dublu. Are 4 copii din care doi sunt surdo-muți. Se descurcă foarte 
greu și locuiește într-un slum greu de imaginat.

















PROIECTUL KIBERA - LA ZI 

Programul Kibera este în plină desfășurare. 

Am început programul în Septembrie 2019. 


Până în prezent am parcurs 5 din cele 20 de cursuri 
planificate: 


• Introducere în VT 1  (Gabi Costea) 
• Introducere în VT 2  (Gabi Costea) 
• Teologia VT              (Marcel Măcelaru) 
• Introducere în NT    (Dan Sabou) 
• Formare Spirituală  (Simion Timbuc) 

Prin harul Domnului sperăm să mai putem preda până în 
Decembrie 2020 încă trei cursuri:


• Teologie Sistematică 1 - Teism    (Gabi Costea) 
• Teologie Sistematică 2 - Antropologie, Cristologie 
• Exegeză și Hermeneutică Biblică  (Romeo Pelle) 

Deci, un total de 8 cursuri față de 12 câte erau prevăzute 
până la sfârșitul anului 2020.


Avem nevoie de ajutorul Dvs. 

Am început cu 60 de studenți și acum avem 100. 

Când funcționăm normal, pentru proiectul de educație 
(100 de studenți) avem nevoie de $9,500 pe lună.  

În 2020 am primit în medie 50-55% din acest necesar. 


Trebuie să recuperăm lunile de pandemie! De aceea 
avem nevoie să atingem și chiar să depășim necesarul 
lunar de $9,500. Cu ajutorul Domnul vom birui! 


Având în vedere că e nevoie și de ajutor în alimente, mai 
ales acum în pandemie, ne rugăm să vă pună Domnul pe 
inimă să participați și la această binefacere! 


Puteți să susțineți proiectul de educație sau proiecte de 
ajutorare a familiilor studenților cu alimente! 

Vom direcționa donațiile dvs. după cum doriți. 


Scrieți cecul dvs pe numele Ekklesia Bible Ministry.


EKKLESIA BIBLE MINISTRY 
PO Box 389 

BUFORD, GA 30519 

PayPal: donate@ekklesiabc.com

Primim donații on line: 


www.ekklesiabc.com 

A MOS KATWESIGYE este absolvent Ekklesia 
și este păstor în satul Rubanda, Uganda. Este 

căsătorit și are trei copii (în poza de mai sus).

• Acum o lună mi-a spus că era cu casa pe 

jumătate și nu mai avea bani nici de mâncare. 

• Am vorbit cu câțiva frați și prin Ekklesia mai întâi 

i-am trimis niște bani de mâncare. 

• Și apoi și să-și acopere casa și să-i pună ușă și 

ferestre să se poată muta încurând. 

• Asta e o casă de dorit pentru mulți din Uganda! 

• Două camere, zid de cărămidă, acoperiș de 

tablă! Cei mai mulți au case cu o cameră din 
pereți de pământ și acoperite cu stuf. 


• Fratele Amos mulțumește Ekklesiei în numele 
Domnului. Singur nu putea să-și termine casa 
poate nici în următorii cinci ani.

• Familia Katwesigye

• Acum o lună

• Acum o săptămână

mailto:donate@ekklesiabc.com
http://www.ekklesiabc.com


            


CUVÂNT DE MULȚUMIRE 
Moses Wangila Matumbai 
•Se zice că o mare pădure ardea și toate animalele speriate și 
neajutorate priveau pădurea arzând.  
•Toate se simțeau copleșite și fără putere înafară de un pițigoi mic 
care zicea: “Mă duc să sting focul!” 

•Așa că zbură până la cel mai apropiat pârâu, luă un strop de apă în 
cioc, aruncă stropul de apă în foc, se întoarse înapoi la pârâu și apoi 
tot așa de mai multe ori cât de repede putea. 

•Celelalte animale mult mai mari, ca elefantul de exemplu care putea 
aduce mult mai multă apă în trompă, stăteau, se uitau la pițigoi și 
ziceau: .”Ce crezi că poți face ? Ești prea mic! Focul este prea mare! 
Aripile tale sunt prea mici! În cioc poți să aduci numai câte un strop 
de apă!”  

•Și pe când îl batjoreau și îl descurajau, pițigoiul le-a zis din zbor: 
“Da, dar trebuie să fac tot ce pot! “ 

•În slamul Kibera trăiesc peste 1 milion de oameni într-o sărăcie lucie 
cîștigând mai puțin de un dolar pe zi.  
•Rata șomajului este foarte mare. Foarte mulți sunt infectați cu SIDA.  
•Tâlhăriile și violurile sunt evenimente cotidiene.  
•Sunt puține școli și cei mai mulți rezidenți din Kibera n-au bani să-și 
trimită copiii la școală. Apa de băut e greu de găsit și nu e bună. 
•Bolile cauzate de lipsa de igienă se înmulțesc. Cei mai mulți nu au 
acces la electricitate, apă, canalizare și asistență medicală.  
•Criza COVID 19 a înrăutățit și mai mult situația. 
•Oamenii fără bani economisiți se îngrijorează ce vor mânca a doua zi. 
Nimeni nu știe când vor înceta restricțiile pandemice. 

•Aceste restricții practic îi împiedică să-și câștige existența.  

•Când oamenii din Kibera văd că cineva distribuie alimente dau buzna 
să capete ceva de mâncare măcar pentru încă o zi.  

•În dezordine și îmbulzeală copiii și femeile de obicei nu apucă mimic 
și suferă răni și lovituri pe când strigă că mor de foame …. . 

•Folosesc această ocazie să mulțumesc din partea studenților și a 
bordulului pastoral local Ekklesia Kibera tuturor celor care au 
contribuit la acest proiect de ajutorare! 

•Ați adus bucurie în multe familii în Kibera! 

•Vă mulțumim că sunteți parte din misiunea Ekklesia în Africa! 

•Kibera vă iubește și se roagă pentru voi! 

MOSES WANGILA 
• Pe fratele Moses îl cunoașteți cei 

mai mulți. Ne-a vizitat în 2018. 
• M-am întâlnit cu el în Kigali.  
• El mi-a făcut cunoștință cu frații 

din Nairobi și Mombasa.  

• Istoria vieții lui este de-a dreptul 
uimitoare; crescut într-o familie cu 
greutăți, a crescut pe străzi și 
avea grijă de șase frați mai mici. 
Acolo l-a găsit Domnul.  

• A făcut o școală biblică, a terminat 
universitatea, a predat la mai 
multe seminarii biblice inclusiv la 
East Africa School of Theology în 
Nairobi și a pregătit păstori care 
acum au biserici mari. 

• Cât despre el, a început de la zero 
de câteva ori în viață și acum trei 
ani a deschis o biserică într-un 
slum în Nairobi unde și locuiește.  

• Istoria lui seamănă cu istoria slujirii 
mele. Are pasiune pentru a investi 
Cuvântul lui Dumnezeu în alții și 
călătorește mult.  

• Are 3 copii și face sacrificii să-i 
țină în școală și la universitate.  

• Până acum la Ekklesia a predat 
cursuri la Kabale și la Mombasa.  

• Mulțumim Domnului pentru el. 

(Material redactat de Gabi Costea)


