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Stima[i Cre\tini,  

             
       Prin harul lui Dumnezeu \i sprijinul dumneavoastr], anul 
acesta biserica Philadelphia =mpline\te 27 de ani de misiune. 15 
ani de activitate prin misiunea “EXODUS MISSION” \i 13 ani prin 
“GENESIS ROMANIAN MISSION”. 
Cu aceast] ocazie dorim s] mul[umim tuturor sponsorilor din bi-
serica Philadelphia \i celor din alte biserici evanghelice.                           
Vrem s] mul[umim tuturor celor ce de-a-lungul anilor au fost \i 
=nc] sunt parteneri credincio\i lucr]rii pe care Dumnezeu le-a 
=ncredin[at-o. 
Prin sprijinul dumneavoastr] Evanghelia p]trunde tot mai mult =n 
cele mai =ndep]rtate col[uri ale lumi: Etiopia, Namibia, Madagas-
car, Mozambic, Papua Noua Guinee, India, Albania, Peru, Bulgar-
ia, Kosovo, Turcia, Spania, Mongolia, Filipine, Israel \i alte []ri.                                              
Ca \i misiune dorim cu ajutorul Domnului, s] ne continu]m activi-
tatea, avqnd deschise urm]toarele proiecte: sponsorizarea de 
misionari,  sponsorizarea de studen[i de la |coala de Misiune din 
Constan[a, construc[ii de biserici =n Romqnia, India, Peru, Mozam-
bic, Madagascar, sponsorizarea de orfelinate =n: Romqnia, India, 
Madagascar, Filipine, Kenia, Sponsorizarea Bisericii de lepro\i din 
India, Televiziunea Romqn] din Chicago, predicarea Evangheliei 
=n penitenciare, suport pentru evangheli\ti =n Romqnia, India, 
Mozambic \i tip]rirea revistei ce poart] numele misiunii.                                                                                                 
Biserica Philadelphia are =n fiecare an o duminic] pe care o dedic] 
misiunii \i pe care am numit-o “SUNDAY MISSION”                                        
Anul acesta “Sunday Mission” o vom s]rb]tori pe data de 2 noiem-
brie de la orele 10:00AM pqn] la orele 12:00PM.  +mpreun] cu noi 
vor fi \i reprezentan[i ai altor misiuni, iar ca invita[i speciali vor fi: 
Simona Caba, misionar] =n Mozambic \i Alin \i Ema Timofte din 
Romqnia.  
Ne sim[im onora[i s] v] invit]m, s] participa[i =mpreun] cu noi la 
aceast] s]rb]toare. 
    Rev. Ilie U. Tomu[a  Dir. Genesis Romanian Mission 
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Tr]im =ntr-o epoc] a schimb]-
rilor rapide. Lumea, ca teren al 
misiunii noastre experimentea-
z] schimb]ri \i reajust]ri rit-

mice. Noi trenduri apar cu rapiditate, paradigmele de ieri sunt 
=nlocuite cu altele noi. Slujim =ntr-o lume =n schimbare.                                                                                                                           
+n domeniul misiunii trebuie s] fim la curent cu schimb]rile seis-
mice care au loc \i nu doar s] reac[ion]m tardiv, ci s] prevedem  
aceste schimb]ri \i s] fim gata s] ac[ion]m strategic.                                                                                                 

Unul dintre cele mai importante concepte =n misiunea mondial]     
l-a constituit Fereastra 10/40  definit] geografic prin o parte ma-
siv] a globului p]mqntesc, cuprins] =ntre paralele 10 \i 40 latitudi-
ne Nordic]. +n acest] fereastr] este inclus] aproximativ jum]tate 
din Africa, Orientul apropiat \i mijlociu \i o mare majoritate a 
Asiei. Dar tot aici tr]iesc majoritatea musulmanilor, hindu\ilor, 
budi\tilor, animi\tilor \i a celor nereligio\i. 

Aceasta este zona cea mai rezistent] =mpotriva Evangheliei \i aici 
tr]iesc majoritatea grupurilor etnice care nu au fost atinse cu 
Evanghelia. Enormitatea acestei zone geografice, opozi[ia \i per-
secu[ia care au loc aici \i imensitatea sarcinii de evanghelizare 
pot u\or s] descurajeze pe cre\tinul care ar dori s] se implice =n 
misiune. +n aceast] fereastr] geografic], etnic], religioas] putem 
trimite misionari de carier], =ns] este aproape imposibil pentru 
credincio\i s] se implice direct. Dar lumea este =n mi\care, 
schimb]ri majore se deruleaz] =ntr-un ritm nebun \i cu aceste 
schimb]ri descoperim noi posibilit][i de a face misiune.                                                                                                                                      
Mentionez aici alte trei ferestre importante pentru misiune:                                                                                             
Fereastra Urban]. Un lucru este clar =n lumea vestic]: =n general 
biserica a abandonat ora\ele cu multiple probleme sociale, eco-
nomice \i spirituale pentru confortul pe care-l ofer] suburbiile 
lini\tite. Acolo s-au fondat \i functioneaz] multe dintre mega-
bisericile americane, spre exemplu, departe de marile probleme 
ale urbei. +n planul lui Dumnezeu, ora\ele au jucat un rol im-
portant =n avansarea cauzei misionare. Un ora\ este un imens 
cqmp de misiune, unde =ntr-un spa[iu restrqns tr]iesc popula[ii 
imense care au nevoi uria\e \i devin deschise pentru Evanghelie.         

 

Fereastra 4-14 

 Aceast] fereastr] se refer] la o categorie de vqrsta, cea a 
copiilor  =ntre 4 \i 14 ani. Aceasta reprezint] o oportunitate uria\] 
pentru misiune. Este un grup enorm: exist] azi 2 miliarde de copii 
=n aceast] categorie de vqrsta \i 50 la sut] din popula[ia lumii 
este sub 20 de ani. Este de asemenea un grup neglijat. Copiii =n 
jurul lumii sunt maltrata[i, trafica[i, nedori[i, victimiza[i, subnutri[i \i 
sacrifica[i pe altarele politice, economice \i religioase.                                                          
+n cele din urm], acesta este un grup receptiv pentru Evanghelie.                                                            
Reprezint] de fapt \ansa bisericii de a ajunge cu Evanghelia la 
mase uria\e de oameni. Statistic, 85 la sut] din cre\tinii evan-
ghelici l-au primit pe Christos la o vqrst] foarte fraged], =nainte de 
14 ani. Cred c] este un moment oportun s] focaliz]m aten[ia \i 
resursele noastre pe aceast] fereastr] de oportunitate.  

Fereastra ireligioas]. Se spune tot mai des c] tr]im =ntr-o lume 
care devine post cre\tin] \i chiar post religioas]. Exist] un seg-
ment imens al popula[iei care este nereligios, segment care are 
nevoie de aten[ia bisericii. Poate fi \ocant pentru mul[i cre\tini 
faptul c] a patra religie a lumii ca num]r de aderen[i este 
Ateismul, care reprezint] 9 la sut] din popula[ia lumii. Unde mai 
punem agnosticii \i ateii teologici sau nominali, oameni care se 
identific] cu o religie, dar sunt nepractican[i sau nu mai cred =n 
nimic. Acest grup este foarte intelelectual \i foarte influent, un 
grup care merit] aten[ia \i compasiunea noastr].                                                                                                                     
+n timp ce Fereastra 10/40 este la distan[e uria\e de cei mai mul[i 
dintre credincio\i, noile ferestre prezentate mai sus sunt la u\a 
noastr]. +n aceste ferestre poate sunt vecinii no\tri, colegii, per-
soane cu care ne =ntqlnim la parc, la func[iuni sociale, la maga-
zinul la care facem cump]r]turi \i lqng] bisericile noastre. 
Dumnezeu ne deschide ferestre ca s] putem =ndeplini mandatul 
dat de Isus. Suntem chema[i \i obliga[i ca si cre\tini s] tr]im fie-
care zi cu o sensibilitate misionar] =n ton cu timpul escatologic pe 
care-l parcurgem. 

             Pastor Florin C=mpean 

3 



  Chemarea Domnului Isus de a merge =n toat] lumea cu 
scopul de a predica Evanghelia la orice f]ptur] este for[a 
care a determinat 306000 (Conform statisticilor Frontier 
Harvest Ministries) de oameni din lumea cre\tin] de ast]zi 
s] plece din [ara lor de origine pentru a se pune la dispozi-
[ia lui Dumnezeu pentru mqntuirea celor pierdu[i.                                                      
Biserica Cre\tin] este ridicat] de Dumnezeu pe scena isto-
riei pentru a sluji acestui scop nobil de a contribui la extin-
derea =mp]r][iei lui Dumnezeu \i drept urmare =n fiecare 
weekend b]rba[i \i femei cu o chemare special] pentru 
misiune, pleac] pe cqmpul de misiune, fiind dispu\i s] pl]-
teasc] un pre[ uneori greu de imaginat.                                                                                
Primul pre[ pe care un misionar =l pl]te\te este p]r]sirea 
comfortului. Comfort nu =nseamn] numai acele lucruri le-
gate de bun]starea material]. Odat] cu plecarea pe cqm-
pul de misiune, misionarul se rupe de toate lucrurile care 
deveniser] familiare pentru el, comunitatea =n mijlocul c]-
reia tr]ie\te cu toate resursele acesteia, prieteni cu care 
este obi\nuit s] socializeze, “rutina” slujbelor de =nchinare 
\i p]rt]\ie a bisericii locale, \i bine=n[eles, lucrurile mate-
riale adunate =n timp, mergqnd =n locuri unde trebuie s] 
=nceap] de la zero toate aceste lucruri. Pentru cei care 
sunt c]s]tori[i \i au copii, plecarea cu toat] familia pe cqm-
pul de misiune devine o provocare greu de anticipat de 
acas]. Educa[ia copiilor este adesea afectat] de contextul 
=n care misionarul =\i duce existen[a. 
Un alt pre[ pe care un misionar =l pl]te\te este pre[ul nesi-
guran[ei. Cqmpul de misiune este =nc]rcat de surprize de 
tot felul. +n cele mai multe situa[ii fiecare zi aduce provoc]ri 
noi \i misionarul este sub stresul nesiguran[ei cea mai 
mare parte a timpului petrecut pe cqmpul de misiune. 
Obi\nuit cu un sistem bine organizat care functioneaz] la 
parametrii normali =n [ara de origine, se love\te de tot felul 
de lucruri mici care contribuie la amplificarea acestei st]ri 

de nesiguran[]. Nesiguran[a mai este adesea determinat] 
\i de inconsisten[a celor de acas]. +n multe cazuri 
misionarul r]mqne f]r] resursele necesare pentru 
=mplinirea misiunii \i aceasta face s] creasc] acest senti-
ment de nesiguran[]. Expunerea =n lupta spiritual] =n fie-
care zi este un alt pre[ care este pl]tit pe cqmpul de misi-
une. Angrenat =n lucrarea pe care este trimis s] o fac], 
misionarul are de =nfruntat opozi[ia spiritual], care adesea 
este atqt de intens] =ncqt toat] dinamica vie[ii acelei per-
soane este afectat]. Expunerea la boli este de asemenea 
un pre[ pl]tit de foarte mul[i din misionarii care pleac] pe 
cqmpul de misiune, =n special cei care merg =n []rile foarte 
s]race. Umblarea prin credin[] este for[a ce [ine misionarul 
=n cqmpul de misiune. Acea convingere c] misiunea pentru 
care este chemat de Dumnezeu este mai important] decqt 
ins]\i via[a lui (ei), \i c] pre[ul merit] pl]tit avqnd =n vedere 
rezultatul final. V] invit s] ne al]tur]m celor care, de dragul 
lui Hristos, au l]sat totul \i au plecat punqndu-se la dispozi
[ia lui Dumnezeu. S] ne rug]m pentru ei, s] nu =i uit]m. 
Pune pe calendarul t]u de rug]ciune cel pu[in o persoan] 
pentru care s] te rogi =n mod regulat, s] poste\ti, s] o con-
tactezi din cqnd =n cqnd pentru a \ti care-i sunt nevoile de 
pe cqmpul de misiune. Pe lqng] rug]ciune, s] sus[inem 
financiar pe cei care sunt gata s] pl]teasc] un pre[ pe care 
poate noi nu am fi dispu\i s] =l pl]tim, pentru c] nu avem 
acea chemare special] de la Dumnezeu. Dac] resursele 
de care dispui sunt suficiente pune deoparte din banii t]i \i 
fi o binecuvqntare pentru cei care sunt pleca[i. Dac] nu \ti 
persoane care sunt plecate po[i contacta prin intermediul 
acestei reviste Misiunea Genesis sau Discover Your Mis-
sion \i =n cel mai scurt timp vei primi informa[ii despre cei 
care sunt pleca[i \i au nevoie de sprijinul nostru.                                                                          
Dumnezeu s] te binecuvinteze! 
                               Pastor Iulian Costea 



 Planul pe care l-a =ncredin[at Dumnezeu Bisericii este s]  
duc] vestea bun] a Evangheliei =ncepqnd celor de aproa-
pe \i apoi pqn] la marginile lumii. Acesta se nume\te 
“MAREA TRIMITERE”. 
Cuvqntul misionar vine de la cuvqntul misiune, cuvqnt care 
deriv] din cuvqntul latin “missioner”, care =nseamn] 
“trimis”. Aceasta este ceea ce ne vrea Dumnezeu s] fim 
=ncepqnd de unde suntem \i pqn] la cap]tul lumii.                                                                                                                            
Inevitabil trebuie s] recunoa\tem c] timpurile pe care le  
tr]ie\te genera[ia noastr] sunt tot mai grele, tot mai nesi-
gure, \i pline de incertitudini. Tr]im in mijocul unor oameni 
str]ini de Evanghelia Domnului Isus Christos, oameni care 
l-au alungat pe Dumnezeu din via[a lor de fiecare zi. Zilnic 
trec pe lang] noi zeci, sute sau uneori chiar mii de oameni 
pe fe[ele c]rora se vede necazul \i nesiguran[a zilei de 
mqine. 
Unele statistici ne spun c] numai =n America tr]iesc aproxi-
mativ 9000000 de oameni care nu pot dormi din cauza sin-
gur]t][i.  

Copii se simt singuri, adolescen[ii se simt \i mai singuri \i 
cei b]trqni nu mai valoreaz] nici cqt o mobil] veche.              
Sunt abandona[i =n a\a zisele case de b]trqni. Suntem o  
planet] populat] de miliarde de oameni dar singuri.  
Doamne cq[i din ace\tia nu sunt aici lqng] noi? Ei ne v]d 
dar noi nu-i vedem. Modul =n care ne privesc ne spune c] 
sunt =n c]utare de ceva ce nu g]sesc.                                                                                        
Au auzit de Isus a\a de multe ori dar ei vor s]-L \i vad]. 
Strig]tul inimi lor nu este altul decqt acesta: “...domnilor, 
am vrea s]-L vedem pe Isus.”  
Dragi cre\tini romqni, am p]r]sit locul de obqr\ie Ierusa-
limul nostru, [ara noastr], sub pretextul c] Dumnezeu ne 

cheam] aici =n Samaria s] lucr]m pentru El. Ajun\i aici am 
descoperit c] interesul nostru primordial este ca 
Dumnezeu s] fac] tot mai mult pentru noi =n\ine, iar lqng] 
noi, al[ii rabd] s]r]cia, mizeria, frigul ba mai mult sunt =n 
total] necuno\tin[] de Dumnezeu. 
Nu cumva ne-am pierdut identitatea \i nu mai \tim cine 
suntem \i care este menirea noastr]? Ne mir]m de lu-
crarea de misiune ce o fac unii =n alt] parte a lumii dar nu 
la noi acas]. Cqmpul de misiune este chiar lqng] noi. 
Oportunit][ile de a spune celor de lqng] noi despre Isus 
sunt cu gr]mada. Vame\i \i p]c]to\i zilelor noastre sunt 
peste tot. Tot ceea ce ei au nevoie, este s] aud] din gura 
noastr] cum ne-a binecuvqntat Domnul Isus, Luca 8:39. 
Ocaziile sunt la tot pasul. Un singur lucru ne trebuie. S] 
umbl]m cu ochii deschi\i si capul sus.  
Cei chema[i s] duc] Evanghelia pqn] la marginile lumii o 
fac cu toat] credincio\ia. Dumnezeu este cu ei. Peste ei \i 
peste noi s-a coborqt acela\i Duh Sfqnt. Ei au plecat la 
cap]tul lumii s] duc] Evanghelia celor pierdu[i =n p]cat.  
Ce facem  noi cei r]ma\i acas]? 
A\tept]m oare ca Dumnezeu s] trimit] misionari din lumea  
a treia ca s] duc] Vestea Bun] celor de neamul nostru?  
Nu de o mie de ori nu.                                                 

|tim noi oare cine suntem? 
Noi cei r]ma\i acas], peste care s-a pogorqt Duhul Sfqnt 
suntem =mputernici[i s] fim misionari pentru cei de lqng] 
noi. Suntem chema[i la un parteneriat cu Dumnezeu pentru 
salvarea celor din neamul nostru. Sunem martori ori nu 
suntem? Putem fi misionari f]r] s] mergem pqn] la mar-
ginile lumii. Dumnezeu ne asigur] victorie. 
       Rev. Ilie U. Tomuta  

Nu cumva suntem ca acei solda[i din timpul r]zboiului din 
Golf care s-au pierdut pe cqmpul de lupt]. Frusta[i de 
acest fapt au privit =n jur total descuraja[i. Nu departe de 
ei era un om pe care au =ndr]znit s]-l =ntrebe: "Domnule, 
\tii cumva unde suntem"? De fapt ei nici nu observaser]
c] omul era un general american. Generalul sup]rat c] 
solda[ii nu l-au respectat, =i =ntreab]: Voi \ti[i cine sunt 
eu? Confuzi \i mai tare, solda[ii se uit] mira[i spunqnd:   
Se pare c] avem o problem] \i mai mare.                            
"Noi nu \tim unde suntem, iar omul acesta nu \tie cine 
este!"  

Se spune c] o b]trqnic] ce nu avea pe nimeni, a =ntqlnit 
un tqn]r ce-\i c]uta servici. B]trqnica i-a oferit o slujb]. 
Vroia ca =n fiecare s]pt]mqn] s]-i aduc] acas] o canis-
tr] cu ap]. Tqn]rul a f]cut acesta munc] cu pl]cere 
pentru o vreme. +ntr-o zi i-a zis b]trqnicii: “Te-ar costa 
doar $25 dac] te-ai lega la re[eaua ora\ului.”  B]trqnica 
a r]spuns: “Este adev]rat dar atunci nu mai am cine s]-
mi de-a bune[e, nu v-a mai fi nimeni care s] schimbe o 
vorb] cu mine. Sunt singur].”                                                                                                                                                           
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În eseul „Ultima noapte a lumii”, 
vorbind despre a Doua Venire a 
Domnului Isus, C.S. Lewis pre-
zint] via[a fiec]ruia dintre noi 
ca pe un personaj specific, cu 
un rol particular, într-o dram] în 
care „nu suntem autorul, nu 
suntem produc]torul, nu sun-
tem nici m]car spectatori. Sun-
tem pe scen].” Ceea ce aduce 
o mare responsabilitate fiec]rui credincios, spune Lewis, 
este faptul c] „a juca bine scenele în care ap]rem ne 
prive\te în mai mare m]sur] decqt a emite supozi[ii despre 
scenele care urmeaz].” Citind aceste cuvinte am realizat 
c] nu ne putem permite o amqnare a intr]rii în chemarea 
primit]. Ceea ce conteaz] este modul în care fiecare 
cre\tin, la timpul prezent, î\i îndepline\te rolul pe care i l-a 
distribuit Marele Maestru. Îns], a \ti care este rolul pe care 
un cre\tin, în mod personal trebuie s] îl îndeplineasc] în 
Împ]r][ie, este o dilem] pentru mul[i cre\tini, în special 
pentru tineri. Dar nu ar trebui s] fie a\a. Dac] lu]m Scrip-
tura ca \i ghid de via[], este de a\teptat ca, pentru fiecare 
dintre noi, Autorul s] aib] ceva de spus în ceea ce prive\te 
rolul pe care-l avem de jucat. Astfel, din perspectiva Marii 
Trimiteri, citat] în versetele de sub titlu, aleg s] cred c] 
suntem chema[i s] depunem o munc] de echip] în pro-
cesul form]rii de ucenici. Munca de echip] implic] un com-
plex de ac[iuni, printre care: d]rqmarea înt]riturilor de-
monice, prin post \i rug]ciune; ini[ierea conversa[iei spiri-
tuale prin care s] fie prezentat Cuvântul; dezvoltarea unei 
rela[ii de mentorare a noului convertit; echiparea lui, astfel 
încqt s] cunoasc] tot ce a poruncit Hristos \i altele.  

Dac] avem un ucenic care îndepline\te standardele lui 
Hristos, acel ucenic, la rqndul lui, va face al[i ucenici.  

Nu se poate altfel!

Imagina[i-v] cum ar fi s] ajungem la finalul vie[ii \i s]-i 
spunem lui Dumnezeu c] nu am f]cut nici un ucenic? Isus 
evalueaz] foarte serios modul în care noi trat]m porunca 
facerii de ucenici. Dac] o interpret]m gre\it, cum c] ar fi 

valabil] doar pentru o anumit] categorie de cre\tini, 

consecin[ele sunt grave. A c]uta preg]tiri academice înal-
te, pozi[ii sociale distinse, posesiuni materiale vaste \i alte 
lucruri de acest gen, f]r] a avea inten[ia de a face ucenici, 
chiar prin prisma acestor pozi[ii sau bunuri, nu facem altce-
va dec]t s] ne aliniem la standardele lumii. John Piper afir-
ma de curqnd urm]torul lucru: „v] invit ca, de dragul lumii, 
s] spune[i NU lumii!”  

Cu alte cuvinte, s] renun[]m la realiz]rile pe care lumea le 
pre[uie\te \i s] c]ut]m s] salv]m lumea printr-o focalizare 
strategic] pe treburile Împ]r][iei. Domnul Isus a spus c] 
“mare este seceri\ul, dar pu[ini sunt lucr]torii,” (Mat. 9:37). 
|i înc] sunt pu[ini, pentru c] cei mai mul[i încearc] s] se 
realizeze p]mqnte\te! Avqnd în vedere c] mai sunt aproa-
pe 7000 de grupuri etnice neatinse cu evanghelia, statis-
ticile spun c] în genera[ia noastr] ar fi nevoie s] fie trimi\i 
10000 de misionari de carier]. La Centrul Romqn de Studii 
Transculturale (CRST), în fiecare an, un num]r de ±15 stu-
den[i se preg]tesc pentru a merge la aceste popoare. 
A\tept]m vremea unei treziri spirituale în poporul romqn 
care s] duc] la schimbarea priorit][ilor tinerilor, \i s] 
vedem în fiecare an cqte 50, sau chiar mai mul[i candida[i 
pentru misiune. Totu\i, un candidat la misiune este doar un 
candidat. Pentru a face o lucrare eficient] el are nevoie de 
preg]tire. La CRST preg]tirea este în regim de cursuri la 
zi, pe durata a doi ani de zile, cu o împletire armonioas] 
dintre echiparea academic], spiritual] \i practic]. Prin 
profesorii care predau la CRST, prin programa specific or-
ganizat], studentul este instruit începqnd de la modul în 
care s] aib] o via[] spiritual] disciplinat], o via[] de familie 
armonioas] \i o strategie de slujire eficient], pqn] la ale-
gerea cqmpului de misiune \i chiar tranzitarea lui de la  
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etapa de student la etapa de misionar acreditat. Astfel, ob-
serv]m c] experien[a CRST împarte via[a absolven[ilor 
între  ipostaza de „dinainte” \i de „dup]” CRST. Doi ani d]-
rui[i total lui Dumnezeu contribuie profund la dezvoltarea 
caracterului studen[ilor, proces prin care, afirm] Dallas 
Willard „scopul lui Dumnezeu este s] ne aduc] la punctul 
la care s] ne poat] împuternici s] facem ceea ce vrem s] 
facem.”  

EE mare lucru s] ajungi, ca din proprie ini[iativ], s] vrei s] 
faci ceea ce Dumnezeu dore\te s] binecuvqnteze.             
De curqnd mi s-a adresat întrebarea: „Care sunt beneficiile 
celor ce r]spund chem]rii de a fi misionari?” E greu de 
oferit un r]spuns mul[umitor. La prima vedere ne izbesc 
greut][ile pe care le întqmpin] un misionar: sacrificiile pe 
care trebuie s] le fac] (renun[qnd la familia l]rgit], la sigu-
ran[a c]minului \i a serviciului care aduce un salariu lunar); 
expunerea de lung] durat] la zone cu instabilitate politic], 
religioas] sau biologic] (în Afganistan 
nu-i zi f]r] zqng]nit de arme; în lumea 
islamic] nu-i scuz] pentru r]zboiul 
sfqnt; în Africa nu-i zon] f]r] pericolul 
malariei). Pare greu s] fii misionar. 
Dar, perspectiva acestor viteji este ar-
gumentat] de Francis Chan astfel: „nu 
vreau s] stau \i s] g]sesc scuze cqnd 
Dumnezeu, Creatorul meu, mi-a spus 
s] merg \i s] fac ucenici.” Mai mult, 
Isus a men[ionat c], “oricine a l]sat 
case, sau fra[i, sau surori, … sau … 
pentru Numele Meu, va primi însutit \i 
va mo\teni via[a ve\nic],”(Mat. 19:29). 
Asta înseamn] c] sacrificiul misionari-
lor va fi r]spl]tit chiar \i în via[a aceas-
ta, dar \i în eternitate, cqnd, pe lqng] 
mqntuire, pe robul credincios îl 
a\teapt] bucuria St]pânului, cununa 
neprih]nirii (2 Tim. 4:8) \i alte r]spl]-
tiri. A\adar, suntem pe scen] \i dac] 
Autorul nu ne-a repartizat ca protago-
ni\ti în misiunea mondial], cu siguran-

[] ne-a atribuit un rol în munca de echip] prin care se fac 
ucenicii. Poate e\ti îns]rcinat s] fii cel ce face ucenici din-
tre colegii de munc]/\coal] sau dintre vecinii din cartier. 
Poate trebuie s] fii cel ce echipeaz] studen[ii CRST, trimite 
misionarii APME, se roag] pentru misiune, poste\te sau  
d]ruie\te în aceast] privin[]. E posibil s] ai un cumul de 
func[ii, chiar. Ceea ce conteaz], îns], este s] în[elegi bine 
rolul primit \i s]-l împline\ti cu m]iestrie. 

Nu \tim ce urmeaz] în viitor, dar dac] ne asum]m res-
ponsabilitatea prezentului, ne vom tr]i via[a din perspectiva 
întreb]rii lui C.S. Lewis, „ce-am face dac]-acest prezent ar 
fi ultima noapte a lumii?” 

Ileana-INA Hri\c] 

Director Executiv la Centrul Romqn de Studii Transcul-
turale din Constan[a 



A\adar, ce spune Biblia despre misiunea social] a Bise-
ricii? Implicarea Bisericii în activit][i sociale [ine cumva de Marea 
Trimitere? Misiunea social] este expresia înlocuitoare a Marii 
Trimiteri. Adep[ii acestei p]reri confund] no[iunea de misiune 
social] cu cea de Evanghelie social]. Evanghelia social] este 
produsul teologilor liberali din secolul trecut, care au redefinit 
Vestea Bun] în termenii instaur]rii în aceast] lume a justi[iei so-
ciale \i a bun]st]rii materiale, prin efortul ac[iunilor sociale. Ei 
neag] inspira[ia Bibliei, precum \i doctrinele fundamentale ale 
cre\tinismului istoric, sus[inând c] Împ]r][ia lui Dumnezeu se va 
realiza pe p]mânt, ca rezultat al perfect]rii naturii umane. Negând 
rolul Bisericii în mântuire, evanghelizarea î\i pierde sensul; Marea 
Trimitere se reduce la o simpl] misiune social], adic] la un acti-
vism social de esen[] umanist]. 
Misiunea social] a Bisericii înseamn] ceva cu totul diferit. 
Respingând doctrina Evangheliei sociale, Biserica particip] la 
actul social, potrivit unei doctrine sociale bazate pe Evanghelia lui 
Hristos. În aceast] lumin], \i numai în aceast] lumin], misiunea 
social] face parte din Marea Trimitere. Ea, spunea Papa Ioan 
Paul al II-lea, „are în sine valoarea unui instrument de evangheli-
zare: ca atare, ea veste\te pe Dumnezeu \i misterul mântuirii în 
Hristos, fiec]rui om…” 
Misiunea social] este o chestiune f]r] leg]tur] cu Marea 
Trimitere. P]rerea aceasta are la baz] o exegez] eronat] a 
pasajului din Fapte 6:1-6. Adep[ii ei consider] c] evaluarea a-
postolic] „Nu este potrivit pentru noi s] l]s]m Cuvântul lui 
Dumnezeu ca s] slujim la mese” (v.2), trebuie în[eleas] ca o 
declara[ie de separare a spiritualului de social.  
În[eles corect, episodul diaconiei sugereaz] c] misiunea Bisericii 
trebuie s] includ] atât spiritualul, cât \i socialul. Pentru c] ambele 
domenii cer serioase resurse umane, munca a trebuit împ]r[it] 
între apostoli \i diaconi, ca slujitori implica[i într-o misiune unitar]. 
Domnului Isus i-a p]sat deopotriv] de mântuirea celor p]c]to\i \i 
de problemele celor în nevoi \i în suferin[]. „Isus str]b]tea toat] 
Galileea, înv][ând pe norod în sinagogi, propov]duind Evanghelia 
Împ]r][iei \i t]m]duind orice boal] \i orice neputin[] care era în 
norod” (Matei 4.23). 
Trebuie s] admitem c] omul este o fiin[] natural], social] şi spiri-
tual] \i se define\te prin atitudinea sa fa[] de Dumnezeu, de na-
tur] \i de societate.  El poart] în sine chipul lui Dumnezeu, dar \i 
imaginea lumii naturale \i a lumii sociale. Domnul Isus a slujit 
lumea ca întreg, \i omul ca întreg, sau Misiune Social] f]când din 
slujirea spiritual] una social], şi din slujirea social], una spiritual]. 
La fel, Biserica trebuie s]-\i g]seasc] =n lume obiectul misiunii ei, 
pe cât de spiritual], pe atât de social]. 
Înv][]turile Domnului Isus constituie un veritabil ghid practic de 
vie[uire social]. S]racii sunt o component] nelipsit] din fiecare 

societate (Ioan 12:8). Milostenia nu este doar o solu[ie social], ci 
\i o cale sigur] c]tre fericire (Matei 5:7), \i un mod concret de a 
strânge o comoar] în ceruri (Luca 12:33-34). 
Pentru c] sunt „sarea p]mântului” \i „lumina lumii”, cre\tinii 
trebuie s] se opun] descompunerii morale a societ][ii.  
Uneori, predicarea Evangheliei trebuie sus[inut] de ac[iuni sociale 
de restaurare a valorilor morale; asemenea acte fac parte din 
Marea Trimitere. Spre exemplu, Ioan Botez]torul era preocupat 
nu numai de predicarea Evangheliei Împ]r][iei, ci  de refacerea 

s]n]t][i morale a societ][ii, 
începând cu regele. Pre[ul 
pl]tit de Ioan pentru o ase-
menea  interven[ie, liber-
tatea \i chiar via[a, reflect] 
valoarea preocup]rii so-
ciale. 
 

 
Epistolele Noului Testament confirm] raportul strâns dintre Marea 
Trimitere \i numeroase elemente de doctrin] social]. 
Apostolul Iacov, ap]r]tor al cre\tinismului practic, consider] c] 
actul social define\te religia adev]rat]: „Religiunea curat] \i 
neqntinat] înaintea lui Dumnezeu, Tat]l nostru, este s] cercet]m 
pe orfani \i pe v]duve în necazurile lor \i s] ne p]zim neqntina[i 
de lume”(Iacov:1:27). Compasiunea f]r] ac[iune î\i pierde sensul. 
Iacov demasc] discriminarea pe criterii de posesiuni materiale, 
suspecteaz] moralitatea bog][iilor, condamn] nedreptatea so-
cial] \i militeaz] pentru o nou] etic] a muncii. În viziunea Aposto-
lului  Ioan, o inim] închis] fa[] de nevoile altora este goal]; 
iubirea adev]rat] deschide inima, nu gura: „Copila\ilor, s] nu 
iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta \i cu adev]rul” (1Ioan 
3:18).        
  
               Pastor Pavel Radu Matei 

 

                                  

În ziua Judec][ii, 
destinul etern al fiec]rui om va fi definitiv influen[at 
de actele de bun]tate f]cute în Numele Domnului 
Isus, dar \i de ignorare a durerilor \i nevoilor lumii                                                                       
Matei 25:31-46)a 



Probabil multe persoane î\i pun 
=ntrebarea de ce ar trebui cre\tinii s] 
mearg] la o \coal] de misiune. Tim-
pul petrecut la \coal] ar putea fi in-
vestit pe câmpul de misiune, pentru a 
aduce la Dumnezeu popoarele 
nemântuite. Nevoia pe teren este într-
adev]r mare, dar slujba de a-L reprezenta pe Hristos nu poate fi 
tratat] cu u\urinț]. Dacă privim în istorie, mul[i cre\tini au gre\it în 
modul în care L-au prezentat pe Hristos printre na[iuni. Fie n-au 
cunoscut cultura în care au mers, fie nu l-au cunoscut cu adev]rat 
pe Hristos. De aceea, multe popoare au o p]rere gre\it] despre 
cre\tini \i Îl resping pe Hristos cu înver\unare. |coala de misiune 
(CRST) m-a preg]tit într-un mod minunat în aceste dou] privințe.                                                                                                                   
Din anii adolescen[ei mi-am dorit s] fac ceva mai mult pentru 
Dumnezeu. Eram implicat] în Biserica „Bethel” din Roma, Italia, 
în orchestr], în cor \i în lucrarea cu copii. Totu\i nu am vrut nicio-
dat] s] cred c] Dumnezeu doar atât poate face prin mine. În vara 
anului 2013 am început s] m] gândesc serios la misiune. Aveam 
o dorinț] aprins] de a spune oamenilor pierdu[i despre 
Dumnezeu \ i  dragostea Lui pentru omenire.                                                                                         
De\i aveam dorin[a s] plec pe câmpul de misiune, eram 
con\tient] c] nu puteam s] o fac f]r] s] am o preg]tire. Când 
m] autoanalizam sincer, luam în considerare toate situa[iile pe 
care le puteam întâmpina pe teren și ajungeam la concluzia c] nu 
pot pleca nepreg]tit]. În septembrie 2013, printr-un frate din 
România, am aflat despre CRST.  
Am în[eles imediat c] Dumnezeu m] vrea acolo.  
Acum am terminat deja primul an de studii la CRST \i în inima 
mea e doar recuno\tin[] pentru Dumnezeu \i pentru felul în care 
m-a binecuvântat. Colegii \i profesorii au avut un impact puternic 
asupra mea. Dumnezeu îmi vorbea zi de zi prin ei \i eram tot mai 
înt]rit] \i tot mai dornic] s] plec pentru a-L proclama printre oa-
meni. În Aprilie 2014 am fost în Macedonia într-o scurt] c]l]torie 
de misiune cu al[i colegi de clas] \i Dumnezeu a pus în mine o 
dragoste deosebit] pentru ace\ti oameni. Am întâlnit albanezi 
devote[i lui Allah \i nu-mi pot imagina decât felul minunat în care l
-ar putea ace\tia sluji pe Hristos. După absolvire îmi doresc s] 
merg s] slujesc printre musulmanii din Macedonia. Îmi doresc s] 

merg acolo \i s] fiu o 
slujitoare efficient] a 
lui Dumnezeu, care 
atunci când El 
cheam], ea spune 
„iat]-m], trimite-m]!”                                                                             
În Ioan 17:13 citim: 
„Şi via[a ve\nic] 
este aceasta: s] Te 
cunoasc] pe Tine, 
singurul Dumnezeu 
adev]rat, \i pe Isus 
Hristos pe care L-ai 
trimis Tu.” Înainte de 
a m] înscrie la 
C R S T  e r a m 
con\tient] de faptul 
c] trebuia s] m] rog 
pentru persoanele 
nemântu it e,  \ i 
aveam nevoie de 
ungere, de plin]-
tatea Duhului \i de 

autoritate. Știam c] trebuie s] ajung la un nivel spiritual mai înalt, 
pentru c], înainte de a le spune oamenilor despre Dumnezeu \i 
jertfa lui Hristos, trebuia  s]-L cunosc mai profund pe Dumnezeul  
pe care aveam s]-L slujesc. În acest sens m-a ajutat mult timpul 
petrecut la CRST, cu devo[ionale, capele, zile de post \i ore spe-
ciale de rug]ciune. Am început s] înțeleg inima lui Dumnezeu,  
s]-I discern glasul dintre miile de gânduri, s] în[eleg voia Lui, s] 
m] încred în totalitate în El. Acum, cu cât Îl cunosc mai mult, cu 
atât îmi doresc mai mult ca \i al[ii s]-L cunoasc].                                                                             
Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi daruri, talente speciale pe 
care nu vrea s] le [inem în noi. În acest an \colar am înv][at s] 
investesc în ceea ce Dumnezeu a pus în mine \i s] nu ascund 
„talantul”. Școala a fost cadrul ideal pentru a-mi descoperi abilit]-
[ile \i darurile spirituale. Îns], mai mult decât orice, Dumnezeu L-a 
d]ruit pe scumpul S]u Fiu pentru mine \i pentru tine. El a dat 
totul... eu ce-i dau? Aceast] întrebare m-a pus de multe ori pe 
gânduri. Dac] Dumnezeu a dat ceea ce avea mai pre[ios, eu de 
ce s]-I dau doar f]r]mituri? Astfel, am ales s]-I dau via[a mea. 
Am renun[at la confortul meu, la o via[] tr]it] în occident, poate 
lipsit] de grijuri cotidiene. Am renun[at la mine însumi cu dorin[a 
ca El s] locuiasc] în mine. Dac] El locuie\te în mine, în orice 
moment El se va vedea \i El î\i va primi toat] slava.                                                                        
Tu ce i-ai dat Dumnezeului t]u? Îi dai doar p]rticele din via[a Ta 
sau I-ai dat Lui totul? El merit] tot ce este mai bun.                                                                          
Dac] nu îi dau Lui întreaga via[] risc s] o pierd. Prefer s] tr]iesc 
o via[] plin] de bucurii cere\ti, duhovnice\ti, o via[] tr]it] pentru 
El \i câ\tigat], decât o via[] tr]it] pentru mine, dar irosit].   
 
Simona Olteanu  - Student] CRST, anul II 
 

 

“Cine î\i va p]stra via[a o va pierde; \i cine 
î\i va pierde via[a pentru Mine o va câ\tiga”                                                       

Matei 10:39 
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Vestea despre dorin[a de implicare a Misiunii Gensis =n 
Madagascar a produs o mare bucurie =n inimile noastre de 
misionari. Mul[umim lui Dumnezeu pentru o asemenea in[i-
ativ] care credem c] s-a n]scut =n urma rug]ciunilor noas-
tre. 
 In Oceanul Indian, aproape de coastele sud-estice ale Afri-
cii, se g]se\te una dintre cele mai mari insule din lume, 
constituit] =n Republica Madagascar. Madagascarul este 
de aproape trei ori mai =ntins decqt Romqnia. Clima este 
tropical], alternant] de c]lduri extreme \i umiditate ex-
cesiv], oferind o accesibilitate a teritoriului \i a condi[iilor 
de via[] mult mai sc]zut]. Flora \i fauna – cuprind o varie-
tate rar =ntqlnit] =n acela\i loc – p]durile de baobab se g]-
sesc doar =n aceast] parte a lumii. Lemurienii, familie a 
maim[elor sau specii pe cale de dispari[ie a unor \opqrle, 
fac din Madagascar o [ar] endemic] =n rqndul []rilor lumii – 
80% din faun] \i flor] nu se mai g]se\te altundeva =n 
lume.                                                                                       

 

 
Dup] 70 de ani de colonialism francez, =n anii 60 [ara \i-a 
c]p]tat independen[a, dar nu \i lini\tea. R]zboaiele interne 
=ntre diverse culori politice apar[inqnd celor 18 popoare 
tribale aflate pe acest teritoriu, a aruncat [ara =n haos, de-
zordine, s]r]cie, =n ciuda bog][iilor naturale cu care i-a 
=nzestrat Dumnezeu. Doar 7 ora\e au reu\it s] se dez-
volte. 
Religia fundamental] a Madagascarului este animismul – 
credin[] =n zei regionali \i locali \i =ntr-o lume a spiritelor,  
amestecat] cu =nchinare la str]mo\i, provenite din spa[iul 
malaezian \i indonezian, de unde sunt veni[i o parte dintre 
locuitorii []rii, amesteca[i cu triburile Bantu care s-au mutat 
din sudul Africii =n partea de sud a Madagascarului. Ei aduc 
pe altare de piatr] sacrificii =n fiecare an spre mul[umirea 
zeilor. 
De\i primii cre\tini au intrat aici acum aproape 200 de ani 
\i au reu\it s] traduc] Biblia =n una dintre limbile tribale din 
zona central] – Merina, regina Ranavalona, bolnav] fiind \i 
vindecat] de vr]jitorii locali, a pornit o prigoan] crunt] 
=mpotriva cre\tinilor care existau =n insul], decimqnd mii de 
oameni \i arzqnd toate Bibliile. 
Apoi, =n anii 1895, odat] cu intrarea regimului francez =n 
[ar], biserica Catolic] a putut p]trunde =n [ar]. Ei au pus 
bine accentul pe lucrarea de ajutorare \i eradicare a bolilor 
\i s]r]ciei, =ns] fondul p]gqn tot s-a p]strat =n inimile mal-
ga\ilor. Teama de spirite, =nchinarea la str]mo\i, supersti-
[iile exagerate, arat] nevoia schimb]rii =n inimile acestor 
oameni. 
Aceast] schimbare profund] a inimii nu se poate face 
decqt prin =n[elegerea Evangheliei \i mor[ii isp]\itoare a 
Domnului Isus Hristos \i prin na\tere din nou sau na\tere 
de sus. De aceea este mare nevoie de misionari =n Mada-
gascar, care s] ajute aceast] [ar] pe toate planurile: s] 
vesteasc] Evanghelia, s] planteze Biserici, s] ucenicizeze 
pe noii converti[i, s] traduc] Biblia =n celelalte dialecte lo-
cale. Este nevoie de oameni care s] =ngrijeasc] de orfanii 
\i copiii abandona[i datorit] obiceiurilor tribale din aceast] 
[ar], s] construiasc] \coli pentru a ajuta educa[ia, s] con-
struiasc] Biserici. V] chem]m s] fi[i parte a acestei lucr]ri 
al]turi de Misiunea Genesis \i bisericile evanghelice din 
Madagascar, unde suntem \i noi p]rta\i pentru urm]torii 
ani. 
                  Marcel \i Ioana |aiti\ 



Dumnezeu ne cheam] s] fim parteneri cu El, s] 
scriem istoria omenirii împreun] cu El. |i cum se 
conduce istoria lucrqnd în parteneriat cu 
Dumnezeu? Adev]rul este c] Dumnezeu este 
Atotputernic \i a creat universul f]r] ajutorul nos-
tru, îns] El este \i un Tat] iubitor \i ne folose\te pe 
noi care suntem limita[i, invitându-ne s] lucr]m 
împreun] cu El. |i cum anume contribuim noi? 
Apostolul Pavel spunea „V] îndemn, dar, înainte 
de toate, s] face[i rug]ciuni, cereri, mijlociri, mul-
[umiri pentru to[i oamenii”. (1 Tim. 1:1)  
Ne-a chemat Dumnezeu s] ne rug]m pentru to[i oamenii, 
pentru c] El ascult] rug]ciunea.  
Sunt a\a de mul[i oameni care înc] nu-L cunosc!  

Soarta albanezilor musulmani din Macedonia, depinde de 
noi misionarii, care îi purt]m în rug]ciuni, le prezent]m 
Evanghelia \i îi uceniciz]m. Ne punem acum întrebarea: 
cum am putea face toate acestea dac] nu am lucra în 
parteneriat cu fra[i \i surori, sau unele misiunii ca \i Gene-
sis Mission, Agen[ia de misiune \i to[i cei care se implic] 
într-un fel sau altul în acest] lucrare?!                                                            
Ne bucur]m c] nu trebuie  s] d]m r]spuns acestei               
întreb]ri. 
Se spune c] un b]ie[el vindea pe la u\ile oamenilor 
creioane cu 10 cen[i bucata, ca s] strâng] bani pentru con-
struirea unui spital de 30 de milioane de dolari în cartierul 
s]u. O femeie l-a abordat \i i-a spus: „Tinere, e un ideal 

cam mare pentru un singur b]ie[el care vinde 
creioane cu un singur b]nu[.” Cu un zâmbet larg 
el a r]spuns: „O, dar nu-l fac singur. Vede[i b]-
iatul de pe partea cealalt] a str]zii? El e 
partenerul meu, îl facem împreun].”                              
Resursele ce implic] realizarea scopului de a 
planta biserici printre grupul de albanezi din 
Macedonia, cu siguran[] ne dep]\esc pe noi ca 

\i indivizi, îns] suntem încrez]tori 
c] vom atinge scopul cu care am 
plecat din România, deoarece 
Dumnezeu ne este partener \i a 
chemat la parteneriat cu El misi-
unea Genesis, implicit cei care sunt 
parteneri ai acestei misiuni. Parten-
eriatul acesta este ca \i o re[ea la 
care este conectat întreg trupul lui 
Cristos, adic] Biserica Sa.                                             
Ceea ce apreciem într-un mod de-
osebit la misiunea Genesis este 
faptul c] între noi ca \i misionari \i 
cei care conduc misiunea, este mai 
mult decât un parteneriat, este o 
prietenie special] \i o rela[ie famili-
al] atât de necesar] nou]. Ne este 

de un real ajutor \i sprijin în proiectul de plantare de biseri-
ci în care suntem implica[i, dar a r]spuns pozitiv \i atunci 
când am fost în încercare ca \i familie. Când i-am scris 
fratelui Ilie Tomu[a despre nepoata  noastr] care s-a n]s-
cut cu retinopatie de prematuritate \i care risc] s] r]mân] 
toat] via[a f]r] vedere dac] nu era operat] de urgen[], am 
fost deosebit de încuraja[i de r]spunsul fratelui, c] Domnul 
i-a vorbit s] se implice în acest caz. Efortul \i lupta fratelui 
Ilie în procesul de rezolvare a acestui caz sunt remarcabile. 
A fost necesar] o dependen[] total] fa[] de Dumnezeu. A 
fost nevoie de trei interven[ii chirurgicale  a c]ror sum] s-a 
ridicat la peste 51 de mii de dolari. Acum când biruin[a este 
vizibil], nu putem decât s] d]m slav] \i laud] lui 
Dumnezeu pentru toate. Mul[umim lui Dumnezeu pentru 
parteneriatul deosebit în care ne-a chemat pe to[i s] lu-  
cr]m al]turi de El, \i pentru misiunea Genesis care s-a pus 
la dispozi[ia Domnului ca s] fie o binecuvântare pentru atâ-
[ia misionari, \i oameni afla[i în nevoie. Slujim împreun] 
pentru slava \i gloria lui Dumnezeu, fiind instrumente în 
mâna Lui.  
 
                Betuel \i Bianca Adomnic]i 
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Cqnd ne rug]m, El pune =n mi\care cerul \i p]mqntul 
\i ascult] cererile noastre. Dumnezeu vrea s] schimbe 
istoria lucrqnd =mpreun] cu biserica Lui. Dorin[a inimii 
Lui este ca “to[i oamenii s] fie mqntui[i \i s] vin] la 
cuno\tiin[a adev]rului” (1Tim. 1:4) 



 

 

Binecuvqnt]ri de pe meleaguri filipineze! 

+i mul[umesc Domnului pentru protec[ia Sa =n timpul re-
centei furtuni tropicale care a lovit Manila. 
Datorit] vqnturilor puternice, mul[i copaci au fost sco\i din 
r]d]cini (unul chiar \i la noi =n curtea casei), =n zonele s]
race multe acoperi\uri au fost avariate, \i nu am mai avut 
curent electric timp de 3 zile. Slav] Domnului c] de data 
aceasta nu s-a =nregistrat un num]r a\a de mare de 
pierderi omene\ti. 
La clinic] continu]m s] avem un num]r mare de pacien-
[i, care datorit] anotimpului ploios, \i faptului c] apa pe 
care o consum] este contaminat], acum vin cu o varie-
tate de probleme intestinale. 
Luna trecut], timp de 3 s]pt]mqni am g]zduit pe 
Michaila, o tqn]r] deosebit] de numai 17 ani din Texas, 
care de mic] are viziunea de a deveni misionar], \i care 
acum a manifestat dorin[a de a experimenta mai 
=ndeaproape via[a de zi cu zi a unui misionar. M-am 
bucurat s] o pot cunoa\te \i s] v]d modul minunat =n 
care Domnul i-a conturat mai mult viziunea cu privire la 
viitorul ei, \i =n acela\i timp cum EL a folosit-o pentru a 
binecuvqnta lucrarea noastr] \i cei cu care ea a intrat =n 
contact. 
Clubul Biblic pentru copii este =n desf]\urare, \i ne 
bucur]m s] vedem cum ace\ti copila\i r]mqn perseve-
ren[i, \i continu] s] participe, =n ciuda vremii neprielnice. 
Un mare motiv de rug]ciune pe care dorim s]-l aducem 
la cuno\tin[a dumneavoastr] este o situa[ie destul de 
complicat] de care am aflat mai de curqnd \i care a inter-
venit chiar =n locul de mahala de unde mul[i dintre ace\ti 
copila\i provin. Nu pot da prea multe detalii, pentru sigu-
ran[a celor din loc, =ns] =n ultimele luni au avut loc exact 
=n zona unde lucr]m o serie de omucideri organizate =n 
plin] zi \i la drum mare de un grup de r]u f]c]tori care se 
zvone\te c] ar fi trafican[i de droguri. Localnicii sunt pre-
sa[i  amenin[]tor s] men[in] „t]cere” cu privire la adev]-
ratul f]pta\ iar cei care nu au \tiut s] tac] se pare c] au 
pl]tit chiar cu propria lor via[]. Cel pu[in =n dou] dintre 

familiile copiilor cu care lucr]m la clubul Biblic au 

trebuit s] p]r]seasc] locul \i s] se ascund] de frica celor 
ce s-ar putea =ntqmpla. V] rug]m s] purta[i =n rug]ciune 
=naintea Domnului aceast] situa[ie, ca Domnul s] dezr]-
d]cineze din locul acesta pe r]u f]c]tori \i s] ne 
protejeze atqt pe noi, echipa cu care lucrez la clinic], cqt 
\i pacien[ii \i copila\ii cu care lucr]m...  +i sunt recunosc]-
toare Domnului pentru cqteva zile binecuvqntate de care 
am avut parte la un retreat pentru misionari organizat de 
Heartstream Ministries =ntr-un loc frumos \i odihnitor din 
nordul Tailandei. Programul a fost foarte ziditor atqt din 
punct de vedere spiritual cqt \i emo[ional, ce cuprindea 
seminarii, momente devo[ionale \i consiliere oferite spe-
cial pentru misionarii implica[i extern. Coordonatorii 
acestui retreat au fost persoane cu experien[] misionar] 
\i cu preg]tire profesional], mult] experien[] chiar \i =n 
domeniul consilierii cre\tine. +i mul[umesc Domnului c] a 
g]sit cu cale s]-mi fac] parte de un a\a timp bine-
cuvqntat \i revitalizant, exact cqnd aveam nevoie cel mai 
mult, fiindc] ultimele 6 luni au fost super =nc]rcate \i 
destul de stresante pentru mine. 
Un alt motiv important de rug]ciune, pe care nu contenim 
s]-l aducem =naintea Tronului de Har este nevoia noastr] 
de mai mult spa[iu pentru a extinde activit][ile lucr]rii 
(chiria pe care o pl]tim lunar este o sum] considerabil]), 
\i viziunea construirii unui centru multifunc[ional (care va 
servi ca \i clinic], centru de tineret \i biseric] pe terenul 
cu care Domnul ne-a binecuvqntat acum 2 ani. Prin cre-
din[], ne dorim a =ncepe lucrarea de construc[ie la 
sfqr\itul anului acesta, odat] cu =ncetarea ploilor. |tiu f]-
r] =ndoial] c] Domnul pentru aceasta m-a a\ezat aici =n 
acest loc, chemqdu-m] s] duc la =mplinire acest m]re[ 
proiect \i s] ridic aceast] cl]dire pentru El, unde mul[i 
oameni s]rmani vor p]\i \i vor primi mqng]iere sufleteas- 
c], alinare fizic], c]l]uzire \i eliberare spiritual] de sub 
puterea celui r]u \i a mor[ii. +ns] aceast] lucrare nu o pot 
realiza nicidecum de una singur]. Astfel, =ndr]znesc s] 
apelez la dumneavoastr], Trupul lui Christos, pentru c] 
\tiu c] inima dumneavoastr] bate =n ritmul inimii Tat]lui 
Ceresc... s] sim[i[i =mpreun] cu noi \i s] v] al]tura[i 
nou], nu conteaz] cqt de mic sau mare va fi ajutorul.  
Exprim din toat] inima mul[umiri sincere pentru toat] sus-
[inerea dumneavoastr] prin intermediul misiunii Genesis! 
„Iar Dumnezeul meu v] va =mplini orice trebuin[] potrivit 
bog][iilor Sale, =n glorie, =n Hristos Isus”. Filip. 4:19 Fie ca 
Domnul Isus s] ne ajute s] ne a[intim privirile spre El \i 
s] ne [in] aproape de inima Lui =n orice clip]!                                                                              
Cu apreciere din Filipine, 
                                                        Alina Vod]  
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A asculta chemarea lui Dumnezeu, a te consacra total 
chem]rii pe care Dumnezeu o are pentru via[a ta: cost]. 
Dup] fiecare b]taie primit], în urma cuvintelor lui 
Dumnezeu spuse poporului Israel, prin Ieremia, Dumnezeu 
îi spune acestuia :continu]! Şi lucrul acesta s-a întâmplat 
timp de 23 de ani. Extrem de ciudat Dumnezeu, a\a-i? |i 
totu\i, ce s-ar fi întâmplat dac] Ieremia nu asculta? Nu mai 
umbla în destinul lui Dumnezeu pentru el, era doar un om 
obi\nuit, oarecare. Destinul lui Ieremia a fost un destin m]
re[, care înc] are ecou \i în zilele noastre. Destinul lui Iere-
mia a fost rostit de Însu\i Dumnezeu : „Iat], pun cuvintele 
Mele în gura ta. Ast]zi te pun peste neamuri \i peste re-
gate ca s] smulgi \i s] d]râmi, s] distrugi \i s] nimice\ti, 
s] zide\ti \i s] plantezi" ( Ieremia 1: 9,10) 
Slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, cuprinde trei mari 
aspecte:  
1.Cunoa\terea – s] fii deschis la „locul larg” pe care 
Dumnezeu îl are pentru tine. El are metode unice pentru 
tine în slujirea care [i s-a încredin[at. Limitarea înseamn] 
stagnare \i în final stagnarea aduce moarte spiritual].                                                                                                                                             
„Persevereaz] în înv][]tur], nu o neglija! P]streaz-o c]ci 
ea este via[a ta” (Proverbe 4:13) 
2. Pl]tirea unui pre[ - doar dorin[a profund] de a fi folosit 
de Dumnezeu, face pe cineva s] nu [in] cont de dificult][i 
\i s] îmbr][i\eze destinul lui Dumnezeu pentru el. Exist] 
un pre[ dar, s] nu uit]m c], pe Isus l-a costat totul! „Nu voi 
aduce Domnului meu arderi de tot care s] nu m] coste 
nimic” (2 Samuel 24:24b) 
3.R]spl]tirea - cel mai frumos aspect al slujirii este r]spl]-
tirea. Niciodat] s] nu ne uit]m la pre[ \i s] ne gândim la  
r]spl]tire: „ |i vei fi fericit, pentru c] ei nu au cu ce s] te  
r]spl]teasc], dar vei fi r]spl]tit la învierea celor drep[i”. 
(Luca 14:14 )  
Uneori, când Dumnezeu ne cere s] facem ceva, acest lu-
cru implic] durere, renun[are, îns] \tiu c] influen[at de 
Dumnezeu în durerea renun[]rii tale, la cuvântul S]u, nu 
vei fi singur. Richard Williams a avut o moarte de martir, 
printre ultimele lui cuvinte au fost acestea : „Fie via[a, fie 
moartea, am sim[it c] alegerea mea va fi voia lui 
Dumnezeu. Fie ca preaiubi[ii mei de acas] s] r]mân] în-
credin[a[i c] am fost cum nu se poate mai fericit \i nu a\ fi 
schimbat împrejur]rile cu nimeni. S] fie de asemenea în-
credin[a[i c] speran[ele mele au fost în întregime în nemu-
rire; c] cerul, dragostea \i Cristos au fost în inima mea; c] 

n]dejdea gloriei, n]dejdea mea 
pentru cer mi-a umplut pe de-a-
ntregul inima cu veselie \i bucurie 
\i pentru mine a tr]i este Cristos \i 
a muri este un câ\tig.” 
„Înţelepţii vor str]luci ca str]lucirea boltei cere\ti, iar cei ce 
au =nv][at dreptatea pe mul[i, vor str]luci ca stelele, în 
vecii vecilor” (Daniel 12:3)             Ramona Cioban                                                               
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 Tr]im o via[] atqt cqt ne-o d] 
Dumnezeu. Poate fi scurt], poate fi 
lung], poate fi plin] de soare sau 
umbrit] de nori.
Uneori ne a\tept]m la lucruri pe care 
ni le-am dori cu toata inima dar ele nu 
ne sunt date niciodat]. Alteori ne tre-
zim cu situa[ii pe care nu am vrea s] 
le exper iment]m nic idecum.                                                                                          
Avem fiecare destinul nostru pe care 
t r e b u i e  s ] - l  a c c e p t ] m .                 

Avem fiecare rolul nostru bine stabilit. +ntrebarea este, cum 
ne juc]m rolul? 

Biblia spune c] suntem o priveli\te pentru cei din jurul nostru 
ba mai mult suntem o priveli\te pentru =ngeri.                                                                          
Cartea “Foi[e de suflet” dezv]luie realit][ile unei tinere care  
a tr]it din plin suferin[a, singur]tatea, spaima dar =n acela\i 
timp a experimentat interven[ia miraculos] a lui Dumnezeu =n 
via[a ei. +ncrederea ei =n ceea ce face Dumnezeu nu au 
dezam]git-o nici =n cele mai cumplite zile cqnd suferin-
[a aproape nu se mai sfqr\ea. Va r]mqne un exemplu 
pentru cei a c]ror via[] este =ncercat] pqn] aproape 
peste puterile umane. Citind-o po[i cunoa\te mai mult 
despre modul =n care trebuie s] ne =ncredem =n cel ce 
a hot]rqt rolul nostru =n aceast] via[] pribeag]. 
Pentru ob[inerea c]r[ii pute[i lua leg]tura cu editoarea 
c]r[ii Ramona Ciobanu.  

Filozoful grec EPICTETUS spunea: “adu[i aminte c] e\ti un 
actor =ntr-o dram] pe care nu tu ai ales-o.                                                                                     
Dac] el vrea ca tu s] joci rolul unui cer\etor, caut] s]-l joci 
bine \i pe acesta; tot astfel dac] el vrea s] fii =n rolul unui 
infirm , al unui dreg]tor sau a unui simplu particular. C]ci 
datoria ta este s] joci bine rolul ce [i s-a dat; alegerea rolu-
lui apar[ine altuia. +ncearc] s] nu dezam]ge\ti pe ce-l ce te
-a a\ezat =n pies].”                                                                                                          
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I want to challenge all of us leading up to Christmas to get our focus off of ourselves and onto others.  To do acts 

In fact, when Jesus entered this world he entered a society that had a complicated religious system.  The religious 

leaders of the day looked through the Old Testament and compiled 613 laws for the people to follow.  Jesus was 

asked, “What is the greatest commandment?”  He answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, 

mind and strength".  That is the first and greatest commandment, and the second is like it, "Love your neighbour 

as yourself", and he said "this sums up all the law and all the prophets." 

Jesus took the complex and made it simple! There are three secrets here for a simple Christmas.  1. Love beyond 
myself 
Most of the time we have our focus on ourselves, and the challenge is to get my eyes off myself and onto others. 

I don't know about you but I think it’s just natural to focus on ourselves, so I need God’s power to help me move 

away from my natural tendency to the supernatural tendency.  To really focus on others!  To love beyond, because 

we have a God who proved at Christmas that he loves beyond.   

‘God so loved the world…’  God loves you.  God loves me.  Love explains why he came to this earth.  Love ex-

plains how he endured the pain, the humiliation and the suffering of the cross. The word for love literally means 

unconditional love.  Love with no strings attached!   

We are not used to that kind of love. We don't understand that kind of love. In many cases our kind of love comes 

with an ‘if’.  I love you "if" you will love me back.  I love you "if" you meet my needs.  I love you "if" you do the 

things I'm expecting you to do.  That's just natural love, but supernatural love is, I love you with no strings at-

tached!   

God loves me unconditionally, and that's so hard for me to understand!                                                  1. Give of 
myself 
But then there's a second thing if I'm going to make it a simple Christmas.  I love beyond myself and I give of my-

self.   

Look at the next part of the verse, "that he gave his one and only son".   

God's answers to the world's problems are never material things.  He did not come to give us more things.  He 
came to give us himself, but we think the more things we get then the more fulfilled we will be.  

 

                                                                                                                                  
Harul \i pacea s] v] fie =nmul[ite prin cu-
noa\terea lui Dumnezeu \i a Domnului 
nostru Isus Hristos.” (2 Pet.1:2)                                                                                          
Iat]-ne la =n perioada de var] care este 
foarte fierbinte =n Israel. 
Ne rug]m ca rqndurile noastre s] v] g]-
seasc] bine \i crescqnd =n harul Mqntu-
itorului Yeshua. Pentru noi, care a\tept]m 
revenirea Lui, ce ar putea fi mai important  
decqt a-L cunoa\te \i a-L iubi mai mult 
decqt orice altceva \i chiar decqt pe noi 
=n\ine?  
Sunt pe deplin con\tient de vremurile grele 
=n care tr]im, cqnd =ntunerecul se a\eaz] 
tot mai mult peste omenire. +ns] aceasta =nseamn] c] 
Domnul este aproape s] revin]. Pavel =i scrie lui Timotei c] 
“=n zilele din urm] vor fi vremuri grele.” (2Tim.3:1) Cu si-
guran[] c] a[i auzit \i a[i citit cu to[ii despre cele patru luni 
sqngerii.”  
Violen[a este de nest]pqnit pe =ntregul glob. +n Siria \i Irak 
cre\tinii sunt decapita[i f]r] mil]. De fapt 300 de cre\tini 
sunt uci\i =n medie =n fiecare lun] =n lume pentru simplul 
fapt c] sunt cre\tini. Apoi, p]rin[i =\i omoar] copiii \i copiii 
=\i omoar] prin[ii… Ceea ce m-a =ntristat foarte mult recent 
a fost faptul c] Ambasada Americii din Tel Aviv a =n]l[at un 
steag cu culorile curcubeului =n sprijinul festivit][ilor paradei 
homosexualilor din acest ora\. Ambasadorul American =n 
Israel Dan Shapiro nu s-a sfiit de faptul c] “pentru prima 
dat] =n istorie Ambasada American] din Tel Aviv a =n]l[at 

steagul homosexualilor =mpreun] cu steagul nostru 
american. “Suntem mqndri” - a declarat el -  “s] ne al]-

tur]m municipalit][ii din Tel Aviv-Yaffo \i locuitorilor lui =n 
celebrarea paradei homosexualilor \i lesbienelor.”  Aceste 
festivit][i care au durat o s]pt]mqn], au loc anual =n Tel 
Aviv, ora\ care \i-a f]cut reclama declarqnd c] este cel 
mai pro-homosexual ora\ din Orientul Mijlociu \i o destina-
[ie de dorit pentru comunitatea homosexual] interna[ional].                                                                  
Din 100,000 de participan[i, 30,000 au fost din afara Is-
raelului. 
+n 2010 Municipalitatea ora\ului Tel Aviv =mpreun] cu Mi-
nisterul Turismului a investit $88 milioane =ntr-o campanie 
masiv] pubicitar] =n Anglia \i Germania cu scopul ca acest 
ora\ s] fie acceptat ca fiind cel mai important loc de vacan-
[] pentru homosexuali. |i au reusit. Cred c] nu este nevoie 
de comentarii, dar =ntrebarea este: Putem s] mai spunem 
”Sunt mqndru s] fiu un American?”                                                                            
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 Toate aceste lucruri =mpreun] cu altele ar trebui s] 
“strqng]” rela[ia noastr] cu Mqntuitorul. El ne spune  “cqnd 
ve[i vedea toate aceste lucruri, s] \ti[i c] Fiul este aproape, 
este chiar la u\i.” (Mat. 24:33) S]rb]torile biblice de prim]-
var] au adus o vacan[] binemeritat] pentru Ella \i Eitan, 
care continu] s] mearg] foarte bine cu \coala. Ella ter-
min] clasa a 8a cu cele mai bune note, Domnul merit] 
toat] lauda pentru aceasta! Intr-o zi pe la jum]tatea lui 
Aprilie, tocmai =nainte de Pa\tele iudeilor, mergeam spre 
Shuk (pia[]) \i am v]zut pe viu arderea aluatului (chamets 
=n ebraic]). B]trqni \i tineri deopotriv] aruncau cu r]bdare 
=n foc r]m]\i[e de pqine \i alte alimente similare. Dar asta 
nu e tot ce ei fac pentru a fi gata s] intre =n cea mai im-
portant] s]rb]toare din Vechiul Testament. +nainte de s]r-
b]toare, =ntr-o cas] evreiasc] au loc preg]tiri minu[ioase 
pentru a o cur][i de orice f]r]mitur] de pqine \i orice ali-
ment f]cut cu aluat (drojdie), buzunarele sunt =ntoarse pe 
dos \i sp]late, iar vasele de g]tit sunt op]rite bine.  

Domnul s] ne ajute s] fim \i noi la fel de rqvnitori =n a 
=ndep]rta tot aluatul din via[a noastr] spiritual]! 
                                                                                                                             
+n februarie am =nceput s] mergem la Netanya (la nord de  
Tel Aviv), unde am =nceput o adunare de cas] cu emigran[i 
din Romqnia. La prima =ntqlnire au participat 12 adul[i.                      
+ncerc]m s] ne =ntqlnim o dat] pe lun] de\i nu reu\im 
=ntotdeauna din diferite motive. Ruga[i-v] pentru acest grup 
ca Domnul s] aduc] \i necredincio\i care s] g]seasc] 
mqntuirea.  
+n =ncheiere, v] suntem recunosc]tori c] sunte[i al]turi de 
noi! 
V] mul[umim pentru suport \i pentru rug]ciunile                            
voastre – atqt pentru noi cqt \i pentru mqntuirea Israelului.  
 
V] binecuvqnt]m din Sion =n Numele Lui! 
Familia Mitrea    
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Stia[i c]:                                                                                         
 - A doua cea mai educat] [ar] din lume (dup] Canada) este Israelul…                                                                                                      
- +n fiecare lun]18,000 de israelieni caut] pe Google cuvqntul r]scump]rare \i peste 20,000 caut] cuvqntul                    
Yeshua…                                                                                                                                                                                    
- Oficialii israelieni au relevat c] statul evreu este [inta a 1000 de atacuri cyber/minut…                                                                           
- Cele trei []ri cu procentul cel mai sc]zut =n ce prive\te antisemitismul sunt: Laos (0,2%), Filipine (3%) \i Suedia (4%)                                                                                                      
- +n Statele Unite, 9% din cei chestiona[i au fost de acord cu majoritatea afirma[iilor anti-semite.                                                          



Dear brothers and sisters from Genesis Mission  
thank you, for helping mark the land, touch  

and change people for God’s glory.  
 
 I felt led to focus on one particular Afrika Wa Yesu local church, 
located 50km away from Nampula city, our home town, called 
NACAVALA WA YESU. In 2011, our local church reached this 
community with the gospel of Christ. Before, people there had no 
hope nor future, totally given to demonic and ancestral worship. 
They could build “small houses” near by their called “the house of 
the spirits”  referring to either a demon or a dead ancestral 
parent’s spirit. The house below on the left, was built for that pur-
pose. The other picture on the right, shows the fabrication of alco-
hol called “Totonto” in local dialect Makuwa or “nipa” in another 
central dialect. These people were bound by ancestral and de-
monic worship, alcoholism, witchcraft practice and many more 
other dead ways. When the gospel arrived in that community in 
2011, fulfill the Matthew 4.16-17, where it says: 
 “The people who sat in darkness saw a great Light; and Light 
has sprung up to those who sat in the region and shadow of 
death. From that time Jesus began to preach and to say, Re-
pent! For the kingdom of Heaven is at hand”. 
Those who repent and believe in Jesus, are water baptized, are 
brought together for worship, common-unity and fellowship 
around the Word and worship to one and true God of The Bible 
and become part of a local gathering, which we call a house-
church where they are strengthened and grow strong in The 
Lord. When it grows into a larger group, with organized structure, 
then becomes: Local church 
Cashew Tree: This body of believers, met under a cashew 
tree for worship and fellowship in The Word. People took initiative 
and built the mud building and after a while it fell down, about 
twice, the picture on the left. Eventually they made one which 
stood for about a year, the middle photo, then it fell down again, 
as seen on the left photo. 
A Decent building: After nearly 3 years of praying The Lord 
opens s small window of opportunity to buy a portion of land cost-
ing 700mt (=$23usd) from the local old owner, and off-course, the 
legal pricing was  high afterward but the people made contribution 
locally to pay the initial 700mt and it opened up the door for God’s 
blessings. Today, Nacavala, have a new decent building to meet 
in – All glory to Jesus!                                                                                                                             
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Mi\cat de pilda Domnului Isus Hristos din Luca 10:30 "Pilda 
samariteanului", am fost nevoit s] r]spund personal la 
=ntrebarea ce fac \i cum r]spund eu fa[] =n fa[] cu aceste cu-
vinte care m] provoac] =n a face tot ce pot pentru salvarea 
altora. +n inima mea s-a n]scut  dorin[a de a ajuta \i =ncuraja 
persoanele care sunt =n nevoie. 
Am ajuns s] cunosc persoane a c]ror via[] este ruinat], oa-
meni f]r] nici o speran[], oameni care nu mai aveau nici un 
viitor, oameni care sunt dincolo de gratii. M-am v]zut atras de 
nevoile lor pe care numai Dumnezeu le poate =mplini. Am =n
[eles c] Dumnezeu m] cheam] la o asemenea slujire.      
Este o slujire care cere rug]ciune, timp \i o renun[are la multe 
planuri personale. Consultqnd so[ia \i copiii am ales s] fiu 
dedicat unei asemenea slujiri. Fac toat] aceast] lucrare 
=ncredin[at c] sunt =n voia lui Dumnezeu. Sunt convins c] f]-r] 
c]l]uzirea Duhului Sfqnt nu voi putea fi la =n]l[imea cerin-[elor 
lui Dumnezeu. Apelez la dragostea dumneavoastr] de a fi al]
turi de mine =n aceast] slujire. 
                                                                                                         
Cei de dincolo de gratii au nevoie de Isus Chritos!   
Vino s] fim =mpreun] lucr]tori cu Dumnezeu =n salvarea su-
fletelor lor. 
Mul[umesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi parte din lucra-
rea Misiunii Genesis \i a bisericii Philadelphia.    
                              
Exhorter & Chaplain 
Justin Chirila 
 

 La u\a casei noastre =n fiecare 
diminea[] g]sim un ziar, o 
bro\ur] sau o revist] cu cele mai 
=ngrijor]toare ve\ti. Mesajele lor 
vor s] ne spun] c] tr]im =ntr-o 
lume sc]pat] de sub control. 
+ntrebarea care fr]mqnt] min[ile oamenilor este:” Vor mai veni 
vremuri bune sau ne rostogolim cu repeziciune spre infern?” Tq-
n]ra genera[ie e ca un copil abandonat pe unul din cele mai so-
fisticate expresuri din marile metropole. Circul]m cu vitez], c]-
utqndu-ne scopul de care suntem anima[i. Nu e timp de oprit, de 
stat, de v]zut ce e =n via[a acestei genera[ii. Institu[iile de =nv][]-
mqnt nu mai au menirea de a educa tqn]ra genera[ie =n fric] de 
Dumnezeu \i respect de oameni. A r]mas totul =n sarcina bise-
ricii. Ca \i cre\tini a\tept]m sau mai mult pretindem ca p]storii de 
biserici s] fie peste tot. E treaba lor =n a salva suflete. De aceea 
sunt pl]ti[i.  
|i noi, de fapt ne sim[im \i deranja[i de cei necredincio\i care 
revin \i nu se pot conforma cerin[elor noastre dogmatice. 
+ntotdeauna e cineva afar] care vrea s]-i =mbrace sau s]-i 
dezbrace, s]-i tund] sau s] le pun] ceva pe cap. Parc] am avea 
chemarea de a goli biserica \i nu de a o umple de oameni care  
s]-L accepte pe Isus Christos ca Domn al vie[ii lor. Ne =ntreb]m 
dac] vor mai fi vremuri de =nviorare, vremuri =n care s] facem totul 
pentru salvarea celor de lqng] noi. Sl]vit s] fie Numele lui 
Dumnezeu care ne surprinde prin minunile pe care le face prin 
tineri, =n care noi nu am mai v]zut nimic bun. Tineri care =n ciuda 
a\tept]rilor noastre l-au redescoperit pe Dumnezeu \i care acum 
sunt gata s] lupte pentru cei pierdu[i. Mul[umim lui Dumnezeu 
pentru c]ile Lui ne=n[elese de noi, pentru alegera Lui de a se folo-
si de tineri c]rora nu le st] nimic =n cale =n a salva suflete pentru 
Isus Christos. Printre ace\tia sunt tineri pe care noi i-am uitat =ns] 
nu \i Dumnezeu. Din nou avem dovada c] orice se poate pierde 
=n lumea asta dar niciodat] rug]ciunile p]rin[ilor. John Brici este o 
astfel de m]rturie a unei vie[ii schimbate de Dumnezeu. Ast]zi el 
este nu numai un misionar printre tinerii romqni pierdu[i din Ameri-
ca ci \i un misionar =n Kenia. John Brici =mpreun] cu Manoly 
Globak \i-au dedicat via[a c]utqndu-i pe cei perdu[i pentru a-i 
readuce la picioarele cruci Domnului Isus Christos.                                                                          
+mpreun] cu misiunea “GOD WILL PROVIDE” ei lucreaz] pentru 
salvarea tinerei genera[ii. De curqnd au fost accepta[i ca lucr]tori 
=n biserica evanghelic] din aria Chicago “FOUNTAIN OF LIVE 
EVANGHELICAL CHURCH”. Chemarea noastr] este s] =i supor-
t]m =n rug]ciune \i astfel Dumnezeu s] se foloseasc] de ei tot 
mai mult =n cq\tigarea de suflete.          I.T.                                                                
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The news about “Baby Vanessa “grew rapidly as the need and 
alarm for help was sounded! God provided an opportunity for His 
people to respond and prayerfully His leading would yield the fruit 
needed to accomplish His purposes. Baby Vanessa was born 2 
months premature and developed Retinopathy of Prematurity 
(ROP). The news of her blindness was devastating and a sense 
of dread and fear prevailed as no help was available in Romania 
where she was born. Her faithful, loving parents, Estera and Io-
nut, sought out all avenues of help. They exhausted all resources 
available to them in Romania and throughout Europe. God contin-
ued to open up doors for them and they were courageous and 
bold enough to trust and move forward with each leading God 
showed them. The only remote hope for Vanessa to ever gain 
sight was sophisticated, expensive laser surgery. The over 
mounting hurdle was that only a few centers in the world had the 

experience and technology to address the pathology of late 

stage ROP which Vanessa had. Let me digress for a moment. I 
am a Family Physician from Goshen N.Y. located in the beautiful 
Hudson Valley. God has allowed me to work in the international 
medical community serving in medical missions around the world. 
My connection and knowledge of “Baby Vanessa “stems from 
work being done in Macedonia Betuel and Bianca are a faithful 
Romanian mission couple. Immediately after marrying, they re-
sponded to God’s call to work amongst the Albanians in Macedo-
nia .I met them while working with a medical project in Macedonia 
and had the opportunity to serve with them over the past 2 years. 
I last left them in Macedonia in April 2014. Betuel is Vanessa’s 
uncle. The devastating news about Vanessa reached me late 
spring 2014 once I was back in New York .Vanessa had to come 
to the United States to 1 of 3 centers in the world that would eval-
uate her and hopefully be able to intervene. Vanessa and her 
family were accepted by Dr Michael Trese at the Beaumont 
Health System in Detroit. In speaking with Dr Trese, Vanessa was 
already 2 months old and the race of time was against her. Laser 
surgery needs to be done as early as possible to improve the 
dismal prognosis for restoration of sight .He wanted to do surgery 
ASAP within 2 weeks. So many prayer concerns were put before 
the throne of grace and God’s mercy seat. The extended body of 
Christ around the world was soon made aware of the needs for 
Vanessa and  her family. As Jesus told the Apostles in John 9:3 
“...but it was in order for the works of God might be displayed 
…”in addressing why the blind man was born into life without vi-
sion. The family needed a visa from the Romanian government. 
This was initially denied because of lack of funds. They received 
the appointment in Detroit but couldn’t get there. Money was 
needed for travel, visas, and the staggering costs of surgery. Dr. 
Trese thought Vanessa would need at least 2 surgeries over a 
period of 2 weeks costing thousands of dollars. There was a fund 
established in Romania for donations but also a Romanian Mis-
sion in Chicago led by Reverend   Ilie Tomuta heard of the situa-
tion and he spearheaded the domestic support for prayer and 
fundraising Churches in Europe and the United States rallied in 
support for Vanessa. The blessings, love, support and prayer of 2 
local churches in the Hudson Valley N.Y. were reflective of God 
moving in people’s hearts to the cries of the needy. Upon hearing 
of the need, the faithful leadership and people of Westminster 
Presbyterian Church and Grace Community Church immediately 
responded and the outpouring of love , prayer  and funding was a 
visible movement of the Holy Spirit. 

“The effective prayer of a righteous man can accomplish 
much” (James 5:16) 
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Vanessa’s dad Ionut was denied his visa but Estera, the baby’s 
mom, did get her visa and accompanied Vanessa to Detroit. The 
prognosis for correction of ROP, especially at stage 4-5 where 
Vanessa was, is extremely poor. The eye damage is extensive 
and the prospect for sight is poor. God provided the funds, the 
logistics and the opportunity for Vanessa to get her surgery. After 
the first surgery, Dr. Trese felt Vanessa would need a third sur-
gery. Additional monies needed to be raised before the surgery 
could be performed. In a matter of 4-6 weeks, from the time of 
Vanessa’s diagnosis to the time of her discharge from Detroit, 
God’s people poured in over $51,000 on behalf of Vanessa and 
her family. More encouraging than that, the God given skill and 
talent of Dr Trese led him to comment to Estera, that he felt 
Vanessa had about an 80% opportunity for sight.                                                                                                    
It was a grueling start for Vanessa, her parents and her 3 siblings. 
The ongoing prayer is that the light and love of Jesus Christ would 
be made known because of the miracle of Vanessa . Vanessa 
was brought from darkness into light for God to be glorified.                                                         
We praise God and honor Him for His faithfulness, goodness 
and love. We thank His faithful servants who responded to 
His call to love , help and support the “ least of these “ . 
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 AM CREZUT C} 
{IN +N BRA{E UN 

+NGER 
 Am [inut copii =n bra[e 
rugqndu-m] pentru 
binecuvqntarea lor dar 
nici unul nu a stqrnit =n 
sufletul meu atqtea 
emo[ii ca \i atunci 
cqnd =n mqinile mele 
era acest] fiin[] v]-
duvit] de a vedea lu-
mea =n care s-a n]scut. 
Vanessa este copilul prin care a vrut Dumnezeu s] ne arate 
ce se =ntqmpl] atunci cqnd nu iubim doar cu vorba ci \i cu 
fapta. Am v]zut ce Dumnezeu poate face cqnd oamenii pun 
inimile =mpreun] pentru =mplinirea voii lui Lui.                                                                             
Vanessa este feti[a nev]z]toare despre care am auzit cu 
circa 5 luni =n urm]. Mi-a dat Dumnezeu harul ca =mpreun] 
cu sute de cre\tini s] particip]m la =ns]n]to\irea ei (adic] la 
a-\i rec]p]ta vederea). Pe aceast] cale doresc ca =n nume-
le Misiunii Genesis s] mul[umesc tuturor care v-a[i manifes-
tat dragostea pentru Vanessa, prin post, rug]ciune \i finan-
ciar. Toate acestea au fost o mare binecuvqntare pentru 
Vanessa \i =ntreaga ei familie. A fost un pas pe care Misi-
unea Gensis l-a f]cut prin credin[]. Spun acest lucru pentru 
c] era nevoie de trei opera[ii \i cheltuielile se ridicau la pes-
te $51000. 
Niciodat] nu m-am putut gqndi cqt de repede =\i poate pune 
Dumnezeu oamenii =n mi\care cqnd vrea s]-\i duc] un plan 
la =ndeplinire. 
A\ fi bucuros s] pot mul[umi fiecarei persoane =n parte 
pentru implicarea avut]. Este aproape imposibil dar \tiu c] 
Dumnezeu nu va uita sacrificiul niciunuia. Peste ani probabil 
c] pe unii =i va =ntqlni Vanessa \i le va putea da o =mbr][i-
\are =n semn de mul[umire. Pqn] atunci, =n numele misiunii 
\i a p]rin[ilor Vanessei mul[umim tuturor celor ce v-a[i l]sat 
folosi[i de Dumnezeu pentru ca Vanessa s]-\i poat] c]p]ta 
vederea. Mul[umim urm]toarelor biserici care au pus 
dragostea lor =n ac[iune aducqndu-\i aportul =n aceast] lu-
crare pentru care Dumnezeu merit] toat] slava. 
- Biserica Philadelphia, Chicago 
- Grace Community Church Washingtonville, NY 
- Betel Rom Pentecostal Church, Taylor, MI 
- Biserica Betania, Chicago 
- Bethesda Rom Pentecostal Church, Troy, MI 
- Assembles of God Church, Italia 
- Biserica Gethsemane, Chicago 
- Biserica Golgotha, Chicago 
- Biserica Penticostal], Knox, Indiana   
                                                                          
Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] tuturor cu via[] ve\nic]! 
            Rev. Ilie U. Tomu[a              

    Dragi fra[i \i surori, 
Permite[i-ne s] v] transmitem  
dragostea \i mul[umirile noastre 
pentru modul =n care v-a[i pus la 
dispozi[ia lui Dumnezeu =n rezol-
varea situa[iei noastre =n care ne 
aflam cu feti[a noastr] Vanessa.                              
In luna Martie al acestui an, cqnd 
Vanessa avea doar patru luni, 
am descoperit c] ea este nev]-
z]toare. Fiind tineri sim[eam c] 
suntem singuri \i ne rugam Domnului s] ne ajute s] putem 
trece biruitori prin situa[ia =n care ne aflam. Doream din suflet 
ca Dumnezeu s] ne vin] =n ajutor prin cineva, care s] simt] 
cu noi. Au fost zile extrem de grele pentru noi ca p]rin[i. 
Vrem s] mul[umim Domnului c] ne-a ascultat rug]ciunile 
printr-un email primit din partea Misiuni Genesis, un email 
care mereu =l recitim. A fost un mesaj de =ncurajare pe care    
l-am considerat ca \i r]spuns al rug]ciunilor noastre. Un 
mesaj care apoi s-a transformat =ntr-un ajutor la care nu am 
putut gqndi vreodat]. Misiunea Genesis a fost Mqna lui 
Dumnezeu, =ntins] peste noi. De aceea dorim ca prin 
dumneavoastr] s] mul[umim din inim] tuturor bisericilor \i 
persoanelor individuale care au fost al]turi de noi prin post, 
rug]ciune \i financiar. Prin dragostea dumneavoastr] cele 
trei opera[ii la ochii au reu\it \i costul lor de $ 51000 a fost 
acoperit integral.  
V] vom r]mqne recunosc]tori pentru totdeauna. 
    Fam. Ionu[ \i Estera Andrici                                                                                   19 
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Alegând \i urm]rind în fiecare zi un singur scop, cel de a 
câ\tiga premiul alerg]rii, echipa de conducere a bisericii 
Golgotha a f]cut înc] un pas important spre biruin[].  Sun-
tem recunosc]tori, în primul rând lui Dumnezeu care a iu-
bit, iube\te, \i va iubi biserica Golgotha, apoi conducerii \i 
nu =n urma tuturor, membrilor care au în[eles darul lui 
Dumnezeu pentru noi. Gândindu-ne la zilele pe care le tr]-
im, \i =n[elegând c] ne apropiem de final am putea face o 
compara[ie cu o echip] de alerg]tori care î\i doresc cu 
orice pre[ victoria. 

Ziua de 20 Iulie, 2014 a fost o zi binecuvântat] preg]tit] de 
Insu\i proprietarul bisericii, Domnul nostru Isus Hristos.  
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un om plin de Duhul 
Sfant, cu mult] pasiune, tqn]r, cu preg]tire teologic], \i 
multe alte calit][i deosebite. Pastorul Iulian Costea îm-
preun] cu Felicia, so[ia lui, \i cei trei copii, au =nțeles 
chemarea lui Dumnezeu r]spunzând afirmativ la invita[ia 
bisericii Golgotha de a sluji ca pastor senior al bisericii.  
Personal, vreau s]-i mulțumesc lui Dumnzeu pentru peri-
oada în care am slujit aceast] biseric], deasemenea mem-
brilor bisericii care m-au sus[inut. Mulțumesc fra[ilor p]stori 
seniori \i celorlal[i slujitori de la bisericile penticostale 
române din Chicago care au fost prezen[i la s]rb]toare.  
Deasemenea, mul[umesc atqt fratelui John Tipei de la bi-
serica Betel din Nashville, Tennessee, cât \i episcopului 
administrativ al bordului teritorial românesc (prietenul nos-
tru) Tony Lane, pe care ne-am bucurat s]-i avem împreun] 
cu noi. Dorim fratelui Iulian succes în lucrare, \i Domnul   
s]-i dea biruin[] în tot ce va intreprinde pentru bunul mers 
al bisericii.   

Pastor, Sorin Puha 
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Fiecare cre\tin este chemat la o dezvoltare con-
tinu] în rela[ia personal] pe vertical], la o aprofundare în 
cunoa\terea lui Dumnezeu, care s] î\i g]seasc] exprima-
rea în via[a individual] de slujire, în cadrul Bisericii sau în 
afara ei, astfel încât trupul lui Hristos, Biserica, s] 
cunoasc] o cre\tere în acord cu lucrarea fiec]rui m]dular, 
o zidire în dragoste, o unitate a Duhului în ciuda diversit][ii 
opinionale, p]strarea acesteia fiind posibil] doar prin leg]-
tura des]vqr\irii, care este dragostea lui Hristos.                                                                                      
Sub imboldul acestei chem]ri, comunitatea penticostal] din 
Chicago a luat ini[iativa deschiderii în anul 2002 a 
Colegiului Biblic Ekklesia, Chicago Campus, care în 
februarie 2014 a fost înregistrat cu numele nou: Sola 
Scriptura College and Seminary, fiind încorporat ca o 
organizaţie non-profit de educaţie, în statul Illinois, oferind 
în plus, faţă de programul anterior, două nivele superioare 
de învăţământ, şi anume: masterat şi doctorat, fiind un  

 
 
 

 
 
program bilingv (ro/eng), desfăşurat atât prin corespon-
denţă, cât şi în campus, urmărindu-se o colaborarea cu 
toate bisericile evanghelice atât pe plan local, naţional cât 
şi internaţional.  
Misiunea acestei instituţii are ca şi obiectiv atât echiparea 
actualilor, respectiv viitorilor lucrători, cât şi a membrilor 
bisericii dornici de studiu, dar şi oferirea oportunităţii 
aprofundării în studiul Sfintelor Scripturi la un nivel 
comunitar - ecclesial cât mai amplu, ţintind ca finalitate „… 
desăvârşirea sfinților…; (Efeseni 4:12-13), prin urmare 
mandatul Marii Trimiterii dat de Domnul nostru Isus Hristos, 
acela de a fi martori ai Lui în întreaga lume, să fie îndeplinit 
în şi prin această generaţie.
Mulţumim celor din Chicago, California, Canada şi Europa, 
care au ales să se înroleze la programele academice ale 
acestei instituţii de învăţământ superior: bachelor, master şi 

doctorat, lăsând astfel ca 
îndemnul Scripturii: „Caută să te 
înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu 
ca un om încercat, ca un lucrător 
care n-are de ce să-i fie ruşine şi 
care împarte drept Cuvântul 
adevărului.“ (2 Timotei 2:15), să 
devină o realitate în viaţa lor de 
credinţă şi închinare, şi nu în 
u l t im ul  r ând  b i se r i c i l o r 
penticostale din zona oraşului 
Chicago, care au optat pentru 
afilierea cu direcţia teologică, 
,„Sola Scriptura/ numai 
Scriptura“, promovată de 
această instituţie evanghelică, şi 
anume: Biserica Philadelphia – 
pastor Florin Cîmpean; Biserica 
Betania – pastor Luigi Miţoi; 
Biserica Elim – pastor Cristian 
Ionescu; Biserica Gheţimani – 

pastor Costică Hrişcă; Biserica Golgota – pastor Iulian 
Costea; Biserica Emanuel – pastor Radu Pavel. 
                                   ;                                                           
Mulţumiri fie aduse Domnul Dumnezeu, marele Olar, 
pentru felul în care se va folosi de unealta pus] în mâna 
Lui, Sola Scriptura College and Seminary, spre modelarea, 
creşterea în asemănarea lui Isus Hristos, a celor din co-
munitate şi pentru comunitate, astfel încât numele 
Domnului Isus Hristos să fie proslăvit în fiecare dintre noi, 
potrivit cu harul pe care Dumnezeul nostru ni l-a dat, prin şi 
în Domnul Isus Hristos. 
 
Sola Scriptura College and Seminary 
www.solascripturaseminary.org 
John Berzava, Ph. D. 
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“Call to me and I will answer you, and will 
tell you great and hidden things that you 

have not known.”               

(Jeremiah 33:3 ESV) 

For some of us youth (from Chicago Philadelph-
ia Romanian Church of God), August eleventh 
was our first time traveling to Acuña, Mexico, for 
others it was their second time. And as we 
prayed before our departure and throughout the 
trip, this verse continually kept making an ap-
pearance in our hearts and thoughts. No matter 
where each of us were individually in our experi-
ences with God, the 
Lord had a collec-
tive message for all 
of us as a mission 
team: “I want to 
show you some-
thing new! Some-
thing great! And 
something you 
have never known 
before!”                                                  
Working with Casas Por Cristos (an organization that 
builds houses for families living in poverty in Mexico, 
Guatemala, and the Dominican Republic) for the sec-
ond year in a row has been an amazing privilege. Every 
year and every house, depending on which family we 
built for, was always a new and unique experience.                                            
I must admit, working with Casas is both exhausting 
and exhilarating; the manual labor of physically building 
a house is rigorous and real, especially with the heat of 
the sun relentlessly falling on your back. However the 
beauty of Casas is you (literally) get to experience be-
ing the hands and feet of Jesus as you construct a 
home for a beautiful family in need.                                                     
“[We] went about as though [we] grieved for [our] friend 
or [our] brother; as one who laments his mother, [we] 
bowed down in mourning.” (Psalm 35:14 ESV)                                                                       
It truly did not take long for all of us to fall in love with 
Esther, a homeless single mother and grandmother. I 
will always remember Esther’s smile, when our eyes 
met during a song we sang at the revealing of her 
house, Suntem O Familie (We are a Family). Neither of 
us understood each other’s language, however our mu-
tual joy in that moment felt magnetic and obvious 
enough. I felt as though she was my own grandmother 
and we have known each other our whole lives. I know 
that our hard work in Acuña, was not for just another 

person in need, but specifically 
for a great friend, a sister, and 
grandmother like my own.                                                  
Although Esther wished not to 
disclose much of her information 
and life story, we knew that she 
has been waiting four years to 
receive a house, “I want a house 
so that I can see my family gath-
ered together again, so that I can 
welcome them, and cook for 
them,” she explained. We real-
ized that the house we built 

meant more than just a 
roof over Esther’s head, 
but it also meant bring-
ing her disrupted and 
scattered family back 
together. Likewise, my 
team was given the 
great pleasure of work-
ing alongside a passion-
ate and inspiring young 
man of God living in 
Mexico, David. Building 
about fifteen houses a 
summer with Casas Por 
Cristos, while also 
learning English and 
French in preparation 
for college, David never 
ceased to amaze all of 
us. I will always think 
back to the stories he 

shared with me and a few others of his early childhood in 
Juárez, Mexico, the normality of living among the cartel 
and his witnessing of multiple murders, one including his 
best friend, whom he tragically witnessed getting shot in 
the head, shoulders, and heart. The more he spoke, the 
more connected I felt to him as a sibling in Christ and I 
began to hurt for his past. 

“Every morning my family and I would gather together 
and pray for God’s safety over us, to shield us before we stepped 
out of our houses. And everyday the news spread, another friend, 
friend of a friend, or neighbor gone, and we thanked God for His 
reoccurring protection and love over our family,” David explained.                          
We all, without a doubt, have realized new and great things 
throughout this year’s trip to Acuña, Mexico. As our journey came 
to a close with a final, relaxing day in San Antonio, Texas, I, for 
one, could not believe that only 250 km and two hours separates 
thousands of starving and homeless people from the luxury I was 
experiencing. It is easier to accept poverty when traveling by a 
plane, but looking into the distance and knowing that just beyond 
that gate there are people who cannot leave the poverty of Mexi-
co behind them, like me, makes it hard for me to swallow.                
Just two hours away from where the beautiful San Antonio Paseo 
Del Rio (also known as the River Walk) carries five-star dinner 
cruises down its streams and the adjoining streets emanate with 
the glow of tree lights and the resonance of mariachi bands—lies 
the poverty, misery, and cries of Acuña, Mexico. And similarly 
God answered and showed me, are there not many people, broth-
ers, sisters, mothers, and fathers, just two doors away or perhaps 
two steps away in our own homes and workspaces that need 
Christ’s love and our attention? 

                                                        By Ruth F. Tomuta  

 



ANGOLA PRIMA {AR} DIN LUME CARE INTERZICE IS-
LAMUL 
 Ministrul angolez al culturii, Rosa Cruz e Silva, a declarat c] 

“procesul de legalizare a Islamului nu a fost apro-
bat de c]tre Ministerul de Justi[ie \i a Drepturilor 
Omului din Angola \i, prin urmare moscheile din 
toat] [ara vor fi închise \i demolate”, a publicat 
ziarul marocan “La Tribune Noubelle”. Angola are 
o popula[ie majoritar cre\tin], aproximativ 95% 
din popula[ie practic] o form] de cre\tinism \i a 

decis c], pe lâng] Islam interzice o serie de alte religii \i secte 
care în conformitate cu guvernul “submineaz] cultura na[iunii”. 
www.stiricre\tine.ro   
  
Doi misionari cre\tini infecta[i cu Ebola =n timp ce =\i f]ceau 

lucrarea printre pacien[ii bolnavi din 
Liberia au fost externa[i dintr-un spi-
tal din Atlanta, Georgia. Este vorba 
despre Kent Brantly de 33 de ani 
care a fost externat =n data de 21 
august. El activa =n echipa de medici 

ai Samaritan’s Purse \i a rostit urm]toarele cuvinte la ex-
ternare: “Aceasta este o zi miraculoas]. Sunt fericit c] sunt 
=n via[], c] sunt bine \i m] voi reqntqlni cu familia.” 
sursa: http://revistacrestinulazi.ro 
 

La doar 8 ani, Pacifique a fost arestat \i 
închis. A fost b]tut \i treceau multe zile 
f]r] s] m]nânce. Într-un final a evadat \i 
s-a întors pe str]zi, f]r] prea mult] 
speran[] pentru viitor pân] când Organi-

za[ia Hope for Life a mers în pia[a în care î\i petrecea ma-
joritatea timpului. Ace\tia au mers acolo s] recupereze 
copiii str]zii. 
„Nu eram pe list], dar m-au luat pentru c] Dumnezeu avea 
un plan cu mine”, a spus Pacifique.     
                                                                                                                                                                                                                                                             

„În mijlocul protestelor din Hong Kong se spun rug]ciuni                         

\i se cqnt] imnuri cre\tine".  
"Oficial, toate bisericile mari din Hong Kong au adoptat po-
zi[ii neutre fa[] de proteste, încurajând ambele tabere s] 
dea dovad] de calm \i s]-\i arate angajamentul pentru g]-
sirea unei solu[ii pe cale pa\nic]. Îns] multe biserici fur-

nizeaz] ajutor protestatarilor. Wu Chi-wai, pastor al Bise-
ricii Alian[a \i Misiunea Cre\tin], estimeaz] c] mai bine de 

jum]tate dintre cele 
1400 de biserici 
protestante din 
Hong Kong au for-
mat grupuri pentru a 
sprijini mi\carea pro-

democra[ie. „În mijlocul protestelor se spun rug]ciuni \i se 
cqnt] imnuri cre\tine, cum se face în Ajunul Cr]ciunului”, 
spune acesta. Biserica Vi[a-de-vie, cu 1500 de enoria\i, 
furnizeaz] prim ajutor, mâncare \i ad]post protestatarilor. 
„Nu ne asum]m o pozi[ie politic]. Suntem aici pentru a aju-
ta oamenii din Hong Kong”, spune pastorul Andrew Gar-
dener, care conduce biserica. Implicarea religiei în mi\ca-
rea de protest este o grij] în plus pentru Beijing, care a 
reu\it s] implementeze în China continental] un sistem 
birocratic elaborat de agen[ii \i institu[ii guvernamentale 
pentru a monitoriza \i controla cultele religioase. Bisericile 
din Hong Kong încearc] de mult] vreme s] r]spândeasc] 
cre\tinismul în China. Pastorii protestan[i din Hong Kong 
au contribuit la extinderea confesiunilor evanghelice care, 
în urm] cu trei ani, f]cea obiectul mai multor analize îngri-
jor]toare ale Partidului Comunist."  

Un conflict a izbucnit din 
nou între poporul Ale din 
Gewada (satul unde sluje-
ște Luminița Prisecaru, 
acum aflată în România) și 
poporul Konso din satul 
Duro situat în câmpia 
râului Debena. Conflictul 

se spune c] a izbucnit pentru c] un b]rbat din Gewada a 
b]tut doi b]ie[i din Duro, pe unul omorându-l, iar pe cel]lalt 
r]nindu-l grav, acesta fiind în prezent în spital. Acum cele 
dou] popoare sunt în r]zboi de câteva zile. Ruga[i-v] 
pentru pace între aceste dou] popoare și stabilizarea situ-
ației în zon]. Rugați-v] ca proiectul de traducere s] nu fie 
întrerupt de planurile celui r]u. 
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CHERISHING THE LEADER             
DR. P.P. JOB 

On 19th August 2014 we commemorate the sec-
ond death anniversary of our Founder-President Dr. P.P. Job. An evangelist dedicated to spread the message of Christ 
to people all over the world, he worked tirelessly for the mission which was entrusted by the Lord. During his lifetime, 
he visited 130 nations to share the Gospel, set up a literature ministry that till date gives hope and prayers to the per-
secuted, and established a group of educational institutions for socially-ostracized girl children and those of persecut-
ed and martyred Christians. A man of intense faith he let no circumstance, no hurdle, come in the way of his faith. Be 
it an impoverished childhood, the dangers of working in Communist countries or the untimely death of both his sons, 
he used every opportunity to glorify God. 

Though he was a preacher, Dr. Job always believed that demonstration of faith is higher in the eyes of God than 
preaching about Him. And, following this, he was a true demonstrator of faith, which is why his life and his works are 
an inspiration to millions of people. He touched lives with experiences from his own life, which motivated listeners to 
aspire for a faith that would enable them to carry their crosses with courage. 

As we strive forward to carry on his vision, we keep in our hearts, this humble and charismatic man of God, who 
continues to be our guide and our leader. But this is the very time to strengthen his faith, because a disliked destina-
tion is kept for every believer to help him mature in faith." (TYS, pg. 106) 
Let us use the disliked destinations reserved for us, to grow in the Lord and understand His love. 

REMEMBERING SABINA WURMBRAND 
Sabina Wurmbrand, the wife of Late Richard Wurmbrand, went to be with 
the Lord on 11th August, 2000. She was 87 years old. On her 14th death anni-
versary, we remember her life of suffering and perseverance with reverence. 
As the wife of an evangelist who spent years locked up in a Communist pris-
on, she was the example of stoic faith in the face of utmost adversity. Having 
herself worked in labor camps and survived terrible conditions, she under-
stood the pain of suffering, the price of faith, and the un-ending love of God 
that helped her through all the persecution she witnessed. Her experiences 

have been penned down in the book, 'The Pastor's Wife'. Though she was just a frail, diminutive lady, 
her willingness to stand for the Lord and fight against persecution revealed a woman with an iron will 
that led her to become a revolutionary of her time. We, at TFC, salute this great lady of God. 

 

 

 

 




