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Stima[i cre\tini,                                                                                               
 

Privind pe fereastra ce desparte c]l-
dura dinquntru \i =nghe[ul de afar] 
ne d]m seama c] iar]\i a trecut un 
an. Este din nou iarn], anotimp =n 
care \i vr]bioarele \i-au =ncetat 
cqntecul.  
Suntem gata de trecerea liniei mar-
cat] de anii pe care i-am tr]it pqn] 
acum.  
Ne =ntreb]m unde s-au dus?                 
C q t  n e - a  m a i  r ] m a s ?                                              
Parc] nici o zi nu mai seam]n] cu 
cealat]. Suntem speria[i. Parc] s]r-
b]torile nu-\i mai au valoarea lor. 
Cr]ciunul e orice ai vrea numai s]r-
b]toare nu. Oamenii au avut grij] an 
de an s] p]streze ieslea, steaua, 
vitele din grajd dar au pierdut pe 
Hristos Domnul. Au r]mas colindele 
dar nu mai e =nchinarea inimii. 
{inem la s]rb]toare dar am uitat de 
Cel pe care ar trebui s]-L s]rb]to-
rim. D]m daruri ca s] primim daruri 
dar respingem darul pe care 
Dumnezeu ni l-a f]cut. Am r]mas cu  
acela\ Isus =n scutece sau cel din 
plastic pe care =l punem an de an =n 
fa[a casei sau sub bradul cump]rat 
de pe pia[]. 
Ni s-a f]cut dor s] vedem =ngeri 
=mbr]ca[i =n straie de lumin] \i cu 
vestea bun] pe buze. Ei nu mai 
vin. Ne-a r]mas nou] s] ducem lu-

mina mai departe celor ce mor =n p]-
cat. Este bezn] =n jurul nostru, iar =n 
suflete iarn], cum parc] nu am mai 
experimentat  niciodat]. 
Criza de care ne plqngem nu este 
financiar] ci spiritual] pentru simplu 
motiv c] Isus Hristos, Lumina lumii, 
este lep]dat. Aceast] lips] de lu-
min] cauzeaz] =ntunericul =n care 
tr]im.  
Vom intra =ntr-un nou an. Cum? La 
ce idealuri aspir]m? Vom p]\i mai 
aproape de Dumnezeu? Vom c]uta 
mai mult biserica? Vom =ncepe s] 
spunem \i altora despre ceea ce 
Dumnezeu a f]cut =n via[a noastr]? 
Vom reconstrui altarul familiei? Vom 
c]uta s] ne bucur]m cu cei ce se 
bucur] \i s] plqngem cu cei ce 
plqng? Vom pa\i =n anul nou prin 
credin[] aducqnd vestea bun] \i 
celor de lqng] noi? Ne vom ruga mai 
mult pentru bolnavi? Vom c]uta un 
misionar pentru care s] ne rug]m 
sau s]-l sus[inem financiar? Ce vom 
face?  
Dumneavoastr], care an de an sun-
te[i al]turi de lucrarea misionar], 
vrem s] v] mul[umim din inim], 
=ncurajqndu-v] \i =n anul care vine 
s] r]mqn[i statornici lucr]rii la care 
El va chemat. 
 V] dorim  tuturor 
“ S } R B } T O R I  F E R I C I T E ! ”                                   
Rev. Ilie U. Tomu[a 
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Cr]ciunul vine din nou la mo-

mentul potrivit. Nu m] refer =n 

mod special la decora[iile de 

Cr]ciun, la atmosfera s]rb]toreasc], la pomii =mpodobi[i =n 

culorile tradi[ionale, la cadourile mici ascunse =n cuti mari, 

la cqrna[ii proaspe[i sau afuma[i care s-au furi\at =n buc]t]-

riile noastre, la colinzile alterate genetic pentru a se potrivi 

corectitudinii politice, la petrecerile care ne fac s] ne cul- 

c]m tqrziu, la multiplele servicii divine \i la satura[ia cu 

concerte de cr]ciun sau concerte de sezon, la bucuria arti-

ficial creat], la prieteniile care [in un sezon, la participarea 

la Biseric] durabil] cqt  s]rb]torile, la mirosul parfumat de 

cozonac care vine din cuptor, cu nostalgia copil]riei pe 

tav], la z]pada imaculat] care va acoperi temporar ne-

greala pa\ilor no\tri prin lume \i nici la schimb]rile politice 

care s-au produs =n diferite col[uri de lume.                                                                                                                                                                    

Cr]ciunul vine la momentul potrivit s] reaminteasc] lumii \i 

bisericii c] cea mai mare minune – o minune irepetabil] – 

este venirea lui Dumnezeu =n chip de om. C] Dumnezeu 

=nainte s] ne promit] c] o s] ne duc] =n lumea lui, a decis 

s] vin] El =n lumea noastr]. C] =nainte s] ne ofere raiul, El 

a primit ieslea. +nainte s] fie Marele Domn, s-a f]cut =n 

micu[ copil. Ne reaminte\te c] pentru a ne aduce pacea, el 

a venit s] sufere \i =nainte s] ne ierte p]catele, s-a f]cut   

p]cat pentru noi. +nainte s] ne dea multe binecuvqnt]ri el a 

purtat blestemul p]catelor noastre. Cr]ciunul ne reamin-

te\te c] Dumnezeu nu for[eaz] pe nimeni s]-l urmeze, dar 

c] mqntuire nu exist] decqt =n Unul Fiu de Dumnezeu, 

=ntrupat printr-o fecioar], n]scut =ntr-o iesle, ridicat pe o 

cruce, coborqt =ntr-o grot] de mormqnt, dar =n]l[at pe tronul 

gloriei pentru eternitate. Biserica trebuie s] ias] din starea 

de amnezie \i s] readuc] lumii confuze, agnostice, atee \i 

seculare semnifica[ia biblic] a Cr]ciunului. Cr]ciunul vine 

la momentul potrivit pentru a aduce aminte c] aceast] s]r-

b]toare nu doar adun], ci \i desparte. C] nu aduce doar 

nop[i lini\tite ci \i nop[i tulburate de violen[]. Ne aminte\te 

c] =n timp ce pruncul doarme lini\tit, Irod are co\maruri, c] 

=n timp ce =ngerii proclam] pace pe p]mqnt, unii pun la 

cale conflict, violen[] \i r]zboi. Da, Cr]ciunul separ] lumea 

=n cre\tini \i p]gqni, aposta[i \i credincio\i, persecuta[i \i 

persecutori. Cr]ciunul ne reaminte\te c] \i azi sunt s]bii 

care trec prin inimile mamelor cre\tine. Nu doar figurativ ci 

cu teroarea mor[ii \i a persecu[iei. Nu =ntqmpl]tor Cre\tinii 

sunt mai persecuta[i acum ca oricqnd =n jurul lumii \i c] 

devine din ce =n ce mai costisitor =n a afirma o credin[] 

simpl], biblic] =n Christosul n]scut =ntr-o iesle, mort pe o 

cruce \i =nviat din mormqnt. Trebuie s] spunem c] =n timp 

ce unii cre\tini s]rb]toresc Cr]ciunul cu jocuri de lumini \i 

artificii, al[i cre\tini =n jurul lumii =\i pun =ns]\i via[a =n joc de 

dragul unui copil n]scut =ntr-o iesle la fel de pauper] ca \i 

condi[iile lor sociale contemporane. 

Cr]ciunul vine la momentul potrivit pentru c] lumea asta  

n]uc] este cuprins] de r]utate, de violen[], de ur], de r]z-

boi, de triste[e, =ntuneric, de p]cat. Lumea are nevoie de 

un copil care s] aduc] o doz] de bun]tate, o lic]rire de 

veselie, o sclipire de ochi care nu v]d rase ci oameni, un 

sentiment de pace ca somnul unui copila\, o singur] 

speran[], un gram de miracol \i de-o imensitate de inocen-

[]. Cr]ciunul vine la momentul potrivit s] mai declare o 

dat] lumii “c]ci un copil ni s-a n]scut…” \i e vremea s]-l 

numim “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P]rintele 

ve\niciei, Domn al p]cii.”  

Cr]ciunul vine la momentul potrivit… tu ai un moment? 
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“La Gabaon, Domnul S-a ar]tat în 
vis lui Solomon noaptea \i Dumnezeu i-a zis: «Cere ce vrei 
s]-[i dau.» Solomon a r]spuns …” 1 Împ]rați 3:5-6 

În general, s]rb]toarea “Na\terii Domnului” aduce în via[a 

cre\tinului un plus de bucurie \i speran[]. Chiar dac] prin-

cipiile de credin[], sau resursele materiale limitate, îi [in pe 

unii cre\tini departe de spiritul comercial al s]rb]torii, omul 

n]scut din nou se apropie de Scriptur] \i caut] s]-\i 

aminteasc] adev]rata semnifica[ie a Cr]ciunului. 

Rolul Cuvântului lui Dumnezeu 
Îns], “Cuvântul lui Dumnezeu este viu \i lucr]tor” (Evrei 

4:12) de aceea, citind pasajele biblice care prezint] scena 

Na\terii, nu trebuie s] r]mânem la fel. În[elegând gene-

alogia lui Isus, vizita îngerului la fecioara Maria, visele con-

ving]toare pe care Iosif le-a avut, vizita p]storilor, cântarea 

o\tirii de îngeri deasupra câmpiei Betleemului, semnifica[ia 

stelei, cadourile magilor \i tulburarea împ]ratului Irod … ar 

trebui s] permitem acestui Cuvânt s]-\i îndepli-neasc] 

rolul acelei s]bii cu dou] t]i\uri, ultra-ascu[it], pentru a p]

trunde pân] acolo încât s] “judece sim[irile \i gândurile 

inimii” noastre. 

Dar, când El le judec], cum reac[ion]m noi?                                                                      

Doar un Irod, preocupat atât de mult de pozi[ia lui de con-

duc]tor, a fost cel care nu a avut nici bucurie \i nici  

 

speran[] când a aflat de na\terea Împ]ratului Iudeilor. 

Îns], o sfânt] fecioar], care tr]ia în a\teptarea “mângâierii 

lui Israel”, a fost gata s] accepte o chemare care avea s]-i 

aduc] \i mult] durere (“sufletul tău va fi str]puns de o 

sabie ca s] se descopere gândurile multor inimi”, Luca 

2:35) dar \i multe privilegii (“toate neamurile îmi vor zice 

fericit]”, Luca 1:48). 

Dumnezeu i-a judecat \i lui Iosif sim[irile \i gândurile ini-

mii. În timp ce-\i planificase s] o lase pe Maria pe ascuns, 

Cuvântul lui Dumnezeu, transmis în vis printr-un înger, a      

t]iat înveli\ul confortului \i a expus un om gata de sacri-

ficiu. F]r] acel vis a lui Iosif istoria s-ar fi scris diferit.                                                                 

Rolul cuvintelor noastre 

Este feeric s] privim la aceste interven[ii miraculoase din 

partea lui Dumnezeu în vie[ile protagoni\tilor din scena 

Na\terii. Ni se pare c] nu lipse\te nici un element \i c] nu 

putem contribui cu nimic. Îns] nu este a\a. Când L-a v]-

zut pe Isus, Simeon a declarat: “C]ci au v]zut ochii mei 

mântuirea Ta, pe care ai preg]tit-o s] fie, înaintea tuturor 

popoarelor, lumina care s] lumineze neamurile” (Luca 2:30

-32). Domnul Isus nu a r]mas în iesle, ci a ajuns la cruce. 

A murit \i a înviat, S-a în]l[at la Tat]l \i ne-a spus: “Cum   

M-a trimis pe Mine Tat]l, a\a v] trimit \i eu pe voi,” (Ioan 

20:21).  
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Pe umerii urma\ilor lui Hristos este a\ezat] responsabili-

tatea r]spândirii Evangheliei la toate neamurile. Foreman 

\i Miller, în cartea lor |tafeta conducerii, avertizeaz] c] 

“cre\tinismul este întotdeauna la o genera[ie distan[] de 

dispari[ie.”  

Dar, în genealogia lui Isus, mai vedem o rela[ie dintre pre-

decesor – succesor. Solomon, urma\ul lui David pe tron, 

este o verig] cheie în modul în care decurge împ]r][ia. Ca 

rege, în prim] faz], Solomon se vede incapabil de sarcina 

primit], spunând, “eu nu sunt decât un tân]r, nu sunt 

încercat” (1 Împ. 3:7). Dar Dumnezeu îi apare într-un vis  

\i-i face cea mai faimoas] ofert]: “Cere ce vrei s]-[i dau.” 

Aceea\i ofert] ne este f]cut] \i nou], credincio\ilor, de  

c]tre Domnul Isus, “Adev]rat, adev]rat, v] spun c], orice 

ve[i cere de la Tat]l în Numele Meu, v] va da!” Nu este 

nevoie s] ni se adreseze aceast] întrebare printr-un vis 

supranatural, ci în contextul noului leg]mânt, suntem chiar 

invita[i de c]tre Fiul lui Dumnezeu s] cerem orice vom 

vrea. |i aici este marea provocare!  

Ce vom cere? În func[ie de ceea ce cerem vom primi 

‘bonusuri’ sau ‘penaliz]ri’ spirituale. Solomon nu a cerut 

nici via[] lung], nici bog][ii \i nici faim], ci a cerut în-

[elepciune s] poat] conduce împ]r][ia. “Cererea aceasta 

a lui Solomon a pl]cut Domnului” (1Împ. 3:10) iar pe lâng] 

în[elepciune, Domnul i-a dat lui Solomon ca ‘bonusuri’ via-

[] lung], bog][ii \i faim].  

Îns], a fost o alt] cerere spre care Domnul nu a privit cu 

pl]cere. Mama fiilor lui Zebedei I-a spus lui Isus, 

“porunce\te ca în Împ]r][ia Ta, ace\ti doi fii ai mei s] 

\ad] unul la dreapta \i altul la stânga Ta” (Mat. 20:21). 

Mustrarea Domnului, “nu \ti[i ce cere[i,” precum \i lec[ia 

slujirii pe care o d] Domnul în acest context, au fost sufi-

ciente ‘penaliz]ri’ pentru o astfel de cerere. 

Ceea ce ne dorim, ceea ce cerem în inimile noastre este 

evaluat de însu\i Hristos, care a spus: “C]uta[i mai întâi 

Împ]r][ia lui Dumnezeu \i neprih]nirea Lui \i toate aceste 

lucruri vi se vor da pe deasupra” (Mat. 6:33). Dac] cererea 

ta nu vizeaz] Împ]r][ia, ea nu va pl]cea Domnului!  

Richard Foster afirm] c] “Cel care nu caut] mai întâi Îm-

p]r][ia lui Dumnezeu de fapt nu o caut] deloc.” 

Precondiția pentru primirea unui vis de la Dumnezeu                  

Se spune c] cel ce-\i dore\te în[elepciunea mai mult ca 

orice este deja în[elept. Cu o astfel de în[eleciune a lucrat 

Solomon. Înainte ca el s] primeasc] visul cu oferta lui 

Dumnezeu, citim c] Solomon “a adus o mie de arderi de 

tot pe altar” (1Împ. 3:4). Acest lucru subliniaz] faptul c] nu 

vom ajunge niciodat] s] ne dorim mai întâi Împ]r][ia dac] 

nu suntem gata s] ne jertfim. Zilele de post, rug]ciunea 

st]ruitoare, d]rnicia cu sacrificiu, renun[area la planurile 

noastre egoiste \i la preocup]rile noastre p]mânte\ti, 

consacrarea vie[ii personale pentru misiunea lui 

Dumnezeu, reprezint] jertfele ce ar putea na\te în noi   

gândul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne sf]tuie\te pe 

fiecare, “s] ave[i în voi gândul acesta, care era \i în Hris-

tos Isus” (Filipeni 2:5).  

 

 În încheiere doresc s] împ]r-

t]\esc o experienț] perso-

nal]. În noaptea de revelion 

2006 - 2007, fiind împreun] 

cu familia, am avut \i câteva 

momente speciale în care ne-

am exprimat recuno\tin[a 

pentru anul care s-a încheiat 

\i dorin[ele pentru anul care 

tocmai începuse. Când mi-a 

venit rândul s]-mi spun dorin[ele, am ales s] iau o coal] 

alb] de hârtie, pe care am prezentat-o înaintea familiei 

mele cu mesajul urm]tor: “îmi doresc s] încep anul 2007 

cu o inim] gata s] primeasc] gândul lui Isus pentru mine. 

I-am încredin[at Lui condeiul vie[ii mele \i am încredere 

c] El va scrie un nou capitol cu ceea ce dore\te El pentru 

mine!” Experien[a respectiv] m-a marcat. Chiar am f]cut 

o fotografie de care mi-am amintit în timp ce scriam acest 

articol (pe care o vede[i al]turi). În luna octombrie a an-

ului 2007 am fost invitat] s] preiau conducerea Centrului 

Român de Studii Transculturale. Nici m]car nu mi-a\ fi 

putut închipui un asemenea traseu pe ‘foaia’ vie[ii mele! 

Dar Domnul-l avea deja planificat! 

Dragi cititori, suntem în preajma s]rb]torii Na\terii Dom-

nului \i fiecare avem dorin[e. Îns], singura modalitate de 

a fi siguri c] primim ceea ce ne dorim, este s] ne dorim 

ceea ce Dumnezeu dore\te s] ne ofere: pe Isus Însu\i! 

Doar atunci vom fi destoinici pentru orice lucrare bun], 

fiindc]-i “Hristos în noi, n]dejdea slavei” (Coloseni 1:27)! 

Ileana –INA Hri\c] 

Director Executiv la Centrul Român de Studii Transcul-

turale din Constan[a 
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The annual Church of God Romanian Territory Pastors 
Conference was held November 6-9, 2014 in Chicago, Illi-
nois.  It was The annual Church of God Romanian Territory 
Pastors Conference was held November 6-9, 2014 in Chi-
cago, Illinois.  It was hosted by Pastor Florin Cimpean and 
his wife, Michelle, and the Philadelphia Church and Pastor 
Iulian Costea and his wife, Felicia and the Golgota Church.   

Under the theme of ONE Faith, ONE Lord and ONE Mis-
sion, the various aspects of the conference engaged the 
idea and desire of Jesus that we become one in purpose. 

The program included a pre-conference roundtable and 
dinner at the home of Florin and Michelle Cimpean.  Sitting 
around tables and a beautiful meal, pastors and wives who 
were able to come to the conference early enjoyed a time 
of fellowship, networking, and inspiration.  Dr. Bryan Cut-
shall shared his stories of his ministry and responded to 
questions asked about ministry.  Dr. Cutshall served as 
pastor of the Twin Rivers Worship Center in St. Louis for 27 
years, leading that church from a congregation of 55 peo-
ple to over 3,000 attending services each weekend. He 
handed the baton of the pastorate of the church to a 29 
year old young man, whom he coached and prepared.  He 
now serves as the President of the Redemption Point 
School of Ministry in Chattanooga, Tennessee.  He also 
serves on the Church of God Executive Council. 

On Friday, the Church of God RTO Board met on Friday for 
the purpose of discussing various matters of busi-

ness, as well as strategizing for moving the RTO churches 
forward together as one.  The board was recently elected 
by the credentialed ministers in the Church of God Romani-
an Territory for the 2014-2016 term.  They include Florin 
Cimpean, Moses Gaode, Gelu Strimbu, Gavril Fazecas, 
Iulian Costea, Dorel Ilioi, and Dorin Druhora.  This leader-
ship team assumes the responsibility of assisting Adminis-
trative Bishop, Dr. Tony Lane, with the various aspects of 
leading the Church of God Romanian Territory.  Florin Cim-
pean was elected to serve as chairman of the COG RTO 
Board for 2014-2016. 

The first worship service of the conference was held at the 
Philadelphia Church.  The youth of the church lead the wor-
ship and music in the service.  Pastor Gelu Strimbu 
preached a message on the importance of unity, followed 
by a second message by Dr. Bryan Cutshall, entitled It’s 
Gonna Be Worth It.  Also in the evening service, Dr. Lane 
presented the elected RTO Board and presented them 
each a soccer jersey with the number 1 on the back, along 
with their names, to symbolize the importance of unity.  
Also recognized were Dr. Lazar Gog, the COG RTO Inter-
national Field Representative, as well as RTO Youth Direc-
tors Eddie Sfrengeu (West Coast) and Teo Scorte (East 
Coast).  Following the service, all the pastors and wives 
enjoyed a beautiful and delicious meal prepared by a team 
from the Philadelphia Church. 

A seminar was held on Saturday for pastors and wives, and 
also including any church leadership  who could attend.   6 



Dr. Bryan Cutshall shared classes on the subject of burn-
out in ministry and what we need to do in order to prevent 
burnout in our ministry and lives. At the conclusion of the 
seminar, Dr. Lane conducted a business meeting for all 
pastors, while Joy Lane 
lead a meeting for all the 
women present. Lunch 
was prepared by a team 
from Philadelphia Church. 

The second worship ser-
vice was held at the Gol-
gota Church on Saturday 
evening, coordinated by 
Pastor Iulian Costea.  
Their brass band and 
choir, as well as their worship team lead in worship with 
beautiful music.  Pastor Dorel Ilioi shared a message on 
the importance of being one in faith, following by a mes-
sage by our conference guest. Pastor Mitchell Tolle.  Pas-
tor Tolle serves the Man-O-War Church of God, near Lex-
ington, Kentucky.  A very talented artist and speaker, Pas-
tor Tolle delivered an impacting word as he shared his 
testimony of his life and his calling.  As he spoke, it was 
quite evident that God has prepared him for a divine ap-
pointment that weekend.  Following the service, all the 
pastors and wives enjoyed a delicious meal provided by 
the Golgota church. 

The conference continued on Sunday morning at both 
churches.  Dr. Lazar Gog and Pastor Gelu Strimbu spoke 
at the Golgota Church and Dr. Moses Gaode and Pastor 
Mitchell Tolle ministered at Philadelphia Church.  Beautiful 
paintings were on display at Pastor Tolle spoke. He has 
been an artist since a young child and has an art gallery in 
Berea, Kentucky, where his artwork is available for pur-
chase. 

After the services, lunch was enjoyed by all, followed by a 
benefit auction including gift baskets and gifts donated by 

pastors wives.  The proceeds were to benefit a Church of 
God orphanage in India.  Also donated was one of Pastor 
Mitchell’s paintings.  At the conclusion of the auction, a 
total of over of about $1200.00 was raised for the mission 

of Church of God 
Women’s Discipleship 
Ministries. 

The concluding service 
of the annual confer-
ence was held at the 
Philadelphia Church, 
with leadership and 
members of both 
churches in attend-
ance. The Philadelphia 

Youth Choir was a highlight of the service.  Dr. Lazar Gog 
delivered a wonderful word from God.  Also preaching was 
Dr. J. David Stephens, 2

nd
 Assistant General Overseer of 

the Church of God.  His message on the little boy’s lunch 
will be remembered by all.  Following his message, Ad-
ministrative Bishop Dr. Tony Lane challenged the pastors 
and wives to cut the rope of whatever might be hindering 
them from being unified in purpose as they seek to fulfill 
their God-giving destiny for their ministry and church.  
Prayer for special needs followed and many were impact-
ed by the power of the Holy Spirit. 

The 2014 COG RTO Pastors Conference will be a 
conference to remember for all who attended.  
Services can be seen on the Philadelphia Church 
website.  May we continue to do all we can to re-

flect ONE Lord, ONE faith, and ONE mission. 

Dr. Tony P. Lane 
Administrative Bishop 
Church of God Romanian Territory  
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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.  

 
Ce visezi ȋnainte de Cr]ciun? Ce 
visezi de Cr]ciun? Ce visezi dup] 

Cr]ciun? Vocea c]rui ȋnger o ascul[i? 
Este visul t]u \i visul Lui? 

Cre\tinii \tiu c] ȋngerul Gavril i-a adus Mariei vestea care 
urma s] schimbe lumea. Musulmanii cred c] Mohamed a 
primit revela[ii de la ȋngerul Gavril. 
Îmi imaginez cqt] mȃhnire este =n inima Tat]lui atunci 
cqnd nu ascult]m de vocea Lui, \i alegem s] ne ȋncredem 
ȋn iluzii sau minciuni.  
Visezi ca de acest Cr]ciun s] faci un lucru neobi\inuit, dar 
alegi s] r]mqi ȋn zona ta de confort? Ce s-ar fi ȋntqmplat 
dac] Iosif nu ar fi ascultat de vocea ȋngerului trimis de 
sus? Dac] Iosif ar fi p]r]sit-o pe Maria, cum ar fi ar]tat 
povestea Na\terii Domnului? Dac] Iosif ar fi ales s] 

mearg] atunci cȃnd ȋngerul i-a spus s] stea, sau ar fi ales 
s] r]mqn] pe loc, atunci cȃnd ȋngerul i-a spus s] plece, 
cum ar fi ar]tat copil]ria Domnului Isus?  
Cum va ar]ta Cr]ciunul viitor al acelui om care nu \tie ce 
ȋnseamn] Cr]ciunul, dac] tu nu ȋ[i urmezi visul de a 
merge pqn] la el? 
Ne l]s]m cuprin\i de magia sentimentelor la fiecare 
sfȃr\it de an, dar ce se ȋntqmpl] ȋn mijlocul verii cu visul 
de Cr]ciun?... Visul devine realitate atunci cqnd ac[ion]m! 
Visul pe care l-a avut Iosif s-a ȋmplinit prin ascultarea de 
care a dat dovad]. 

Dac] vrei s] p]strezi euforia s]rb]torilor chiar \i cȃnd 
dispare decorul cu becule[e frumos colorate, alege s] 

ȋmpline\ti visuri cu ac[iune pe termen lung. Pentru c] au 
ales s] asculte vocea ȋngerului trimis de Dumnezeu, Iosif 
\i Maria s-au bucurat de pruncul Isus atunci cȃnd El 
cre\tea. 
Lucrurile materiale pot s] =[i ofere satisfac[ie pe termen 
scurt, dar cqt de minunat e s] vezi cum un plan f]urit ȋn 
miez de iarn] este ȋn desf]\urare \i peste \ase luni sau 
un an.  
Visul unui misionar ȋn devenire este s] ajung] la cei care 
nu cunosc adev]rata semnifica[ie a Cr]ciunului.  
Visul unui misionar este s] le arate, ȋn mod practic, ce 
ȋnsemn] Cr]ciun, prietenilor atei, hindu\i sau musulmani. 
Visul unei familii de misionari este s] petreacӑ Cr]ciunul 
cu localnicii, iar copiii s] =\i povesteasc] unii altora cea 
mai frumoas] poveste despre un Rege n]scut ȋn cele mai 
neobi\nuite condi[ii. Visul fiec]rui cre\tin ar trebui s] fie 
acela de a ar]ta tututor minunea din ieslea din Betleem. 
Iosif \i-a pus ȋn gȃnd s] o lase pe Maria… tu la ce vrei s] 

renun[i zilele acestea? Îngerul ȋi spune s] nu o fac], 

iar Iosif face un 
p a s  p r i n 
c r e d i nţ], d ] 

dovad] de curaj, 
ascult] de ȋnger, 
urmeaz] indica-
[iile \i ȋmpli-
ne\te visul.  
Împlinirea visului are efect global. Pruncul s-a n]s-
cut, semnul a ap]rut pe cer, iar magii au pornit ȋn c]uta-
rea Lui. Lumea ȋntreag] este pus] ȋn mi\care odat] cu 
urm]rirea \i ȋmplinirea visului. Magii, Irod \i tot Ierusalim-
ul au fost sco\i din ritmul cotidian. Dac] ascul[i, \i tu po[i 
pune lumea ȋn mi\care. Familia, vecinii \i apoi lumea ȋn-
treag] va fi schimbat] datorit] alegerii pe care o vei face. 
Urmezi sau nu visul? Vei merge, sau nu, s] spui \i altora 
despre Isus? Iosif a renun[at la temerile lui… tu la ce re-
nun[i? 
Visul de Cr]ciun te determin] la ac[iune. Visul ar trebui 
s] ne trezeasc] la realitate.  
Ce se ȋntqmpl] cȃnd magia, euforia \i sentimentele 
cople\itoare dispar? Po[i s] =[i imaginezi bucuria Cr]ciu-
nului \i f]r] z]pad], becule[e \i colind]tori? Cum ai s]r-
b]tori ȋn mijlocul Africii sau al Indiei? 
Iosif s-a bucurat timp ȋndelugat de consecin[ele ascult]rii 
de care a dat dovad]. Dac] alegea s] nu asculte 
de ȋngerul care i-a ap]rut ȋn vis... cum ar fi ar]tat azi s]r-
b]toarea aceasta? 
Împlinirea unui vis este urmat] de ȋmplinirea altuia. A\a 
cum visul lui Simeon s-a ȋmplinit atunci cȃnd Isus a fost 
adus la templu, visul unei persoane poate s] depind] de 
alegerea ta. Dac] tu nu ȋmpline\ti visul t]u s-ar putea s] 

afectezi ȋmplinirea visului altei persoane.  
Cred c] cel mai frumos cadou pe care putem s]-l aducem 
lui Dumnezeu este s] urm]m visul pe care El =l pune =n 
noi. Visul meu este s] petrec urm]toarele s]rb]tori ȋn 
mijlocul familiilor musulmane din Afganistan. Acolo, =n 
mijlocul conflictelor, pacea sfqnt] va domni.  
Dumnezeu =\i va ȋmplini planul, cu sau f]rӑ mine, dar 
aleg s] fac parte din planul Lui. Cu ajutorul Lui acest vis 
se va =mplini. Visele se =mplinesc. Planurile lui Dumnezeu 
devin realitate. Aleg s] fac din visul de Cr]ciun, visul de zi 
cu zi, pqn] cȃnd acesta se va ȋmplini.  
Dar tu, ce alegi? 
  
Melinda Diana Darko 
Student] CRST, Anul I 
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In 1868 a group of Muslim mystics known as Shazlis met for two 

years in Damascus. An inner circle of leaders met at the home of 

Abd el Kadir to meditate and pray. On one occasion they all fell 

asleep and later awoke simultaneously. Each reported that they 

had dreamed of Jesus. Convinced of his reality and the truth 

about him that they discovered in the New Testament, they were 

filled with joy. 

Through a second similar supernatural event they became 

aware of an old white bearded man who wore a coarse brown 

garment and who held a lighted candle. After a three month 

search throughout Damascus they found the person of their 

dreams. He was a Spanish Franciscan monk, Fray Forner. With-

in a short time 25,000 Shazlis were ready and willing to be bap-

tized. The British Consul in Damascus, Sir Richard Burton, pro-

posed having all of them resettled in a purpose built, new com-

munity outside of the city. He fur-

ther sought the advice and help of 

Archbishop Valerga of Jerusalem 

whom he assumed would also 

organize a mass baptism. Instead 

Valerga reported the develop-

ments to the Muslim Ottoman au-

thorities. Twelve enquirers were 

killed. Fray Forner died mysteriously. Sir Richard Burton was 

sacked.                                                                                       

The whole sequence of events started with a supernatural 

dream. It was snuffed out tragically by a Christian leader who 

was more concerned with self preservation and the protection of 

his position, than with the eternal destiny of potentially 25,000 

new believers entering the Kingdom of God.                                           

We probably shouldn’t judge the Archbishop too harshly. If we 

had been in his place would we have been prepared to risk all on 

a dream? In our western world that is so dominated by science, 

materialism and secularism, we find it hard to believe that God 

still speaks through dreams and visions.                                                

We accept that he did so in the days of Joseph (Genesis 37), 

Saul on the Damascus road (Acts 9:1-5) and to Cornelius and 

Peter (Acts 10:1-23). We accept that the prophecy of Joel (2:28-

32) regarding dreams and visions was fulfilled at Pentecost (Acts 

2:16-17) and that by means of a dream God had to persuade a 

nervous Joseph to keep Mary as his wife (Matthew 1:18-20).   

That was then. What about today?                                                        

Here in Constanta at the Romanian Centre for Cross-Cultural 

Studies (CRST) where 28 students are studying for 2 years to 

prepare for service in other countries, they believe in dreams 

and visions. And it’s not because they fall asleep during lectures 

or in the library. They know that one of the powerful ways in 

which God is working today among Muslim people is through 

dreams and visions. Hassan hated Christians. His Muslim teach-

ers had taught him that Christians prayed to pictures hanging on 

the walls of their homes and churches. They also taught him that 

Christians worshipped three gods: God the Father who had a 

sexual relationship with God the Mother, which produced God 

the Son—Jesus. Muslims believe that these three are what 

Christians call the Trinity! With such mistaken beliefs drilled into 

him his hatred was understandable. In particular Hassan hated 

the cross. He would do anything and 

go anywhere to break up Christian 

meetings.  But then God intervened.                                                                           

Hassan had a vivid dream in which he 

was wearing one of those despised 

crosses. Shortly after that God brought 

a believer to Hassan who sensitively 

explained God’s love for him, the sig-

nificance of the cross and how this 

applied personally to him. Today Hassan wears the cross as a 

badge of honor. He has become a follower of Jesus. Dreams 

and visions are among the commonest ways God is directly 

communicating truth to Muslims today. When it comes to Christ-

mas many other Muslims mistakenly believe that Christians also 

worship Christmas trees. Just as God overcame Joseph’s fears 

and revealed truth to him about that first Christmas through 

a dream, pray that God will continue to speak directly to 

Muslims today through dreams and visions. And if you will 

believe, perhaps God will use you to give to another seek-

ing Muslim the best Christmas present of all—Jesus. 

Dr. Stuart Robinson  

Research Fellow Melbourne School of Theology                   

Visiting Professor, teaching classes on Islam at                

Centrul Român de Studii Transculturale  
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Iar duminica misiunii?  Iar o s] ne atqrne pe pere[i ar]t]ri ale unora pe care 
doamne fere\ti s] nu-i vezi ziua =n amiaza mare! Iar steaguri, iar o s] ne cear] 
bani. Oare chiar unele biserici nu au ce face cu banii? Orice tqn]r =\i caut] de lu-
cru numai ]\tia umbl] dup] n]luci. Las] biserica, pe ce dragi \i se tot duc cqt v]d 
cu ochii doar =\i vor g]si \i ei rostul pe undeva. +n loc s] [in] de credin[] cum le-
am dat-o vor s] poc]iasc] pe cei din lumea a treia?                                                      
Da, au trecut 24 de ani de cqnd biserica romqn] a putut s] schimbe radical strate-
gia de a duce Evanghelia pqn] la marginile lumii. Am ales s] rqmqnem la ceea ce 
de fapt nici acum nu am =nv][at. “La un test de \coal] duminical], liderul a 
=ntrebat: “Ce este doctrina fals]?” Un b]ie[el a spus: “Este atunci cqnd doctorul d] 
medicamente gre\ite cuiva care este bolnav.” Oare spiritual este altfel?                                                     
+nc] exist] biserici romqne care cred c] lucrarea misionar] =ngreuneaz] prop]-
\irea bisericii locale. Doamne cq[i nu sunt intoxica[i de o asemnea doctrin]!  Cei 
ce au scuze spunqnd mereu: “Cum s] te ocupi de s]lbaticii din lumea a treia cqnd 
tu =nc] ai =n biseric] oameni pentru care mereu trebuie s] faci evangheliz]ri, oa-
meni care nu cunosc nimic din doctrina biblic]”? Cu asemenea oameni nu po[i 
face misiune. Dragul meu tu =n ce biseric] e\ti? Te-ai gqndit vreo dat] c] tu ai 
putea deveni un misionar? Poate c] biserica te-a =ndoctrinat cu: “... asta nu e trea-
ba ta.” Dac] e\ti cre\tin atunci chiar c] asta e treaba ta!  
Odat], mergqnd pe str]zile din Chicago, D.L.Moody a oprit un om \i l-a =ntrebat: 
“Domnule, sunte[i cre\tin?”  “Vezi[i de treaba ta!”, a r]spuns omul. Moody i-a       
r]spuns: “Domnule asta e treaba mea!” 
Poate spui c] abia te-ai poc]it.  
Un predicator a =ntrebat pe un tqn]r convertit: Ce ai f]cut pentru Domnul de cqnd 
te-ai poc]it? Tqn]rul a r]spuns: Abia acum =nv][ ce s] fac pentru Domnul. 
Predicatorul i-a zis: Cqnd aprinzi o lumqnare a\tep[i s] lumineze dup] ce s-a topit 
de jum]tate sau s] lumineze imediat? Imediat a fost r]spunsul. F] \i tu la fel: du-
te \i lumineaz] acum.  
S-ar putea s] spui c] a fi misionar  e o slujb] =njositoare. Te =n\eli amarnic. 
Misionarul William Carey a avut un fiu, Felix, pe care ar fi vrut s]-l vad] misionar. 
+n schimb, onorurile primite din partea coroanei britanice l-au f]cut s] nu se mai 
gqndeasc] la misiune. Carey era zdrobit \i spunea cre\tinilor: Ruga[i-v] pentru 
Felix, c]ci s-a =njosit acceptqnd slujba de ambassador al Angliei. 
A da cuiva un tractat cre\tin =i poate salva de la pierzare. 
O femeie s-a hot]rqt s] fac] un colet pentru misionarii din india. Un copila\, au-
zind de inten[ia femeii a dat un b]nu[ cu care femeia a cump]rat un tractat biblic. 
Tractatul a ajuns la un \ef de trib care s-a convertit =n urma tractatului, ba mai mult 
a spus \i altora povestea salv]rii lui. +n scurt timp =n acel loc a luat fiin[] o biseric], 
care nu dup] mult] vreme num]ra peste 1500 de membrii. 
Dumnezeu are nevoie de  noi, de fiecare, nu s] critic]m misiunea, misionarii, nici 
s] descuraj]m pe cei ce o fac. El vrea s] fim =n voia Lui s] fim lucr]tori =mpreun] 
cu El la salvarea altora. A tr]i f]r] a fi =n voia lui Dumnezeu este ca \i cum ai 
=ncerca s] co\i f]r] a[] =n ac sau ca \i cum ai =ncerca s]-[i scrii biografia cu un 
stilou f]r] cerneal]. Cum e via[a ta? Cum e biserica ta? Poate Dumnezeu =[i mai 
d] un an =n care s]-[i reevaluezi via[a de cre\tin. O vei face?                                                                 
Rev. Ilie U. Tomu[a                                                                



                                                       

 

Un secol de istorie al Primei Biserici Baptiste Romqne din Chicago poate fi cuprins foarte bine =n expresia limbii                     

Vechiului Testament, limba poporului Evreu, a\a cum st] scris =n 1 Samuel 7:12 “EBEN -EZER: pqn] aici Domnul ne-a 

ajutat!” Lui \i numai Lui se cuvine toat] slava, Cinstea, Gloria \i onoarea, acum \i =n Vecii Vecilor, pentru to[i cei 100 de 

ani de existen[] a acestei biserici. Ca Pastor al acestei biserici, doresc \i pe aceast] cale s] mul[umesc bisericii pentru 

=ncrederea acordat] de a sluji ca p]stor al ei.                                                                                                                         

La Mul[i Ani First Romanian Baptist Church                                                                                                    

Deliu Z. Ionu[ - Pastor senior 



 C]l]torie =n sudul []rii, =n Toliara… noi provoc]ri. P]duri sacre!?!   

Pentru cqteva zile a trebuit s] plec, eu Marcel, =n sudul []rii, la o con-

ferin[] din regiunea Toliara. Am stat 3 zile \i am predicat =n fiecare zi. 

Ne-am rugat cu oamenii. I-am =ncurajat. I-am ajutat. Am fost bine-

cuvqnta[i \i noi. Am cunoscut pastorii care lucreaz] =n regiunea 

sudic] a []rii \i am v]zut fr]mqnt]rile lor. Zona din apropierea Toliarei 

este cunoscut] pentru mai multe lucruri : este o zon] plin] de triburi 

care =nc] se =nchin] la spirite din pietre, din copaci sau la diver\ii zei 

malga\i. Cqnd duc jertfe dumnezeilor, =\i fac t]ieturi =n carne, s] fie 

pl]cut] spiritelor jertfa lor. Am zburat peste dou] p]duri foarte =ntinse 

\i izolate iar Pastorul Manitra =mi spunea c] acestea sunt p]duri sacre, =n care oamenii, =nc] umbl] goi. |i bine=n-

[eles, aduc sacrificii spiritelor. Guvernul nu a intrat acolo, este prea =n adqncul []rii \i prea izolat. Apoi zona Toliarei 

este cunoscut] prin satele foarte izolate, atacate deseori de ho[ii de vite. Poli[ia este complice la livrarea de arme  

tqlharilor de vite, iar ace\tia atac] satele, omorqnd de fiecare dat] oamenii care se =mpotrivesc furtului avutului lor. 

Bandi[ii poart] m]\ti pe cap, ni\te cagule negre, s] nu fie recunoscu[i. +n fiecare an aceste atacuri produc zeci de mor-

[i =n sate. Pastorul Wilson mi-a povestit c] =n zona lor acum 4 luni au fost omorq[i =ntr-un sat din apropierea lor 40 de 

oameni care s-au opus bandi[ilor. Deoarece p]mqntul este sterp, de\ertic, \i oamenii nu prea au recolt] la cele doar 

dou] luni pe an =n care plou], odat] r]ma\i f]r] animale devin… s]raci, lipi[i p]mqntului. Mergqnd spre Toliara, am 

trecut prin Beroroha. Mai precis, am zburat cu un mic avion Cessna, aterizqnd =n apropiere de acest sat izolat. E greu 

de spus ora\ unei localit][i cu case din p]mqnt, izolat, f]r] curent 

sau alte mijloace moderne de comunicare. Am l]sat o familie de 

misionar i  acolo. Apoi i -am luat la  =ntoarcere.                                                                                                                             

Pur \i simplu am aterizat pe o pist] din p]mqnt t]iat] =n mijlocul sa-

vanei. Interesant? Da. Provocator ? Da. De locuit acolo ? … Mai 

greu, dar totu\i, se poate. 

Marcel |aiti\ - Madagascar 
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Stimate frate Ilie  
 

Aflqndu-ne în de Cr]ciun  
\i Anul Nou, în timp ce s] facem cadouri 

celor  celor pe care îi iubim \i îi   
stim]m, s] v] felicit pentru \i 

Misiunii care în sinea lor sunt o 
de cadouri foarte i 

oameni de pe diferite col[uri ale i
 
Consider sincer  c] Misiunii  pe 
care dvs. al]turi \i 

o ave[i cu atâta d]ruire 
\i este un imbold pentru to[i 

Personal, în calitate de 
Secretar  al Comisiei de Politic] Extern] Senatului 

i i  pot s] v] spun c] sunt cu 
de astfel gesturi \i 

ale unde se afl]  
fra[ii no\tri de limb] \i neam cqt \i fa[] de al[i 

semeni în alte i i  
 

Totodat], s] acest prilej 
pentru a v] mea \i 

mele pentru  
cu atqta atqt pe dvs. cqt \i pe 

\i 
precum \i pe to[i  

 
Doresc ca Dumnezeu s] v] \i în 

cu Harul  Sa, s] v] c]l]uzeasc]  
\i inimile, astfel încqt Misiunii  

Genesis  a revistei Genesis s] 
mul[i ani \i în e. 

 
V] tuturor un  Fericit \i un An Nou plin 
de  

 
stim] \i  

 
 

 
SENATOR, 

 Ben-Oni  

Secretar  de Politic]                        

Str. Izvor 2-4, Sector 5 – Bucure\ti 050596                              

b en a rd elea n @g ma il.c o m  // 40-722-364310 

 

     Toate aprecierile Misiunii Genesis 
pentru contribu[ia pe care o aduce la 
propov]duirea Evangheliei pân] la 
marginile p]mântului cât \i la amelio-
rarea durerilor \i satisfacerea nevoilor 
celor defavoriza[i de pe mai multe 

continente ale lumii. Mul[umim din inim] \i Revistei 
Genesis, angajat] în popularizarea atqt a nevoilor 
de pe câmpul de misiune cât \i a efortului misionar 
care se depune pentru satisfacerea acestor nevoi. 
Mul[umim \i echipei Genesis care, prin ceea ce 
face, deschide o fereastr] pentru bisericile române 
din SUA \i Canada spre o lume altfel decât a noa-
str], o lume în care suferin[a, s]r]cia, foamea de 
pâine, foamea dup] Cuvântul lui Dumnezeu, dar \i 
persecu[ia în multe cazuri sunt experien[a de fiecare 
zi a celor care tr]iesc acolo. Tuturor celor care coor-
doneaz] misiunea, celor care o popularizeaz], celor 
care fac misiune \i celor care se roag] \i sprijin] 
financiar misiunea, le dorim S]rb]tori Fericite acum 
la Na\terea Domnului \i un An 2015 rodnic \i plin de 
satisfac[ii în lucrarea fiec]ruia.   

Bishop John F. Tipei, Ph.D. 

Pastor of Bethel Romanian Church of God 
********************************* 
Stimat] Redac[ie, 
 
Primi[i salut]ri sfinte. 

Acum, spre sfqr\itul anului doresc s]-mi exprim mul-

[umirea \i aprecierea pentru efortul constant ce-l depune-

[i, c]rui fapt se datoreaz] apari[ia revistei Genesis cu un 

bogat con[inut tematic, binestructurat, cu \tiri de ultim] 

or] de pe cqmpul de misiune. 

Profilul revistei cu accent primordial pe misiune =mbucur] 

cititorii \i armata de misionari. Apreciez revista. Iubesc 

slovele ce eman] lumina. S] piar] bezna inculturii \i ne-

cunoa\terii. S] triumfe adev]rul cu =n[elepciunea de-

scoperiri Dumnezeului Cel atotputernic. +mi este inundat] 

inima de bucurie gqndindu-m] la misionarii no\trii romqni 

care proclam] vestea cea bun] a Evangheliei pqn] =n 

cele mai =ndep]rtate col[uri ale lumii \i mii de oameni 

primesc mqntuirea =nrolqndu-se =n gloata ce va =nso[i pe 

+mp]ratul +mp]ra[ilor =n slav]. 

Fi[i binecuvqnta[i. 
 
Dinu Moldovan 
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Un staul de vite \i-o Maic] veghind, 

Un semn printre astre, un cqntec divin, 

O ceat] de =ngeri \i-un grup de p]stori,  

Lumina =n noapte \i magi c]latori. 

                                                                                     

Ninsoare de aur \i cetini de brad, 

O inim] cald] de prieten c-un dar, 

O dulce mireasm]-n cuptorul =ncins, 

Copii \i p]rin[i lqng] focul aprins. 

  

Un om de zapad] privind spre pervaz,  

Un chiot prea vesel venind de pe iaz, 

Un cqntec pe uli[i cu "stea" \i cu "ler",  

Un clopot sunqnd peste sat, peste cer. 

  

Lumini pe la geamuri \i-n suflet lumini, 

Stelu[e pe bolt], prin aer sclipiri, 

Un zqmbet de prunc =n somn preacurat, 

O pace adqnc] =n suflet \i-n sat. 

  

Genunchi aplecat \i un glas tremurqnd, 

Mister \i lumin] deodat] arzqnd, 

Izvoare netulburi ce-alunec u\or, 

Pierdut] oi[] ce-\i afl] p]stor. 

  

In toate acestea e-un singur cuvqnt, 

E una sim[ire pe-ntregul p]mqnt, 

E sacra-mplinire a ce-a fost vestit, 

E sfqnta rostire :"Mesia-a venit!" 
 
de Rodica Cacuci 

               
 Dragi Cre\tini, 

  

Ne =ndrept]m cu to[ii spre marea s]rb]-

toare a Na\terii Domnului, moment care 

a schimbat istoria neamului omenesc. 

Hristos, Unul din Treime a venit =n lume 

s] vorbeasc] cu noi, s] ne =nve[e 

despre =mp]r][ia Lui Dumnezeu, dar mai ales s] moar] 

pentru noi pe Cruce. Prin moartea Sa, Mqntuitorul Isus 

Hristos ne-a =mp]cat cu Dumnezeu Tat]l \i ne-a deschis 

larg por[ile Raiului, odinioar] =nchise omului pentru neas-

cultare. 

In noaptea na\terii, =ngerii au cqntat: "M]rire =ntru cei de 

sus Lui Dumnezeu, pe p]mqnt  pace, =ntre oameni bun]

=nvoire", prin aceasta ar]tqndu-ne c] Hristos este Dom-

nul p]cii. In aceast] period] fiecare dintre noi este 

chemat s] se =mpace cu sine, cu semenii \i cu 

Dumnezeu, pentru a-L primi a\a cum se cuvine pe Prun-

cul Isus. 

  In prag de s]rb]toare doresc din partea mea \i a 

credincio\ilor Parohiei "Na\terea Domnului", tuturor 

cre\tinilor din metropola Chicago, dar \i din locurile =n 

care Dumnezeu le-a rqnduit s] se afle, ca Pruncul Isus 

s] vin] =n "pe\tera" sufletelor, "s] se nasc] \i s] 

creasc], s] ne mqntuiasc]" - cum frumos spune Colinda. 

  

S]rb]tori fericite \i un An Nou 2015 binecuvqntat ! 

Preot Ioan Lupescu - Parohia Ortodox] Romqn] 
"Na\terea Domnului" - Chicago 
 
Dragii nostri, 

Anul care a trecut ne-a adus \i 

bucurii \i =ntrist]ri, =ns] ceea ce 

dorim s] v] transmitem este s] 

scriem =n piatr] ceea ne-a f]cut 

mai tari, iar pe nisip s] scriem tot 

ceea ce nu e vrednic de p]strat =n 

amintire.                         

V] mul[umim pentru sus[inerea 

acordat] =n acest an fie prin rug]ciune, fie financiar.  Cre-

dem c] fiecare efort a fost notat \i va fi r]spl]tit. Dorim 

ca bucuria s] v] fie deplin] de s]rb]toarea na\terii Dom-

nului \i noul an s] v] fie binecuvqntat! 

Cu pre[uire, 

Betuel \i Bianca Adomnic]i 
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M] numesc Patricia \i sunt la 
gr]dini[]… +mi place s] am 
grij] de fra[iorii mei dar mai 
ales de Vanessa care \tiu c] 
are mare nevoie de noi … 
Cqnd am aflat c] Vanessa nu 
vede era atqta de trist =n casa 
noastr] \i mereu =ntrebam 
dac] o s] ne vad] vreodat] 
Vanessa. Apoi mama ne-a 

spus c] dac] ne vom ruga Dumnezeu o va vindeca 
\i =mi spunea mereu c] sunt mul[i fra[ii care se 
roag] pentru surioara noastr] Vanessa \i c] 
Dumnezeu o va vindeca.  |tiam c] noi nu avem cu 
ce s] mergem s] o oper]m pe Vanessa, dar =ntr-o 
zi mama mi-a spus c] va trebui s] plece cu 
Vanessa =n America la opera[ie. 

Am =ntrebat-o… “mam] de unde vom lua a\a mul[i 
bani”? Mama mi-a spus c] Dumnezeu a r]spuns la 
rug]ciunile noastre \i sunt fra[ii care ne ajut] s] 
ajungem cu Vanessa  la opera[ie. Acum m] gqn-
desc dac] am s] pot \i eu s] mul[umesc la to[i care 
au fost lqng] noi...  

Acuma sunt fericit] c] Vanessa, surioara mea 
scump], =ncepe s] vad]. Ochi\orii ei merg spre tot 
mai bine \i vreau, cqnd va cre\te pu[in mai mare, s] 
o ajut ca s] scrie \i s] v] mul[umeasc] \i ea…                             

V] doresc un an binecuvqntat de Domnul!  

PATRICIA,  

Dragi fra[i cre\tini, 

     Dorim ca \i în anul 2015 
Domnul s]-|i întind] mâna pes-
te misiunea Genesis \i partene-
rii ei \i izvorul ei de binecuvânt]-
ri s] curg] în continuare, aco-
perind nevoi \i f]când s] fie 
p r os l]v i t  Num e le  Lu i .                                                                                                        

În mod deosebit ne rug]m ca “Sar Shalom” (Prin[ul 
P]cii) s] umple de pacea Lui pe to[i aceia care \i-au 
deschis inimile înspre misiune, înspre aceia care 
sunt departe de cas] de dragul Domnului \i al 
Evangheliei.  

Familia Mitrea — Israel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ocazia s]rb]torii Na\terii 
Domnului, Centrul Român de 
Studii Transculturale din 
Constan[a transmite bordului 
de conducere \i sponsorilor 
misiunii “Genesis” mul[umiri 
pentru sus[inerea oferit] \i în 

anul 2014, s]n]tate, pace în inim] \i mult elan 
pentru a tr]i în anul 2015 în a\a fel încât s] 
câ\tiga[i cât mai multe suflete pentru Hristos \i 
s] v] strqnge[i cât mai multe comori în ceruri!                                                                          
Biblia descrie dou] ac[iuni care au schimbat 
lumea înt r -un mod semnif icat iv .                                                                        
Pe de o parte este ac[iunea lui Adam, omul 
prin care “a intrat p]catul în lume… \i astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oa-
menilor” (Rom. 5:12). Lucrul acesta ne-a afec-
tat pe to[i! 

Pe de alt] parte este ac[iunea lui Hristos care, 
prin hot]rârea de a veni în lume \i a se jertfi 
pentru p]catele omenirii, a oferit p]mântenilor 
iertare \i “o neprih]nire care d] via[]” (Rom. 
5:18). Lucrul acesta ne-a afectat pe to[i!                                                                                      
Dar \i ac[iunile noastre conteaz]! Haide[i s] 
alegem ac[iuni care s] genereze via[]!                                    
Ina Hri\c]  

Director Executiv la Centrul Român de Studii Trans-
culturale, Constanța                                                                                  

Pe dumneavoastr], comunitatea 
românilor de la Biserica Philadelphia 
din Chicago, v-am cunoscut =n 
toamna anului 2007. De atunci, ori 
de câte ori am poposit =n fru-moasa 
metropol] American] în care locui[i, 
nu am ezitat nici o clip] ca s] nu v] 
trec pragul. Motivul? De fiecare dat] 

am g]sit \i reg]sit în biserica dumneavoastr] o at-
mosfer] reconfortant], d]t]-toare de lini\te \i pace. 
V] mul[umesc!  

Acum în preajma s]rb]torilor de iarn], Na\terea 
Domnului Nostru Isus Hristos \i Anul Nou, v] dor-
esc din suflet s]n]tate, multe realiz]ri \i                   
bineîn[eles, S]rb]tori fericite \i binecuvântate! 
Misiunii Genesis \i tuturor acelora care în diferite 
zone ale lumii sunt implica[i în lucr]ri de binefacere 
v] doresc via[] lung], calm, perseveren[] \i putere 
de munc]. 
La mul[i ani! 
Stela Nacu, 
Regizor de film \i televiziune 
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The women of 
the Church of 
God Romanian 
Territory church-
es are raising 
funds this year 

for a special missions project - El 
Shaddai Rescue                                                           
Home, a home specializing in res-

cue, protection, and care of exploited 
and high-risk children.  This home is 
located two hours from Asia’s largest 
slum, Mumbai, India; a place of spiritual darkness that will 
become a light to South Asia through this project.                                                                                  
It is a crossroads between the north and south, the east 
and the west.  80% of all kids born in the red light areas of 
Mumbai and Pune will be trapped in the sex industry.  Most 
of these children are from Nepal and Bangladesh.  They 
have no legal rights in India.  Trafficking of children refers 
to recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt 
of children for the purpose of exploitation; their relocation 
with the same country or across borders for foced labor.  
Many of them are forced to work as domestic servants or 
sex slaves.                                                                                              
But the El Shaddai Rescue home will provide hope.  As 
children enter this home, they are rehabilitated physically, 
mentally, emotionally, and spiritually.  They are prepared to 
live a successful life.  The children are taught a trade, such 
as farming, that will equip them to be productive and free 
from the cycles of trafficking and extreme poverty.                                                                           
The funds raised for this mission will help build a green-
house, dairy and small animal production, as well as pur-
chase two vans, train staff, and create a taxi company that 
will generate money monthly for operational expenses of 
the rescue ministry.  This ensures that El Shaddai Rescue 
Home continues to have income for operations, staff, food, 
training/counseling for those rescued, and structural 
maintenance as needed.                                                     
At the recent COG RTO Pastors Conference, about 
$1500.00 was raised through a benefit auction, with items 
donated by pastors’ wives, as well as a painting from artist/
pastor Mitchell Tolle.  Women are encouraged to fast every  
Tuesday for Operation Freedom.  Then, each church will be 
raising an offering to donate to help rescue India’s enslaved 
children.  Donations can be sent to the Church of God Ro-
manian Territory Office.  Everything sent to this project will 
be given directly to the project.  If you would like to give an 
offering to help rescue children, make it payable to Church 
of God and send to Romanian Territory Office, P.O. Box 
2430, Cleveland, TN  37320. 

Joy Lane 

                                          
Proiectul Opera-
tion Christmas 
Child este o ini-
[iativ] a organiza
[iei Samaritan’s 
Purse, condus] de 
Franklin Graham. 

Acest proiect folose\te cutii 
pline cu daruri ca s] =mp]rt]
\easc] dragostea lui 
Dumnezeu =ntr-un mod tangi-
bil cu copiii s]raci din jurul 
lumii. +ncepqnd din 1993, Sa-
maritan’s Purse a strqns \i 
apoi a distribuit mai bine de 
113 milioane de cutii pline cu 
daruri, la copii din peste 150 
de []ri. Indivizi, familii, biserici 
\i grupuri =mpacheteaz] cu[ii 
cu rechizite \colare, juc]rii, 
produse de igiena personal] 
\i scrisori de =ncurajare. In a 
treia s]pt]mqna din Noiem-
brie, aceste cutii sunt co-
lectate =n peste 4,000 de cen-
tre =n Statele Unite \i Puerto 
Rico. 

Copiii care primesc aceste 
cutii sunt =nvita[i s] participle 
=n Cea Mai Mare C]l]torie 
(The Greatest Journey). Prin 
12 lec[ii, acest proiect de 
ucenicizare =i ajut] pe copii 
s]-L cunoasc] pe Domnul 
Isus Hristos. 

Anul acesta, cu ajutorul lui 
Dumnezeu \i a misiunii Ge-
nesis, prin generozitatea 
membrilor, biserica Philadel-
phia a preg]tit \i a trimis 203 
cutii cu daruri. Aceste cutii 
vor fi o binecuvqntare \i o 
mare pricin] de bucurie 

pentru copiii din America de Sud. 

Vreau s] mul[umesc tuturor celor care v-a[i implicat =n acest 
proiect, =n special tinerilor care au ajutat la =mpachetarea cutiilor. 
Dumnezeu s] v] r]spl]teasc]!   

Otilia Alexa 
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Dear Genesis Mission, 
It is the good time to say thank you to you for so many 
things: 
Ribaue:  
Ribaue Church, is the first church built by The Genesis 
Mission of Chicago, in Mozambique.  
The Church has grown so much both in quantity and qual-
ity, which stared with husband, wife and children. Today, 
its over 200 adults members. The community has been 
lifted up spiritually, the forces of darkness driven back and 
God’s kingdom, planted in the hearts of men, women and 
children. The physical has become so small, to fit every-
one in. The local church, has a projection to expand the 
building by pushing down, just one wall, leaving all the 
pillars standing, then adding poles, zinc sheets on the ex-
tended wall, to fit at least 50 more new people. 
Cuamba:  
Cuamba Church, is The 2

nd
 Church Building Project done 

by The Genesis Mission of Chicago. The light of Christ, 
continues shining brighter in Cuamba community and 
more deeply in the hearts of many people. You have hope 
and the future for God’s people in Mozambique!   
Nacavala:  
The Church at Nacavala, is the 3

rd
 Church Building Pro-

ject constructed by The Genesis Mission of Chicago. This 
church has become a Training Center, where several 
churches gather to be taught in The Word of God, special-
ly, Pastors and Church Leaders, around that District. The 
construction, has been completed recently.  
Quelimane: Quelimane is 4th Church Building Project. 
Its important to mention that Zambeze Province it’s the 
second most populated of Mozambique. The construction 
took longer because, its bigger than other previous church 
construction project. The Local body members, are very 
excited to have their first building ever, since 2008, years 
of prayers, waiting, working and trusting God. 
Pastor Armando House:  
Its with great joy that we write, expressing our sincere 
gratitude for The Genesis Mission, Philadelphia Church 
and Bethany Church, for standing with us for the fam-
ily house project. With your, we were able to start and 
now we have put the zincs about 3 weeks ago. The next 
major stages are: Electricity, Plumbing, The floor, Plaster-
ing and Painting. We pray that next year, we will move 
into the new house. 

Thank you, for every single help on our house project. 
Merry Christmas and Prosperous New Year, 2015: 
from Afrika Wa Yesu Team in Mozambique.  
We wish you Merry Christmas and Happy New Year.  
The Lord Jesus, is ALL what we may need. 
Armando & Lurdes Jo 
The Ministry Vice-President 
NaDear National Church Planting Director 
 

The bible tells 
us in James 
1:27 “Religion 
that God our 
Father ac-
cepts as pure 
and faultless 
is this: to look 
after orphans 
and widows in 
their distress”.                                                 
Dr. Job’s Mis-
sion would like 
to thank you 

for your continued support through 
prayer and financial gifts.  As the 
Christmas season approaches we 
spend time with our family, friends 
and loved ones.  Even though our 
children in Coimbatore may not 
have their parents with them they 
have each other and many 
throughout the world who love, 
care and pray for them. The late 

Dr. Job’s mantra was “I will go where others do not want 
to go or cannot go, I will care for those who have been 
discarded by society”.  With that mantra he took the gos-
pel behind the iron curtain (Hungary, Romania, Yugoslo-
via); with that mantra he decided to look after orphan girls, 
many of whom were orphaned because their parents were 
killed for their faith.                                                                                    
Our children are vibrant, active and growing.  And we as a 
missions team are thankful and grateful to the entire Gen-
esis community for your willingness to stand with us in 
helping these precious children.  I am often reminded 
when a child is sick they have their own mother to care 
and nurture them while they are ill, our children have each 
other.                                                                                        
You could have focused on other ministries but because 
of your kindness you have remembered our children.  We 
are committed to this ministry because it is the Lord’s do-
ing.  Your partnership is highly appreciated and I believe 
that the Lord’s hand is in this relationship.  Thank you and 
we would like to wish you and your family a Merry Christ-
mas as we celebrate His birth. 

God Bless,                                                                                                                   

Saji & Anitha 
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Dragi fra[i \i surori, parteneri ai misiunii externe, 

Lumea african] se preg]te\te =ncet pentru s]rb]tori, a\a 

c] \i Madagascarul a luat aceast] direc[ie. Bine=n[eles, nu 

to[i s]rb]toresc pe Fiul n]scut =n Iesle, pe Domnul Isus 

Hristos, dar to[i profit] =ntr-un fel sau altul de aceast]              

s]rb]toare. Triburile sau grupurile animiste din Insula 

Ro\ie cred =n spirite \i vor invoca cu aceast] ocazie pute-

rea Soarelui s] le binecuvqnteze recoltele \i via[a. Pentru 

c] tocmai au finalizat cultivarea orezului, vor spera \i 

a\teapta recolte bogate pentru anul ce vine. Musulmanii, 

care consider] o blasfemie s]rb]toarea, vor profita de ea 

pentru a-\i dezvolta afacerile, aducqnd =n ora\ carusele,  

c]lu\ei, tobogane de cauciuc sau alte jocuri, sau vqnzqnd 

mo\i cr]ciuni =n miniatur] ca s] scoat] din plimb]rile fami-

liilor prin centrul ora\ului bani frumo\i. Hindu\ii, care tocmai 

au finalizat s]rb]toarea victoriei luminii contra =ntunericului 

prin festivalul Diwali, se vor gqndi cu melancolie la familiile 

lor pierdute =n h][i\urile Indiei asiatice. 

Dar pentru noi s]rb]toarea are profunde implica[ii, care ne 

ating str]fundurile fiin[ei, ne =nt]resc credin[a \i ne dau 

speran[] pentru via[a de acum \i via[a ve\nic] cu        

Dumnezeu. Pentru c] =n Betleemul Iudeii s-a n]scut Isus 

Hristos, Mqntuitorul lumii, Imp]ratul ve\niciilor, Cel f]r] 

=nceput \i sfqr\it, Domnitorul. Na\terea Lui, via[a lui sfqnt] 

\i moartea Lui =n locul nostru pe cruce a schimbat direc[ia 

omenirii, a transformat lumea, a schimbat vie[ile noastre. El 

este real, El este viu \i asta ne d] cea mai puternic] 

motiva[ie pentru via[] \i slujire. De asta suntem aici \i =mp]

rt]\im Cuvqntul \i Puterea Evangheliei =ntre to[i cei care ne 

ascult]. In Madagascar nu se simt atqt de puternic S]rb]

torile Na\terii lui Hristos ca =n [ara noastr], cu iernile pline 

de troiene \i cu colindele ce r]sun] pe toate uli[ele. Aici 

colindele par mai palide, poate \i din pricina temperaturilor 

extreme de pe tropice, iar majoritatea sunt rezervate doar 

pentru slujbele din Biseric]. Nu se colind] pe strad], nu 

sunt ur]ri =n gura mare, ca la noi. Dar nu vrem s] facem 

aceasta compara[ie, ci =ncerc]m ca din toata inima noastr] 

s] ne bucur]m de El, Hristos, iubirea noastr].                                                                               

Odat] cu Cr]ciunul se apropie \i finalul de an, motiv de 

recuno\tin[] pentru noi. Recunosc]tori =i suntem lui     

Dumnezeu, care ne-a chemat la slujba de ambasadori ai 

R]scump]r]rii \i ai Crucii =n Madagascar. +i mul[umim c] 

ne-a purtat de grij] \i a =mplinit toate nevoile lucr]rii, dar \i 

ale noastre. +i mul[umim c] a atins prin lucrarea 

romqneasc] de aici zeci de biserici, zeci de p]stori \i sute 

de copii din diferite \coli, orfelinate sau de pe strad], 

oameni c]rora le-a fost vestit] Evanghelia direct pe strad] 

sau =n biserici, \i v] suntem recunosc]tori dumneavoastr], 

fra[ilor \i surorilor din SUA sau Diaspora romqneasc], cqt 

\i din Romqnia, care a[i luptat al]turi de noi pentru atinge-

rea acestor inimi. Eforturile dumneavoastr] transformate =n 

daruri sfinte, dragostea dumneavoastr] exprimat] =n rug]-

ciuni fierbin[i \i curate pentru aceast] [ar] african] \i pen-

tru noi, =ncuraj]rile dumneavoast] transformate =n cuvinte 

de aur pentru inimile noastre, =n motive puternice de vestire 

a Evangheliei, sunt motive de recuno\tin[] din partea 

noastr] pentru dumneavoastr]. Dumnezeu s] v] r]spl]-

teasc] mai mult decqt ne putem noi gqndi sau imagina, 

atqt aici, cqt \i =n via[a f]r] sfqr\it, =mpreun] cu Dumnezeu.                                       

F]r] dumneavoastr] nu am fi putut face a\a de multe 

lucruri, a\a c] dragostea dumneavoastr] pentru Madagas-

car a mi\cat lucrurile aici, atingqnd sute de oameni \i copii. 

In numele Orfelinatului Speran[a din Antananarivo, repre-

zentqnd \colile \i colegiile La Promesse, Les Pigeons sau 

Le Manoro, |coala Teologic] prin Extensie Antsirabe, 

|coala biblic] pentru copii ,,Vestea Bun]ˮ \i p]storii din 

Regiunea Antananarivo Sud, v] dorim un an 2015 plin de 

har, lumin], adev]r, pace, s]n]tate \i putere, toate fiind 

=nv]luite =n binecuvqnt]rile lui Dumnezeu f]r] egal                                                  

Cu aleas] pre[uire \i recuno\tin[],  

Familia |aiti\ Marcel \i Ioana, cu copiii lor Alessia,                

Ruth \i Filip  

18 

S]rb]toarea                                        

Na\terii Mqntuitorului nostru Isus Hristos:                      

ocazia unor gqnduri de recuno\tin[] \i 

mul[umire din Madagascar 



Dragii mei, 

Ca la sfqr\itul oric]-

rui an venim cu 

bucurie =naintea lui 

Dumnezeu; inima 

noastr] e plin] de 

mul[umire \i recu-

no\tin[] pentru harul 

Lui nespus care ne-

a permis   s]-L cu-

noa\tem pe El mai 

=ndeaproape. I-am cunoscut dragostea Lui necondi[ionat] 

cu fiecare minune a na\terii din nou, cu fiecare eliberare \i 

vindecare a celor 

mai desn]d]jdui[i; 

cu fiecare copil \i 

adult care a =nv][at 

s] citeasc] \i s] 

scrie pentru prima 

dat]; cqnd cel fl]-

mqnd a fost s]turat 

\i cqnd cel dezbr]-

cat a fost =mbr]cat; 

cqnd speran[a a adus lumin] =n mijlocul =ntunericului spiri-

tual. Am experimentat din plin minunile lui Dumnezeu =n 

acest an =n Mozambic. Una din ele e timpul de pace pe 

care =l experiment]m dup] atqtea luni de instabilitate poli-

tic] \i r]zboi. Pentru c] \tim c] aceast] na[iune are =nc] 

nevoie de pace ca s] se a\eze; ca biserica lui Isus s] 

creasc] \i s] se =nt]reasc].  

Mul[umim a\a de mult  Misiunii Genesis, pentru dragostea 

practic] cu care se implic] la Extinderea +mp]r][iei lui 

Dumnezeu =n Mozambic. Pentru c] ne-a[i trimis cu 

dragostea \i d]ruirea voastr] =n toat] lumea ca s] fim am-

abasadorii Iubirii lui Isus. Dac] trimite[i ajutor financiar, 

dac] ne sprijini[i =n rug]ciune, dac] veni[i la noi \i ne 

=ncuraja[i \i dac] ne primi[i ca pe ni\te prin[i cqnd ne 

=ntoarcem acas] – =ntotdeauna ne ar]ta[i grija \i dragos-

tea lui Isus. 

Sunte[i =n rug]ciunile noastre. A\tept]m =mpreun] venirea 

lui Isus \i ne preg]tim cu atqta dor s] +l vedem domnind 

ca Rege peste lumea =ntreag]. 

Cu mult drag,   Simona Caba din Mozambic                    

Dragi cititori ai revistei Genesis, 

Salutări de pe muntele Ghedole, din sud-vestul Etiopiei 

Apostolul Pavel în 2 Corinteni cap 1 începând cu versetul 

3, îl binecuvântează pe Dumnezeul Domnului nostru Isus 

Hristos, numindu-L Părintele îndurărilor și Dumnezeul 

oricărei mângâieri, care în adevăr ne mângâie în toate 

necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi 

înșine suntem mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia 

pe cei ce se află în vreu necaz. Probabil unii dintre voi știți 

ca tatăl meu a plecat la Domnul, pe data de 2 August a.c. 

Am avut harul de a petrece timp cu el incepând de pe data 

de 17 iunie. Am revenit în Etiopia pe data de 15 noiembrie, 

apoi am călătorit aici în partea de sud- vest. Sâmbătă m-

am întrors din Gawwada dupa patru zile petrecute acolo. 

Mai întâi aș vrea să vă împărtășesc surpriza plăcută de a 

primi acasă, un grup de aproape 25 de colegi etiopieni de 

la biroul SIL din Addis Ababa. Au venit să mă încurajeze, 

să plângă împreună cu mine și să se roage pentru mine. 

În Gedole când am ajuns un alt grup de vecini și prieteni 

au facut la fel pre-

cum și traducătorii 

din Gawwada. 

Plecarea tatalui 

meu a lasat un gol 

nespus pentru 

mine… Dumnezeu 

însă m-a mâ-

ngâiat, mă mâ-

ngâie și mă va mângâia. Rugați-vă împreună cu mine și 

pentru mine! 

Vă aduc vești proaspete din Gawwada. În august, con-

flictul mai vechi provocat de omorârea unui comerciant 

bogat din Konso a adus focuri de armă pentru 4 zile la 

granița dintre cele două triburi. După cum îmi povestesc 

localnicii a fost doar mâna Domnului ce i-a păzit de un 

genocid. Cei din Konso au venit echipati cu puști automate 

în timp ce cei din Ale nu aveau decat un foarte mic număr 

de puști. Paradoxal însă nimeni din Ale nu a murit, doar 

5 ușor răniți în timp ce de partea atacatorilor s-au înregis-

trat destul de mulți morți. Creștinii recunosc mâna      

Domnului în asta și în același timp se tem de o nouă repli-

că care să dorească răzbunarea a și mai multor morți. De 

la început v-am cerut să vă alăturați în rugăciune pentru 

înaintarea Împărăției Lui- cred că Dumnezeu aceasta face, 

în felul Său. Voia Sa Suverană precum e în cer să se 

facă între noi si mai ales între cei din Ale.  

A voastr] Lumini[a — Etiopia 
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MAS MEDIA 

  Nu cu mult timp în urm], evanghelizarea prin radio sau 

prin televiziune era doar un vis, un vis cu care o mân] 

de exalta[i î\i  agasau prietenii. Era o „îndr]zneal]”   

chiar mai mare decât cea cuprins] în întrebarea: cînd 

vom predica noi pe stadioane sau la Ateneu?                                                                              

Dar ce s-ar fi f]cut lumea f]r] vizionari, ce s-ar fi f]cut 

Biserica f]r] ei, noi românii evanghelici f]r] un Liviu 

Olah? 

 Acum când noua realitate a luat locul visului, mul[i din-

tre scepticii de atunci se-ntreab]: s-a f]cut bine ce s-a 

f]cut? Nu cumva ne-ar fi fost mai bine f]r] mijloacele 

mass media? Cei care ar trebui invita[i la consult]ri sunt 

ascult]torii \i telespectatorii, beneficiarii \i [inta tuturor 

acestor emisiuni. Socot ei c] aceste mijloace contempo-

rane trebuie l]sate doar pe mâna agnosticilor \i pe mâ-

na aposta[ilor? Nu se bucur] ei când aud vocea Duhului 

Sfânt în casa lor, voce purtat] pe calea undelor?      

Sunt opinii \i pro \i contra. Cineva chiar =ntreba cu 
obid]: Oare apostolul Pavel ar fi predicat la „Monte Car-
lo” sau la „Alfa Omega”? Ar fi pus el m]car o dat] pi-
ciorul într-o sta[ie radio? Nu \tiu, doar Dumnezeu \tie 
dar cu siguran[] dac] ar fi f]cut-o, dac] s-ar fi implicat 
=n lucrarea pe calea undelor cred c] n-ar fi folosit 
aceasta ca un „alibi” pentru a renunţa la chemarea lui 
de misionar, în niciun caz. Nu l-ar mai fi înviat el pe Eu-
tih fiindc] în acea zi avea înregist]ri la T.V.? Sau nu l-ar 
mai fi n]scut el în lan[uri pe Onisim? Mass media este o 
for[] de care se ţine cont în lumea de ast]zi \i cei ce o 
ignor], de multe ori pl]tesc un preţ considerabil, asta în 
lumea laic]. Dar ea îndepline\te \i o funcţie în lucrarea 
spiritual] datorit] puterii ei de a intra =n nenum]rate 
case pe toate meridianele globului. Pe aceast] cale 
Mesajul Cre\tin poate ajunge la familiile cre\tine dar \i 
la cele necre\tine. Chiar \i un Fidel Castro i-a urm]rit pe 
micul ecran pe Billy Graham \i pe Oral Roberts când a 
fost spitalizat în America. Prin „Mass media” se poate 
prezenta Evanghelia d]t]toare de via[], se poate tâlcui 
Cuvântul sacru \i se poate mijloci un dialog între ascul-
t]tori \i o Biserica local]. Mi-aduc aminte cum într-o 
Duminic] m-am trezit cu un val de oameni la noi la Adu-
nare: mi-au explicat c] emisiunea de la televizor pe 
care o urm]riser] în acea dimineaţ], i-a îndreptat spre 
Biseric]. Îmi place s] cred c] Biserica le-a ar]tat mai 
am]nunţit Calea Domnului. 

Dr. Buni Cocar 



Margarito Machacuay 
Valera, 2,26 was bab-
tized on  September   27 

2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evanghelistul Franklin Graham, fiul 
celebrului predicator Billy Graham, 
a numit din nou islamul o “religie a r]z-
boiului.”De asemenea, el a cerut 
cre\tinilor s] depun] toate eforturile 
pentru a converti musulmanii la 
cre\tinism, scrie ChristianToday . 
Într-un interviu Franklin Graham a 
declarat c] =nc] mai crede c] islamul 

este o “religie a r]zboiului”. Pentru prima dat] el a spus acest lucru în 2001, 
cqnd la 11 septembrie atacatori sinuciga\i au atacat turnurile World Trade 
Center din New York. “Opinia mea nu s-a schimbat”, – a spus Graham. În 
plus, el a men[ionat grupul terorist “Boko Haram” \i “Statul islamic”.                                                       
“Este important s] spune[i musulmanilor despre dragostea lui Dumnezeu, 
pentru c] religia lor nu ofer] speran[]. Vreau ca ei s] \tie c] nu mai trebuie 
s] moar] pentru a intra în gra[iile lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe Fiul   
S]u pentru noi. Nu au nevoie s] se sinucid], în scopul de a-L mul[umi pe 
Dumnezeu. “Vreau ca ei s] \tie c] Dumnezeu ne-a dat via[] ve\nic]”- a 
spus Franklin Graham                                     

 

Biserici dărâmate 
în Sudan, creştini 
arestaţi şi trimişi în 
judecată; familii 
întregi expulzate 
din satele lor în 
Laos iar în Kenya 
o nouă tragedie cu 
36 de creştini 
asasinaţi. 

O biserică este demolată în Sudan şi membrii ei sunt arestaţi. 
poliţia şi agenţi ai securităţii statului au sosit în dimineaţa zilei de 2 
decembrie, la ora şase, la poarta Bisericii Evanghelice Bahri din Kar-
tum cu 9 camionete şi au început să demoleze parte din edificiu şi să 
aresteze pe cele 37 de persoane care se aflau înăuntru la rugăciune.   
 

                                                                                    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Isaia 9:6 ‘ Luca 2:7 

Slav] =naripat],vino!                                                                       

A\terne-te domol pe fil]                                                                        

Cqnt] din harf] sacra =mplinire                                                       

+n vers incandescent a Fiului idil] 

Pe bolta cerului un peregrin:                                                          

”+ngerii pe sc]ri nu mai coboar]?!”                                                       

+n uli[i dorul pref]cut =n crin                                                           

Adulmec] fiori =n zqmbet de vioar]. 

De veacuri Israelul secera absen[e                                                         

+n sinistre v]i se ascundea-n sicriu                                                    

Preo[ii-n somnul falselor valen[e,                                                         

Iar  bulversau n]dejdile-n pustiu… 

+n carul harului lui Dumnezeu                                                        

+n cor de =ngeri transporta o noapte                                                      

Soarele mai z]bovea =n curcubeu                                                      

Fecioara sfqnt] se ruga =n \oapte. 

Steaua str]punge cu candela vecia                                                            

Rqu de dragoste planeta =mbr][i\a                                                            

+n ieslea s]rac] str]lucea f]clia                                                           

Na\terea Fiului, maiestosul =nger trqmbi[a. 

Dinu Moldovan 
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Micu[ul copila\ de trei ani\ori, 

Ioel, era pe drum spre casa 

lui de la \coal] duminical] 

cqnd terori\tii islamici i-au rupt 

Biblia din man] \i au aruncat-

o =ntr-un teanc de foc. Ioel a 

fugit atunci imediat dup] Biblie 

\i a =ncercat s] o scoat] afar] 

din foc cu un b][. Cqnd unul din insurgen[i l-a v]-

zut, a =mpins capul b]ie[elului =n foc \i l-a [inut aco-

lo cu cizma de pe picior. ,,M] infidel =nc]p][qnat” – 

a \uierat omul acela printre din[i.  

(agnus dei - english + romanian blog) 

Bibi, mam] a cinci copii, se afl] în închisoare din 2010. 

Ea a fost arestat] de c]tre poli[ie în 19 Iunie 2010 \i 

acuzat] de blasfemie dup] ce a fost g]sit] vinovat] de 

a fi f]cut comentarii contra profetului Mahomed în timpul 

unor discu[ii cu mai multe femei musulmane. „Hristos al 

nostru \i-a sacrificat viaţa pe cruce pentru p]catele  

noastre. Hristosul nostru este viu”, a spus Bibi colegelor 

sale. Din acel moment ele s-au opus s] bea din Acela\i 

recipient pe care îl utiliza Asia, spunând c] este conta-

minat, deoarece ea este cre\tin]. Apoi a fost b]tut] \i 

închis] într-o camer] pân] ce a fost arestat]. Cre\tinii 

au solicitat poli[iei s] nu prezinte acuza[ii de blasfemie, 

dar presiunea liderilor musulmani locali au for[at poli[ia 

s] ignore aceast] peti[ie.   

        So[ul lui Asia Bibi, Ashik Masih, a suferit amenin[]ri 

continue împotriva familiei sale. „Eu eram puternic în 

credin[] înainte de acest incident, dar dup] acest inci-

dent sunt chiar mai puternic. Este scris în Biblie:… din 

pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni \i vor 

spune tot felul de lucruri rele \i neadev]rate împotriva 

voastr]! (Matei 5:11). Şi suntem confrunta[i  cu aceasta                                                                                    

Asia niciodat] nu \i-a abandonat credin[a. Ea este 

credincioas] \i întotdeauna \i-a ap]rat credin[a în Isus” 

                                                                                  

(www.stiricrestine.ro)  

 



  

 

 

 

 


