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editorial

PACE ÎNTRE OAMENI

PLĂCUȚI

Au trecut alegerile, vin 
sărbătorile. Însă după luni 
de campanie electorală, de 
atacuri frontale, de febra 
politică, de absurd ridicat 
la nivel de artă, națiunea 
este divizată, polarizată și 
bulversată. Conflictul social, 
rasial, politic și religios a 
devenit norma socială. Se 
simte în aer și în universul 
virtual. E în sufletele 
oamenilor. Am avea 
nevoie de un înger care să 
proclame solemn: „Pace 
între oameni…, oamenii 
plăcuți…” Crăciunul vine la 
timpul potrivit ca o fereastră 
de liniște dinspre cer spre 
lumea noastră disperată.

Crăciunul vine să 
proclame că pacea este un 
Copil născut într-o iesle, 
Copil în care se unesc 
desăvârșit divinitatea cu 
umanitatea. Isus a venit să 
aducă pace nu națiunilor, ci 
oamenilor. Pacea vestită de 
îngeri are trei dimensiuni:

Vertical. Pacea începe 
cu împăcarea noastră 
cu Dumnezeu. Devenim 
plăcuți lui Dumnezeu 
numai în măsura în 

care facem pace cu El. 
În Hristos este secretul 
păcii, de aceea Biblia ne 
spune: Împrietenește-te 
dar cu Dumnezeu și vei 
avea pace. (Iov 22:21) 
Crăciunul a făcut posibilă 
o prietenie autentică între 
om și Dumnezeu, așa cum 
apostolul Pavel proclama 
fără dubii: fiindcă suntem 
socotiți neprihăniți, prin 
credință, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos. 
(Romani 5:1)

Interior. O persoană 
care are pace cu 
Dumnezeu este o persoană 
împăcată cu sine, are 
liniște sufletească, calm 
emoțional, încredere 
spirituală și optimism 
mental. 

Orizontal. Inevitabil, un 
om împăcat cu Dumnezeu 
și cu sine va cultiva pacea în 
relațiile cu ceilalți oameni. 
Nu este doar o dorință 
umană, ci o chemare divină: 
Dumnezeu ne-a chemat să 
trăim în pace. (1 Corinteni 
7:15)

De acest Crăciun cred 
că trebuie să ne evaluăm 
dacă într-adevăr avem 
pace. Cum facem însă 
acest lucru? Sunt câteva 
simptome ale absenței păcii 
în viață noastră pe care le 
putem identifica rapid.

Absența păcii se 
exprimă prin îngrijorare. Ca 
oameni, suntem predispuși 
să ne îngrijorăm și uneori 
este normal. Nici chiar 
sărbătorile nu reușesc să 
ne scutească de ele.  Însă, 
dacă îngrijorarea este un 
modus vivendi pentru noi, 
ea este un indiciu clar că 
ne-am pierdut pacea. Isus 
a venit să rezolve problema 
îngrijorării din viață noastră. 
Nu vă îngrijorați de nimic… 
spune Scriptura, și pacea 
lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în 
Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

Absența păcii se 
exprimă prin deprimare. 
Îngrijorarea ne conduce 
la anxietate și aceasta 
poate duce mai departe 
la starea de deprimare. 
Depresia este, de fapt, un 
deficit de armonie chimică, 
emoțională, mentală și 
psihică. Crăciunul ar trebui 
să ne reamintească de Isus 

care ne-a spus, inclusiv 
celor care trec prin astfel 
de stări: Vă las pacea, vă 
dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se 
tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte. (Ioan 14:27)

Absența păcii se 
exprimă prin vinovăție. 
Sentimentele de vinovăție 
reală sau falsă nu sunt 
rezolvate de verva 
sărbătorilor. Vinovăția este 
un cancer care consumă 
ucigaș liniștea sufletească 
și pacea interioară. Biblia 
spune: Cei răi n-au pace. 
(Isaia 48:22)

Absența păcii se 
exprimă prin mânie. Dacă 
această perioadă post 
electorală este caracterizată 
de o anumită stare, aceasta 
este mânia individuală și 
colectivă. Mânia este opusul 
păcii și este distructivă 
atunci când devine cronică. 

Absența păcii se 
exprimă prin conflict. 
Trăim în mijlocul unei lumi 
conflictuale. Pentru că 
pacea și armonia lipsesc, 
conflictul domină la toate 
nivelurile: 
individual, 
familial, 
social, politic, 
religios, etc.

Ce este pacea? Nu este absența războiului. 
Pacea este o stare de bunăstare emoțională, 
spirituală, psihică și fizică. Este armonie între 
minte, suflet, inimă, spirit și trup. 
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SUNT SITUAȚII CÂND TREBUIE SĂ 
FACI UN CADOU, chiar dacă nu ai 
nici o relație cu persoana căreia i-l 
dăruiești, dar sunt și situații în care 
îți dorești să oferi un cadou, tocmai 
pentru că prețuiești mult persoana 
care-l va primi. 

Antropologii au observat că oferirea cadourilor este o 
formă de exprimare a dragostei care traversează barierele 
culturale. În cartea Cele cinci limbaje ale dragostei, Gary 
Chapman spune că un cadou este un lucru care îți vorbește 

CADOUL LUI:
ÎNTRUPAREA LUI 

HRISTOS

CADOUL NOSTRU:
ÎNTRUPAREA 
EVANGHELIEI 

POȚI SĂ DĂRUIEȘTI FĂRĂ 
SĂ IUBEȘTI, DAR ESTE 
IMPOSIBIL SĂ IUBEȘTI FĂRĂ SĂ 
DĂRUIEȘTI.
VICTOR HUGO

despre persoana care ți l-a 
oferit și îți spui ‘s-a gândit 
la mine’ sau ‘și-a amintit 
de mine’. Pentru a oferi un 
cadou trebuie să te gândești 
la persoana căreia i-l vei 
dărui. Și nu-i suficient faptul 
că în mintea ta a fost un 
gând pentru acea persoană, 
ci mai important este faptul 
că acel gând s-a concretizat 
într-un cadou care este 
oferit din dragoste.

Pastorul Robert Morris 
afirmă că noi ca oameni 
ne asemănăm cel mai 
mult cu Dumnezeu atunci 
când dăruim. Prin urmare, 
versetul din Ioan 3:16 
reflectă modelul suprem de 
relaționare: Dumnezeu a 

dat..., și a dat ce-a avut mai 
scump!

Momentul în care 
omenirea a primit acest 
Cadou continuă să fie 
celebrat de creștini în 
fiecare an. Astfel, cu 
ocazia sărbătorii Nașterii 
Mântuitorului, preluăm 
modelul divin de relaționare 
la cei dragi și oferim cadouri.

Probabil că cel mai bun 
răspuns la Marele Cadou 
este Marea Trimitere. În 
cartea sa, Să se bucure 
popoarele, John Piper 
argumentează că odată cu 
venirea lui Isus Hristos, a 
început o nouă eră. Poporul 
lui Dumnezeu se zidește și 
se înalță din nou, în așa fel 
încât să nu mai dea greș 
în slujba sa de a ajunge 
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la națiuni. În această nouă eră, 
Dumnezeu nu va lăsa ca poporul 
Lui să-și neglijeze misiunea. El 
formează o Biserică pentru ca 
‘rămășița de oameni să caute pe 
Domnul’. (Fapte 15:17)

În concluzie, nu avem 
permisiunea de a aștepta 
instaurarea deplină a Împărăției 
lui Hristos lenevind, cu brațele 
încrucișate și cu ochii închiși la 
nevoile lumii din jurul nostru. 
Din momentul în care se naște 
o biserică, apostolul Pavel se 
așteaptă ca modelul său de slujire 
să fie reprodus. Astfel, le scrie 
tesalonicenilor nu despre ceea ce 
și-ar dori să vadă la ei, ci despre 
ceea ce este evident deja: v-ați 
întors la Dumnezeu, ca să slujiți. (1 
Tesaloniceni 1:10)

Prin urmare, din momentul 
nașterii din nou, credinciosul 
trăiește sub tensiunea „activ-
pasiv”. Da, așteptarea revenirii 
Domnului poate părea o experiență 
pasivă, însă, când în așteptarea 
Mirelui creștinii sunt activi și se 
implică în diferite forme de slujire, 
se naște o combinație, care, din 
perspectiva lui John Stott, ne va 
feri atât de îngâmfarea celui care 
crede că poate face totul, cât și de 
pesimismul celui care crede că nu 
poate face nimic.

Prin urmare, din momentul 
nașterii din nou, credinciosul 
trăiește sub tensiunea „activ-
pasiv”. Da, așteptarea revenirii 
Domnului poate părea o experiență 
pasivă, însă, când în așteptarea 
Mirelui creștinii sunt activi și se 
implică în diferite forme de slujire, 
se naște o combinație, care, din 
perspectiva lui John Stott, ne va 

feri atât de îngâmfarea celui care 
crede că poate face totul, cât și de 
pesimismul celui care crede că nu 
poate face nimic.

Dumnezeu este un Dumnezeu 
generos și a continuat să dăruiască 
însoțind lucrarea ucenicilor. A 
trimis Duhul Său care este oferit 
tuturor celor care îl cer. (Luca 11:13) 
Mai mult, Duhul Sfânt are daruri 
pe care le dă fiecăruia după cum 
voiește, pentru a se împlini toate 
lucrările Sale. (1 Corinteni 12:4-7) 
Nu în cele din urmă, Dumnezeu 
răsplătește tuturor celor care vor 
fi lucrat cu dedicare în Marele 
Seceriș. Autorul epistolei către 
Evrei vorbește despre „o mare 
răsplătire” (Evrei 10:35), apostolul 
Pavel despre „cununa neprihănirii” 
(2 Timotei 4:8), apostolul Iacov 
despre „cununa vieții” (Iacov 1:12), 
iar apostolul Petru despre „cununa 
slavei” (1 Petru 5:4). Isus a afirmat 
că răsplata începe în această viață 
și continuă în cea viitoare, nu  este 
nimeni care să-şi fi lăsat casa, sau 
nevasta, sau frații, sau părinții, 
sau copiii, pentru Împărăția lui 
Dumnezeu, şi să nu primească mult 
mai mult în veacul acesta de acum, 
iar în veacul viitor, viața veșnică. 
(Luca 18:29-30)

Wilbur M. Smith a scris: Tema 
aceasta a răsplătirilor pe care le 
vor primi în cer cei credincioși 
este pomenită rareori în biserici, 
însă, acest subiect este o sursă de 
bucurie şi un îndemn la seriozitate. 
El ar trebui să servească drept 
motivație pentru o mai mare 
sfințenie în viața fiecăruia dintre noi.

Motivați de dragostea lui 
Dumnezeu, care s-a gândit atât de 
specific la noi și ne-a oferit atât de 

multe cadouri prin Domnul Isus Hristos, 
haideți să ne gândim și noi la El și să ne 
hotărâm să-I aducem fiecare un cadou nou. 
Așa cum a declarat și Comitetul Lausanne: 
noi trebuie să arătăm ceea ce vorbim. Nu 
este suficient să primim Evanghelia și să o 
transmitem, trebuie să o întrupăm în viața 
noastră obișnuită sub forma credinței, 
dragostei, bucuriei, păcii, neprihănirii și 
speranței.

Trăim o vreme de har și urmărim 
anual cum zeci de tineri primesc chemarea 
lui Isus de a merge în misiune, zeci de 
credincioși aleg să petreacă zilnic mai 
multe ore în rugăciune pentru răspândirea 
Evangheliei cu eficiență, zeci de sponsori 
care lunar trimit susținere financiară celor 
angrenați în lucrarea de misiune, zeci 
de pastori care conduc biserica în mod 
misional. Toate acestea sunt cadouri care 
se oferă lui Dumnezeu din dragoste și cu 
un preț mare, însă, pentru că Secerișul 
este mare, lucrătorii și aceste acțiuni sunt 
puține.

Warren Wiersbe a scris: O biserică 
locală care trăiește cu adevărat în 
așteptarea lui Isus Hristos, va fi în 
permanență un grup de oameni victorioși 
și plini de viață. Așteptarea revenirii 
Domnului este o motivație puternică pentru 
câștigarea de suflete și pentru stabilitate 
creștină, este o mângâiere minunată în 
necaz și o puternică încurajare pentru o 
trăire evlavioasă. Este tragic însă atunci 
când bisericile uită această învățătură 
importantă. Este chiar mai rău atunci când 
bisericile cred acest lucru și-l predică, dar 
nu-l practică!

Așadar, drag cititor, tu la ce te 
gândești în această vreme a Bisericii și 
cât ești dispus să (te) dăruiești acestui 
Dumnezeu generos? 

DACĂ CITEȘTI ISTORIA, 
VEI OBSERVA CĂ 
CREȘTINII CARE AU 
CONTRIBUIT CEL MAI 
MULT LA BUNUL MERS 
AL LUMII PREZENTE AU 
FOST TOCMAI ACEIA 
CARE S-AU GÂNDIT CEL 
MAI MULT LA LUMEA 
VIITOARE. 
C.S. LEWIS

 SECERIȘUL ESTE MARE, 
 dar lucrătorii sunt puțini. 

03 PROVOCARE



LIDERII
CARE AU
PARTICIPAT 
la sărbătoarea Misiunii 
Genesis, în data de 30 
octombrie 2016 în biserica 
Philadelphia din Chicago

MAI MULTE 
DETALII PE SITE

RETROSPECTIVĂ
MISIUNEA GENESIS

 MISIUNEA GENESIS A 
 SĂRBĂTORIT 15 ANI DE SLUJIRE 

Anul 1983 a fost anul marilor schimbări în viața mea. 
Am pășit pe pământ american după o călătorie lungă. Totul 
era nou și surprinzător pentru mine. Cel mai puternic șoc 
fiind faptul că am ajuns într-o biserică care era în pragul 
fărâmițării. Mă întrebam dacă nu era mai bine să fi rămas 
acasă printre ai mei, în biserica unde nu existau asemenea 
probleme. Mi-au trebuit doar câteva săptămâni până să 
descopăr că de fapt era un sindrom al multor biserici din 
diaspora.

Bisericile erau în continuu război din cauza membrilor 
care erau veniți de peste tot din Romania sau Serbia. 
Fiecare dorea ca lucrurile în biserică să se întâmple ca în 
biserica de unde venea. Bisericile erau concentrate doar pe 
lucrare locală și nu cooperau pentru proiecte comune care 
să ducă la unitate.

Fratele George W. Galis, Pastorul bisericii 
Philadelphia, m-a luat cu el la Convenția Bisericilor 
Penticostale care a avut loc în Detroit. Ajunși acolo, m-a 
prezentat unui grup de lideri ai acelei biserici. Respectivii 
frați erau: Fratele Leul, fratele Ursu și fratele Cioară. Primul 
meu gând a fost: „Oare cum o să fie Convenția a cărei 
lideri sunt Leul, Ursu și cu Cioara?” Spre surprinderea mea, 
Convenția a avut o reușită la care eu nu m-am așteptat. 

În mintea mea însă persista întrebarea: „Oare de ce 
totuși bisericile sunt așa cum sunt?” În foarte scurt timp, 
am descoperit că bisericile din diaspora aveau nevoie de 
oameni care să fie gata să acorde mai mult timp 

pentru a pune împreună tot ceea ce au primit de la 
Domnul, împlinind misiunea de a duce Evanghelia până la 
marginile lumii. Trebuia doar un om cu viziune, un om care 
să aibă sensibilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu pentru 
a mobiliza biserica într-o lucrare misionară.

Sosirea Pastorului Petru Lascău în biserica 
Philadelphia a fost urmată de noi drumuri ce urmau să 
fie deschise spre câmpul de misiune. Au urmat 15 ani de 
activitate misionară sub numele de Exodus Ministry, o 
misiune ce și-a lărgit activitatea în diaspora. Proiectul cel 
mai cunoscut al misiunii din acea vreme a fost revista 
Exodus și un ziar al tinerilor Lumini în noapte cu un tiraj 
răspândit peste tot unde se aflau români.

Au fost 15 ani de activitate a misiunii Exodus prin 
care biserica Philadelphia a fost cunoscută ca o biserică 
misionară. Mutarea Pastorului Petru Lascău în Arizona a 
determinat biserica Philadelphia să ia noi decizii privind 
lucrarea de misiune. 

Întrebarea era: „Vom continua să fim o biserică 
misionară sau demisionară?” În asemenea situații, 
hotărârile depind în majoritate de viziunea pastorului 
și apoi a oamenilor cu o chemare specială de slujire pe 
câmpul de misiune. În această nouă decizie, viziunea 
pastorului fondator al bisericii Philadelphia, George W. 
Galis, era complet diferită de a multor alți pastori din acea 
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vreme. A fost un pastor care a știut căile prin care să aducă 
oamenii la ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Conform unor statistici, 50% din oameni nu știu 
încotro se îndreaptă, 40% nu se pot hotărî în ce direcție s-o 
apuce, și numai 10 % știu ce vor să facă pentru a-și atinge 
ținta. Mă întrebam mereu: „Să fie oare această statistică 
valabilă și pentru creștini sau biserici?” Nu este exclus. 
Vorbind despre biserica Philadelphia, pot spune fără nici 
o rezervă că suntem o biserica cu viziune, una dintre 
bisericile care și-a înțeles rolul, având întotdeauna oameni 
deschiși spre lucrarea misionară. 

După câteva întruniri cu pastorul Florin T. Cîmpean, 
George W. Galis și Ilie Tomuța, s-a hotărât ca biserica să-și 
continue activitatea misionară prin misiunea care va purta 
numele de GENESIS. 

Peste ani s-a putut vedea impactul acelei decizii. 
Pentru a parcurge însă drumul din ierusalimul nostru 
românesc și până la marginile lumii, ne-au trebuit nici mai 
mult, nici mai puțin, decât 15 ani, ani pentru care suntem 
datori să-I mulțumim lui Dumnezeu și celor care s-au 
alăturat acestei mari lucrări. 

Una din întrebările care mi se pun frecvent este: „Cum 
se face că am ajuns să dezvoltăm un câmp atât de larg al 
misiunii, în care sunt cuprinse așa de multe proiecte și a 
căror sponsori sunt din diferite biserici Evanghelice sau 
chiar Ortodoxe?” Răspunsul este foarte simplu: am ales 
să lăsăm vremurile și soroacele în seama lui Dumnezeu și 
să fim preocupați de ceea ce Domnul Isus spune în Fapte 
1:8 - Voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, 
în Samaria şi până la marginile pământului.

Preocuparea noastră era ca fiecare membru să-și 
exercite chemarea sau să-și pună în valoare talantul primit, 
și astfel să extindem aria Împărăției lui Dumnezeu.

Primul proiect al misiunii a fost „Adoptă un student”, 
proiect preluat de la Misiunea EXODUS. 

În timp ce ne străduiam să dezvoltăm acest proiect, 
am descoperit că doar unii creștini doresc să se implice în 
misiunea de a pregăti o nouă generație de lucrători. Am 
descoperit că sunt creștini care aveau pe inima dorința de 
a susține financiar pe cei care slujesc deja ca pastori sau 
evangheliști. 

Am îmbrățișat acest proiect, deoarece în acea 
vreme erau destul de mulți pastori sau evangheliști care 
munceau greu pentru a-și câștiga existența zilnică și doar 

după orele de serviciu puteau să se ocupe de biserică. 
Am descoperit membrii ai bisericii care au fost foarte 
interesați de deschiderea unui proiect pentru ajutorarea 
orfelinatelor, pentru sprijinirea celor ce predică Evanghelia 
în penitenciarele din România sau America, precum și 
membri care ne-au mărturisit că vor să deschidem un 
proiect pentru construcții de biserici, mass media, iar lista 
poate continua.

Toate acestea au devenit pe parcurs proiecte ale 
Misiunii Genesis cu o influență mare. Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru toți cei care s-au lăsat sensibilizați 
de Duhul Sfânt și au spus un „DA” chemării pe care 
Dumnezeu a pus-o în inima lor.

Am sărbătorit 15 ani în care am venit înaintea 
Domnului cu toate aceste proiecte adunate ca un snop 
mare, pentru care suntem datori să-I mulțumim lui 
Dumnezeu și celor ce sunt sinceri colaboratori.

Iată proiectele prezentate întregii audiențe în ziua 
de 30 octombrie 2016, cu ocazia împliniri a 15 ani de 
activitate:

 + Sponsorizarea Institutului Penticostal din București;
 + Sponsorizarea tinerilor ce se pregătesc în cadrul 

școlii de misiune din Agigea, Romania;
 + Sponsorizarea misionarilor plecați să ducă vestea 

bună a Evangheliei până la marginile lumii (circa 60 
de misionari în 20 de țări în jurul lumii);

 + Construcții de biserici în România, India, Mozambic, 
Madagascar;

 + Revista Genesis și alte proiecte mass media;
 + Sponsorizarea unor evangheliști din: România, 

Mozambic, Madagascar, Israel, Mongolia;
 + Sponsorizarea unor orfelinate din: Romania, India, 

Filipine, Kenia, Mozambic, Madagascar; 
 + Sponsorizarea unor comunități creștine ale fraților 

leproși din India și Madagascar; 
 + Sponsorizarea unor lucrări misionare în penitenciar;
 + Sponsorizarea unor școli și grădinițe.

Pentru toate aceste realizări pe câmpul de misiune 
vrem să fim recunoscători lui Dumnezeu și celor ce 
au înțeles chemarea de a fi părtași ai acestei lucrări. 
Încrezători și bazați pe promisiunile lui Dumnezeu, suntem 
gata să continuăm această lucrare misionară. 

Vă chemăm să fiți parte împreună cu noi la lărgirea 
Împărăției lui Dumnezeu.

MAI 
MULTE
DETALII

pentru resurse, 
fotografii 
și mărturii intrați pe
misiuneagenesis.org
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MISIUNEA MONDIALĂ
ÎN OBIECTIV
Mai mulți lideri creștini români cu experiență în lucrarea de misiune răspund 
la întrebarea: Ce poate să facă biserica locală pentru misiunea mondială? 

SUBIECTUL MISIUNII este 
unul sensibil pentru spațiul 
evanghelic românesc. 

Scopul acestei inițiative este să 
familiarizăm cititorul creștin român 
cu domeniul vast al misiunii și 
cu provocările pe care misionarii 
și toți cei implicați în misiunea 
transculturală le întâmpină. Totodată, 
articolul gândit ca un interviu colectiv 
se dorește un spațiu de colaborare 
și de implicare pentru crearea 
unei culturi biblice a misiunii și își 
propune, în același timp, să trezească 
în cititori nevoia de implicare 
conștientă, practică și dedicată, atât 
în misiunea bisericii locale cât și în 
misiunea mondială.

AUTOR: Valentin Dedu          EMAIL: valentin.dedu@gmail.com  BLOG: valentindedu.wordpress.com

 PRIMA PARTE  

 Cum arată o biserică orientată

 pe misiune? 

LIVIU NEAGOE: Dacă biserica locală 
are viziune pentru misiune va face 
câteva lucruri: 

 + Va chivernisi foarte bine 
resursele financiare pentru a 
susține lucrarea de misiune și 
va pune întotdeauna deoparte 
pentru misiune. 

 + Va crește tineri în direcția 
misiuni. 

 + Va implementa viziunea 
misiuni mondiale în inima lor 
din adolescență. 

Mulți se justifică că nu au bani, însă 
biserica nu are voie să ducă lipsă 
de resurse. Dacă biserica nu este 

echipată și învățată să păzească 
poruncile lui Isus, atunci ea va 
înțelege să dăruiască, dacă nu – 
atunci lucrurile nu vor merge bine și 
biserica se va chinui.

DANIEL BUJENIȚĂ: Eu cred că Dum-
nezeu intenționează ca Biserica lui 
Hristos să fie un agent al schimbării 
într-o lume păcătoasă, aducerea 
oamenilor la cunoștința lui Dumn-
ezeu și creșterea scripturală a acestor 
oameni, astfel încât ei să se dedice 
misiunii lui Dumnezeu. O biserică 
orientată pe misiune înțelege inima 
plină de dragoste a lui Dumnezeu 
pentru toate națiunile. Inima acelei 
biserici va fi în concordanță cu inima 
lui Dumnezeu.

NICU BUTOI: Lucrul de importanță 
majoră pentru ca o biserică locală să 
se implice în sprijinirea misiunii este 
viziunea. Lipsită de viziunea misiunii, 
biserica încetează să mai fie biserică. 
Având viziunea misiunii, cel mai 
important lucru este ca biserica să 
se integreze și să fie parte activă din 
viața societății. 

Acest aspect este esențial pentru 
mărturia bisericii față de lume. „Ca 
lumea să creadă.” Retragerea bisericii 
în enclave a fost cel mai mare dezastru 
pentru misiunea și chemarea ei. A 
venit de mult vremea să reconsiderăm 
abordarea noastră și să ne asumăm 
misiunea prin acțiune.

   
  continuă la  p. 08  >>>

Daniel Bujeniță, Director Dezvoltare al agenției 
Penticostale De Misiune externă (aPMe) și MeMbru 
în borDul De conDucere al centrului roMân De stuDii 
transculturale (crst). 

Dumitrița militaru, fost Misionar în asia centrală, în 
Prezent Misionar Printre refugiații Persani și sirieni Din 
grecia.

Liviu Neagoe, Pastor biserica baPtistă stânca, tiMișoara, 
un oM cu exPeriență în Misiunea Pe terMen scurt în africa.

Nicu Butoi, Pastor biserica aDventistă buforD, georgia.  
DoctoranD la OxfOrd Center fOr MissiOn studies.

în acest nuMăr la întrebarea noastră au răsPuns: 



ÎN NUMĂRUL 
URMĂTOR

O BISERICĂ 
ORIENTATĂ PE 

MISIUNE ESTE O 
BISERICĂ BIBLICĂ, 

INFORMATĂ, 
O BISERICĂ A 
RUGĂCIUNII, 

IMPLICATĂ 
PRACTIC ÎN VIAȚA 

OAMENILOR, 
OSPITALIERĂ 
ȘI DESCHISĂ, 

CU PRIORITĂȚI 
SĂNĂTOASE, CARE 

FACE INVESTIȚII 
PE TERMEN 

LUNG ȘI ARE 
IMPACT LOCAL ȘI 

TRANSCULTURAL.
DUMITRIȚA MILITARU

MISIONAR

ÎNTREBAREA ESENȚIALĂ ÎN 
ACEASTĂ VREME ESTE: CUM A 
AJUNS MAREA TRIMITERE SĂ 
FIE PENTRU BISERICĂ „MAREA 
OMITERE”? BISERICA TINDE SĂ 
FACĂ ORICE ALTCEVA, NUMAI 
NU CEEA CE DUMNEZEU A 
CHEMAT-O SĂ FACĂ. CÂND 
VORBIM DE MISIUNE, VORBIM DE 
DUCEREA EVANGHELIEI ÎNTR-O 
ALTĂ CULTURĂ. EVANGHELIZAREA 
E LUCRAREA PE CARE O FACEM 
ÎN PROPRIUL GRUP ETNIC. 
CELE DOUĂ DIMENSIUNI SUNT 
COMPLEMENTARE.
DANIEL BUJENIȚĂ 
APME

Din lipsă de spațiu 
nu am putut reda întreg 
textul interviurilor, 
însă vom continua să 
explorăm subiectul 
misiunii mondiale în 
edițiile următoare.
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 Ce trebuie să facă biserica 

 pentru misiune? 

DUMITRIȚA MILITARU: Nimic. Biserica 
nu trebuie să facă ceva pentru 
misiune. O biserică biblică are ca 
fundație și stâlp principal misiunea, 
așa că atunci când este implicată 
în lucrări transculturale, ceea ce 
face este pentru Hristos și pentru 
creșterea și întărirea bisericii (local și 
transcultural). 

NICU BUTOI: Când Isus s-a rugat: 
„Mă rog ca toți să fie una”, El nu a 
avut în vedere doar unitatea bisericii 
locale, ci și unitatea bisericii de 
pe întreg cuprinsul pământului, 
conectarea ei cu istoria și, în final, 
cu lumea cerească. Așadar, biserica 

locală trebuie să fie Trupul lui Isus 
acționând la nivel local, și in același 
timp ea trebuie să fie parte din 
Trupul lui Hristos la nivel național 
și internațional. Totdeauna trebuie 
păstrată această unitate pentru 
care s-a rugat Isus, fără a se pierde 
din vedere apartenența ei cerească, 
destinul și destinația ei în marea 
lucrare a Evangheliei.

DANIEL BUJENIȚĂ: Cea mai mare 
problemă a bisericii este că nu 
înțelege ce este misiunea. Cei mai 
mulți încearcă să găsească o bază 
biblică pentru misiune, fără să se 
gândească, de fapt, că Biblia își are 
rădăcinile în misiune. Dacă încerci să 
cauți misiunea în Biblie, ai o înțelegere 
limitată a misiunii. Misiunea trebuie 

căutată în Dumnezeu. Biblia este 
rezultatul misiunii lui Dumnezeu. 
Înțelegerea ideii de misiune începe 
cu înțelegerea misiunii lui Dumnezeu 
(Missio Dei). Nu vorbim de misiunea 
unei organizații sau de misiunea unei 
bisericii, ci de misiunea lui Dumnezeu. 
Biserica este chemată să se 
angreneze în misiunea lui Dumnezeu. 
Misiunea lui Dumnezeu este de a 
restaura o relație ruptă. Dacă Biserica 
înțelege asta va face misiune. 

LIVIU NEAGOE: Misiunea are 
două componente: este un mandat 
pe care Isus Hristos îl dă tuturor 
credincioșilor și, implicit, Bisericii; și 
o chemare specială pe care o oferă 
unora. Chemările sunt diferite. Una 
este să ai chemare apostolică și alta 
este să ai chemare evanghelistică. 

În general bisericile care 
mărșăluiesc pe o chemare 
evanghelistică sunt cen-
trate pe lucrarea locală. Bi-
sericile care au o chemare 
apostolică se focalizează 
pe Marea Trimitere. Este 
important ca mandatul 
misiunii să fie cultivat prin 
oameni care să aibă che-

marea la misiune. 

 Cum se poate pregăti biserica 

 locală (misionarii locali) pentru 

 misiune? 

DUMITRIȚA MILITARU: Termenul de 
„misiune” implică lucru transcultural. 
Oamenii care lucrează local printre 
oameni de aceeași cultură nu sunt 
considerați misionari. Transcultural 
implică transetnic (alt grup etnic 
reprezentat de o alta limbă). 
Lucrătorii locali în câmpul Evangheliei 
(același grup etnic, aceeași limba) 
se pot pregăti pentru implicarea 
transculturală în primul rând 
implicându-se local. Cine nu se 
implică local în lucrarea Evangheliei 

este improbabil că se va implica 
eficient transcultural.
 + Dacă pastorul și bordul bisericii 

este bine informat cu privire la 
misiune, va fi și biserica.

 + Dacă pastorul și bordul se roagă 
pentru misiune, se va ruga și 
biserica.

 + Selectând oameni în care să 
investească în mod special.  

 + Încurajând și dezvoltând tineri 
care prezintă interes în misiune 
transculturală.

Acești oameni trebuie instruiți prin:
 + implicare în biserica locală;
 + dezvoltarea experienței de 

lucru în echipă (daca e posibil 
transculturală, cu atât mai bine);

 + învățând o limbă de circulație 
internațională (Engleza, 
Franceza, Spaniola etc., în funcție 
de zona de implicare dorită);

 + dezvoltând experiența de 
conducere;

 + organizând călătorii misionare 
pe termen scurt.

LIVIU NEAGOE: M-am rugat de 
multe ori pentru tineri și Duhul Sfânt 
a venit peste mine și le-a deschis 
o fereastră către misiune printr-un 
cuvânt profetic. Tinerii aceștia acum 
se echipează pentru misiune. Au 
crezut cuvântul profetic și intră în 
chemarea lor. Vin ulterior la mine 
și îmi spun: „Vreau să învăț să cânt 
la chitară.” „Vreau să învăț o limbă 
străină.”„Vreau să fac un curs biblic 
de pregătire pentru misiune.” Îi întreb: 
„De ce vrei să faci asta?”„Pentru că 
Domnul mi-a vorbit că voi sluji pe 
câmpul de misiune.”
Tinerii aflați în perioada dintre 
adolescență și până la 25 de ani sunt 
în căutare chemării lor și dacă liderii 
bisericii le deschid ușa spre lucrare de 
misiune, unii care vor simți chemarea 
Duhului Sfânt și vor păși în direcția 
asta, se vor echipa și apoi biserica îi 
va putea trimite.  

NU ÎNȚELEG CONCEPTUL DE 
CREȘTIN PLICTISIT... PENTRU 
MINE DUMNEZEU ESTE CEA 
MAI MARE AVENTURĂ!
DUMITRIȚA MILITARU



 NU EI TREBUIE SĂ VINĂ 
 LA NOI, CI NOI TREBUIE 
 SĂ MERGEM LA EI! 

Oamenii: ființe create după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu, care poartă trăsăturile unui Dumnezeu 
Atotputernic. El a vrut să facă om după chipul și 
asemănarea Sa. Atât de mult preț a pus Dumnezeu pe om, 
încât i-a dat înțelepciune și rațiune, mai presus de orice altă 
ființă, proiectând fiecare celulă cu mare grijă, țesând chipul 
uman într-o armonie desăvârșită.

Dumnezeu în dragostea Sa nu S-a oprit aici, ci odată 
cu dorința de a salva viața omului de la moartea veșnică, 
a găsit cu cale să-i dea o nouă identitate, o viață nouă, o 
minte nouă, un chip nou, un suflet și un duh nou, care să 
reflecte trăirea și virtutea Fiului Său Preaiubit, care avea 
să stabilească principiile Împărăției Cerurilor pe tărâmul 
omului creat după chipul și asemănarea Sa, prin moartea, 
învierea și biruința asupra păcatului și a morții veșnice.

Unde sunt acești oameni creați după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu? Unde sunt oamenii cărora 
Dumnezeu dorește să le dea un nou chip țesut prin jertfa 
Fiului Său? Unde sunt oamenii care ar putea purta chipul 
nou și sfânt, identitatea nouă în Isus Hristos?

Răspunsul este simplu: ei sunt aici printre noi, fiecare 
purtând un chip care a fost creat după asemănarea lui 
Dumnezeu, dar care în inimă poartă un chip care nu a fost 
înnoit după chipul jertfei lui Hristos.

Identitatea lor nu a fost înnoită și din cauza păcatului 
ei încă poartă un chip vechi, care nu se mai aseamănă cu 
ceea ce Dumnezeu a proiectat mai dinainte. 

Care este datoria noastră, a celor care au fost 
schimbați într-o ființă nouă, având un chip ca al lui 
Hristos? Care este responsabilitatea celui ce a crezut 
în jertfa Fiului lui Dumnezeu și care poartă în inimă 
identitatea vieții veșnice? 

Răspunsul este la fel de simplu: Isus ne-a dat un 
chip curat și nou ca să fim o mărturie pe pământ și 
astfel să putem mai departe mărturisi despre El. Suntem 
responsabili să spunem oamenilor despre mântuirea și 
schimbarea unui chip vechi cu unul nou, oferite în urma 
învierii lui Isus. 

Oamenii nu vor dori să își schimbe chipul veacului 
acestuia, dar Isus a avut o soluție și pentru acest context. 
El a spus: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15).

Cuvântul „duceți-vă” 
implică o acțiune clară, o direcție 
trasată înainte, care trebuie parcursă, până la omul care 
are nevoie să audă Vestea cea Bună a Evangheliei lui 
Hristos. Isus nu a zis: „Așteptați să vină ei la voi”, ci le-a dat 
ucenicilor Lui, la fel ca și nouă, un traseu prin toată lumea 
de a merge și a-L propovădui. 

Putem învăța de la Hristos felul în care El le-a vorbit 
oamenilor despre Împărăția Cerurilor. El a avut milă de cei 
bolnavi, de cei aflați în suferință, de văduve și de orfani. 
El a spus: Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei 
sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit 
să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. 
(Marcu 2:17)

Dacă te-ai întrebat vreodată cum și unde ai putea 
vesti Evanghelia oamenilor, gândește-te la lucruri practice 
din viața de zi cu zi, la locul de muncă, la școală, la 
magazinul de la colț și chiar pe strada bisericii tale.

O istorioară adevărată spune că pastorul unei biserici 
i-a îndemnat pe credincioșii bisericii sale să vestească 
Evanghelia oamenilor prin orice mijloace. Fiind mișcată 
de acest îndemn, una dintre enoriașe s-a rugat în inima ei 
Domnului să îi arate cum ar putea vesti Evanghelia într-un 
mod practic, cerându-I în același timp să îi alunge teama 
și frica din inima ei cu privire la a-L vesti pe Dumnezeu. 
Într-o zi, în timp ce cugeta la acest lucru pe marginea 
balconului său, a observat că în parcul din fața blocului 
sunt foarte mulți oameni care își plimbau cățeii. A doua zi, 
această femeie a mers la magazinul de căței pentru a-și 
achiziționa un câine, iar mai târziu se decise să iasă în 
parc pentru plimbare. La un timp foarte scurt, o altă femeie 
s-a apropiat de ea, intrând în vorbă și fiind curioasă să afle 
mai multe despre rasa cățelului de curând achiziționat. 
Discuția dintre cele două femei a decurs spre posibilitatea 
surorii credincioase de a-L vesti pe Hristos noii sale 
prietene.

Experiența relatată mai devreme este doar un 
exemplu practic, prin care o credincioasă cu o inimă 
sinceră a dorit să spună și altora despre Dumnezeu.

Aceasta este și responsabilitatea ta, drag cititor, care 
porți chipul nou al Domnului Isus. 

nu aștepta ca 
oamenii să vină la tine 
pentru a le spune Despre 
Hristos, pentru că vei pierDe 
timp prețios, ci mergi tu la ei, 
și vorBește-le Despre cel care 
poate și vrea să le Dea o viață 

nouă către veșnicie și un 
cHip După asemănarea 

Lui Hristos.

AUTOR: Iulia Șmalberger         MEMBRU FONDATOR – Plantare Biserică 
   „Flacăra Speranței”, Constanța, România



CONFERINȚA PASTORALĂ
A BISERICILOR CHURCH OF GOD DIN 
AMERICA ȘI CANADA

Fiecare an este marcat de o 
conferință a bisericilor Church 
of God. Anul acesta conferința 
a avut ca temă Mandatul de a 
finaliza Marea Trimitere. Titlul în 
engleză este Finishing the Great 
Commission. Vă prezentăm în 
revistă un articol în limba engleză 
al lui Tim M. Hill, General Overseer 
a Church of God, care comprimă 
mesajul care a fost prezentat în 
cadrul conferinței. 

Au fost trei zile în care toți cei prezenți au 
putut învăța despre modul în care Dumnezeu 
ne cheamă să participăm la finalizarea Marii 
Trimiteri. Un subiect conex temei principale 
prezentată la Reading a fost și Mijlocirea prin 
rugăciune, laudă și închinare. 

LOCAȚIA: BISERICA BETANIA, 
READING PENSILVANIA
11- 13 NOIEMBRIE, 2016



Totdeauna este o plăcere ca oamenii lui Dumnezeu 
să se reîntâlnească, să depene amintiri, să împărtășească 
minunile și lucrările lui Dumnezeu, să se încurajeze, să 
se roage unii pentru alții și să facă planuri strategice 
pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu. Anul acesta 
conferința a stat sub semnul provocării de a face pași 
concreți și practici, în unitate și colaborare, pentru 
împlinirea mai rapidă a Marii Trimiteri.

RESTAURAREA 
PĂCII
 continuare de la pagina 1

Sunt sigur că am putea 
continua cu alte simptome 
și probabil că deja vă 
gândiți la unele dintre 
acestea, însă evaluarea 
trebuie să continue cu 
restaurarea. Care sunt 
pașii prin care putem 
restaura pacea? Iată 
câțiva pași simpli:

1. Fii prieten 
cu Dumnezeu. 
Împrietenește-te dar cu 
Dumnezeu şi vei avea 
pace. (Iov 22:21) Pune 
accent pe relația ta cu 
Dumnezeu. El este sursa 
păcii.

2. Fii intențional în 
ceea ce privește pacea. Fă 
un scop din armonie. Nu 
renunța ușor. N-o trata 
superficial. Depune efort. 
Fă planuri. Fă pace. Fă tot 
ce poți. Psalmistul este 
categoric: Caută pacea şi 
aleargă după ea! (Psalmul 
34:14)

3. Umpleți mintea 
și inima cu lucrurile 
pozitive. Negativismul 
este o otravă care distruge 
pacea, pozitivismul este în 
schimb un teren propice 
pentru cultivarea păcii. 
Fii selectiv cu gândurile 
pe care le accepți în 
mintea ta. Umpleți mintea 

și inima cu Scriptură, 
deoarece multă pace au 
cei ce iubesc Legea Ta. 
(Psalmul 119:165)

4. Exteriorizează-ți 
sentimentele. Îngrijorările, 
mânia, vinovăția, 
amărăciunea, durerea, 
frustrarea, trebuie 
refulate, nu depozitate 
în subconștientul tău.  
Nu vă îngrijorați de 
nimic; ci, în orice lucru, 
aduceți cererile voastre la 
cunoștința lui Dumnezeu. 
(Filipeni 4:6)

5. Permite Duhului 
Sfânt să producă pace în 
inima ta. La urma urmelor, 
pacea este roada Duhului. 
Pacea este un produs 
divin care nu poate fi 
cumpărat drept un cadou 
de Crăciun, însă poate fi 
primit ca un dar.

La aceste sărbători, 
chemarea lui Dumnezeu 
pentru noi este să fim 
oameni plăcuți. Așa 
au fost Iosif și Maria, 
pastorii Betleemului 
și magii Orientului, iar 
ei au cunoscut Pacea. 
Oamenii plăcuți au pace 
cu Dumnezeu, au pace în 
suflet și fac pace în jurul 
lor. 

Crăciun fericit!

Noul Board al RTO
În octombrie 2016 a fost ales noul Board al RTO. 

Din conducere fac parte:
 + Tony Lane, Episcop Administrativ
 + Florin Cîmpean, Președinte
 + Lazăr Gog, Coordonator International
 + Moise Gaode
 + Iulian Costea
 + Gabriel Fazecaș
 + Gelu Strâmbu
 + Ioan Szasz
 + Simi Avram
 + Teo Scorte, Director Tineret - Est
 + Edie Sfrengeu, Director Tineret - Vest
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Dragii noștri, vă suntem profund 
recunoscători pentru că de 4 ani, de când 
suntem în Madagascar, ați muncit din greu 
alături de noi pe toate fronturile pe care 
Dumnezeu le-a deschis aici:

 + lucrările cu copiii – lucrăm cu peste 
500 de copii în diferite școli: 
susținere burse, ajutor cornuri, etc.; 

 +ajutor copiii orfani – în special 
la Orfelinatul Speranța din 
Antananarivo;

 +ajutor Leprozeria din Mangarano;
 +ajutor cumpărări de terenuri și 

construcții de biserici în junglă sau 
în orașe;

 +ajutor în încurajarea bisericilor și 
suport pentru păstori și familiile lor;

 +ajutor pentru Școala Biblică Armata 
Adevărului.

Rugăciunile dvs. ne-au însoțit în tot 
acest timp, împletindu-se cu ale noastre, ca 
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea, să ne 
țină în sănătate și să ne dea înțelepciune în 
gestionarea tuturor resurselor. Încurajările 
dvs. nu au contenit și îi mulțumim în special 
fratelui Uțu Tomuța și familiei Bădulescu 
pentru că ori de câte ori au prins ocazia, 
ne-au încurajat, ne-au sfătuit și ne-au 
împărtășit experiența lor, care ne-a fost de 
mare folos pe acest drum al depărtării.

Dumnezeu să vă răsplătească toate 
eforturile pe care le-ați săvârșit de dragul 
Său și al Împărăției Sale și să se întoarcă 
sub forma harului ceresc și pământesc, al 
sănătății și al împlinirii, tot ceea ce dvs. ați 
sacrificat. 

În prag de Sărbători, gândindu-ne la 
Nașterea Domnului Isus Hristos, și în prag 
de nou an 2017, vă dorim să călătoriți cu 
Domnul pe mai departe!

El să vă ocrotească, să aibă Fața 
îndreptată spre dvs. și familiile dvs., să 
vă însoțească cu bunătatea Sa și să vă 
împlinească inimile cu Prezența Sa!

Cu aleasă prețuire și dragoste,
Din Madagascar,
Familia Șaitiș Marcel și Ioana,
Cu copiii Alessia, Ruth și Filip

MISIUNE ÎN
MADAGASCAR

Vă mulțumim pentru toate eforturile financiare 
pe care le-ați făcut, pentru că ele au susținut 
mersul lucrării pe mai departe. Știm că nu a fost 
ușor să faceți aceste sacrificii, dar de dragul nostru 
și al acestor oameni de departe, ați pus deoparte 
fiecare bănuț, ca să oferiți o pâine, un zâmbet, un 
ajutor pentru școala cuiva sau un acoperiș sub 
care o familie să se odihnească sau o comunitate 
să se închine.

Marcel și 
Ioana Saitiș 
împreună cu Alessia, 
Ruth și Filip.

Cu ocazia sărbătoriri Nașterii Domnului Isus și a Noului An, noi și biserica turcă 
Sonsuz Yasam (Viața Veșnică) din Bulgaria dorim tuturor celor ce lucrează în cadrul 
Misiunii Genesis, partenerilor Misiunii Genesis și sponsorilor harul, dragostea, bucuria și 
pacea lui Dumnezeu să fie înmulțite. 

Cu dragoste în Hristos din Bulgaria

BULGARIA
Nicu și Elena Sima și Biserica Turcă „Sonsuz Yasam”



Dragă frate Uțu Tomuța și stimați frați 
din Misiunea Genesis. 

Vă mulțumim pentru implicarea dvs. 
alături de familia Șaitiș în lucrarea din 
regiunea noastră, în special în satele din 
junglă, unde am reușit să plantăm 37 de 
biserici în ultimii ani.

De când lucrăm în parteneriat cu 
misiunea română, lucrarea de aici s-a 
dezvoltat. Am fost ajutați prin Misiunea 
Genesis atât pentru construirea pereților din 
Biserica pe care o păstoresc în Manakara, 

cât și pentru cumpărarea de terenuri în 
junglă în satele Maroteza și Anara. Tot cu 
ajutorul dvs. am construit o clădire pentru 
biserica din satul Ankarimbary.

Vă mulțumim că ne-ați ajutat și în 
lucrarea legată de susținerea a 22 de 
evangheliști în regiunea noastră, oamenii 
cu care am dezvoltat lucrarea în satele 
izolate din junglă. Lucrăm foarte bine 
cu familia Șaitiș și vă mulțumim pentru 
susținerea lor aici.

Dumnezeu să vă răsplătească!

Dragă frate UțuTomuța,
Harul și pacea să vă fie oferite 

din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru 
și a Domnului Isus Hristos. Suntem 
binecuvântați că am putut lucra împreună 
ultima dată pentru înaintarea Împărăției lui 
Dumnezeu, când am avut acel botez în apă 
în râul de lângă orașul Antsirabe. Nu voi 
uita niciodată acea zi!

Vă mulțumim pentru ajutorul oferit în 
anul care a trecut pentru construcția casei 
pastorale. Darul Misiunii Genesis a fost o 
mare binecuvântare și a acoperit cam 60% 
din construcție, fiind o mare binecuvântare 
pentru noi, pentru că de 10 ani ne-am rugat 

pentru a putea avea o locuință cât de cât 
decentă. 

Vă mulțumim și pentru cadoul pe care 
ni l-ați trimis cu ocazia acestor sărbători 
prin familia Șaitiș, cu care colaborăm foarte 
bine în toate.

Salutăm întreaga echipă a Misiunii 
Genesis, cu care slujiți în lucrarea lui 
Dumnezeu.

Mă rog Domnului să vă mai întoarceți 
în Madagascar și să mai lucrăm împreună.

Salutăm cu drag și întreaga dvs. 
familie.

Filipeni 4:23

Pastor Andre, ADD Manakara

Pastor Naina Sylvain, ADD Vatofotsy

Pastor Mamy, Biserica ADD Betafo
Dragă frate Uțu Tomuța,
Vă mulțumim dvs. și Misiunii Genesis 

că ați contribuit de-a lungul ultimilor ani 
împreună cu alți păstori români veniți din 
alte părți la construirea casei pastorale a 
Bisericii Assemblee de Dieu din Betafo.

Dormim de 8 ani în clădirea Bisericii 
pentru că nu ne-am putut permite să 
construim o altă casă anexă, pentru că 
biserica noastră este una săracă, iar 
oamenii trăiesc în special din agricultură.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dvs., 
am reușit să ridicăm casa în roșu, fără să 
punem podele pentru primul etaj și fără să 
o tencuim încă. 

Vom merge mai departe. Nu vă cerem 
decât să vă rugați pentru noi și credem că 
la timpul potrivit, El va aduce și celelalte 
resurse necesare ca să putem intra în casă 
cu familia. Vă vom purta și noi în rugăciuni, 
și vă mai așteptăm în Madagascar.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

În pragul Sărbătorii Nașterii dragului nostru Mântuitor, rugăciunea mea este ca 
fiecare dintre noi să avem cu adevărat parte de revelația dragostei lui Isus Hristos, care 
de dragul nostru s-a întrupat ca să avem acces la Tatăl. El încă ne cheamă și cântă 
nemurirea în inimile noastre, El curge cu prezența-i vindecătoare în noi ca să transforme 
locurile pustii din viața noastră în izvoare de apă. În nemărginirea și sfințenia Lui, El vrea 
să ne dea cunună de smarald în loc de spini. Aceste sclipiri să ajungă până la marginile 
Pământului, așa cum au fost și sunt presărate de Misiunea Genesis, din Chicago.  

Sărbători calde vă doresc! 

ROMÂNIA
Ramona Ciobanu, Reprezentant al Misiunii Genesis
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Domnul Dumnezeul nostru, Domnul 
cel atotputernic să reverse mult har, pace și 
sănătate fiecăruia dintre dumneavoastră.

Ne bucurăm să trimitem sincerele 
noastre urări și salutări cu ocazia 
sărbătoririi Nașterii Domnului Isus Hristos, 
lăudat și înălțat fie El în veci de veci pentru 
dragostea și jertfa Sa de pe cruce, prin care 
am fost răscumpărați din moarte spre viața 
veșnică. 

Vă dorim ca harul Său să vă fie 
înmulțit din zi în zi tot mai mult și 
binecuvântarea Sa să o puteți culege în 
fiecare zi ca și roua Hermonului.

 Noi doi, Marius și Marga, vă 
transmitem mulțumirile noastre și vă 
binecuvântăm în numele Domnului pentru 

ca ne-ați purtat de atâtea ori în rugăciunile 
dumneavoastră și pentru tot sprijinul pe 
care l-am primit de la dumneavoastră.

 Ne dorim, de asemenea, să fim 
totdeauna pe lista dumneavoastră de 
rugăciuni. Ne dorim să fim alături de 
oamenii din Africa, acolo unde Domnul 
ne-a călăuzit să mergem, ca să slujim 
Domnului și acestor suflete care încă 
nu-L cunosc pe Dumnezeu, și pentru care 
Domnul Isus a murit de asemenea, ca să 
fie salvați prin jertfa Sa desăvârșită pe 
crucea de la Golgota.

 Domnul să fie binecuvântat, slăvit 
și glorificat în veci de veci pentru toata 
bunătatea, îndurarea și dragostea ce a 
arătat-o față de noi.

UGANDA
Marius și Marga Badean

Dumnezeu ne cheamă mai aproape 
de inima Lui. Cu cât avem încredere 
sa intrăm mai adânc în ape cu El, cu 
atât devenim mai dependenți de El. E o 
nebunie, pentru că lumea preferă țărmul 
și se simte în siguranță în ape mici. E 
diferit pentru noi! Ca să ne găsim pacea 
adevărată trebuie să intrăm cât mai adânc, 
aproape de inima Lui, unde vocea Lui e 
clară și limpede. 

În Mozambic, ne-am pus încrederea în 
Dumnezeu, în ciuda tuturor circumstanțelor 
teribile ce au loc în ultimii ani. Războiul se 
intensifică și mulți oameni inocenți au fost 
și sunt omorâți, amenințați sau capturați. 

Acum este cu siguranță timpul potrivit 
să fim aici, trăim urgența de a împărtăși 
Evanghelia și de a pregăti mireasa 
africană pentru Isus. Încă facem planuri să 
călătorim, să construim, să evanghelizăm 
și să facem ucenici și să începem 

proiecte noi. În continuare avem nevoie 
de rugăciunile si colaborarea voastră în 
această mare trimitere. Mijlocim înaintea 
lui Dumnezeu pentru un timp de libertate 
ca să putem ajunge și la inimile celor 
neatinși de evanghelie.

Casa Speranța este un loc de 
refugiu, de bucurie și încurajare, acum 
nu numai pentru copii, cât și pentru toată 
comunitatea din Inhaminga. La Casa 
Speranța și Centrul pentru tineri din sat 
sunt hrăniți de două ori pe zi/6 zile din 
săptămână mai mult de 350 de copii. Cele 
două clase pentru preșcolari sunt pline de 
cei mici. Cei mai mari vin în fiecare zi să 
învețe să citească și să scrie, dar cel mai 
important este că toți cresc cunoscându-L 
pe Isus ca Domn și Mântuitor. 

Vrem să vă mulțumim dragii noștri 
prieteni pentru rugăciunile și dragostea 
voastră care ne acoperă oriunde mergem!

MOZAMBIC
Simona & Jeosafá Vasconcelos

 VEȘTI DE PE CÂMPUL 
 DE  MISIUNE 



Life without help would be impossible 
to be lived. Thank God, who is life giving 
life and our sustainer. In Him we live and 
move.

Luke 5:7 “And they beckoned unto 
their partners, which were in the other ship, 
that they should come and help them. And 
they came, and filled both the ships, so that 
they began to sink.” 

My family and I want to THANK YOU, 
Rev. Tomuta and The Genesis Mission 
for financially supporting some family 
basic needs and as well for helping in the 
construction of our family home. We are 
very excited and grateful for such a big 
help.

May The Lord lead and bless every 
work of your hands May God be delighted 
with you all there.  

MOZAMBIC
Pr. Armando Jo & The Family

I am writing on behalf of our 
ministry, to The Genesis Mission and 
all the Board members, to THANK YOU, 
for your partnership, through prayers, 
visiting mission teams to Mozambique 
and for your continual financial support 
to our ministry over many years. Your 
support have greatly helped our ministry 
and church planting efforts in our nation 
of Mozambique grow and make an 
everlasting impact in the lives of many 
people. 

As we are approaching The Christmas 
season, we want to extend our deep 
gratitude and appreciation to The Genesis 
Mission and all the staff members for 
standing with us side by side to fulfill 
the Great Commission. We pray that we 
can count with The Genesis Mission’s 
partnership for the furthering of God’s 
Kingdom here in Mozambique.

Merry Christmas and Prosperous New 
Year 2017. 

MOZAMBIC
Afrika Wa Yesu

MERY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR FOR GENESIS MISSION!

I would like to thank the Genesis Mission for helping the orphans of Kenya. 
Thank you for your support and help.

KENYA
John Brici, Missionary in Kenya

First of all, congratulations for the Anniversary of Genesis Mission. 
I am so blessed that we have spent together the wondrous years of God’s Mission 

as well as we had, you have given me a new heart and new vision for the un-reached 
people in Asia. 

When I visited your church and I saw the devoted hearts for mission and hospitality 
families, I remember all of your faces, committed hearts and the tender souls.

Rev, Ilie Tomuta! I believe that God sent you into my life as a leader of Genesis 
Mission, you gave me hope and taught me how to do foreign mission and I have learned 
a good leadership from you and I know you are on my side and you held my hand.

I look forward to co-work in Mission field what God has assigned me, I will be 
together till when God’s Mission plan finish.

MONGOLIA
Pastor Oyuntsetseg Ariunbold
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Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru 
harul pe care ni-l oferă ca să putem 
construi cel puțin o biserică în fiecare 
an. În sensul acesta, Misiunea Genesis a 
putut construi biserici în Romania, India, 
Mozambic, Madagascar, iar anul 2016 s-a 
încheiat construind în Republica Moldova. 
Mulțumim celor care se implică alături de 
noi pentru realizarea acestor lucrări. 

Suntem recunoscători celor ce 
postesc, celor ce se roagă, celor ce 
donează și nu în ultimul rând lui Dumnezeu 
care binecuvântează. Misiunea Genesis 
urează  biserici Betel multă binecuvântare 
și Dumnezeu să facă biserica să crească 
tot mai mult prin aducerea oamenilor la 
Hristos.

Rev. Ilie U. Tomuța
Dir. Genesis Mission

MOLDOVA
Ultimul proiect finalizat în anul 2016 al Misiunii Genesis
Construcția bisericii BETEL din Republica Moldova 
Pastor Veaceslav Sanduta

BISERICA CREȘTINĂ ESTE SINGURA INSTITUȚIE DIN 
LUME ÎN CARE INTRI NUMAI DACĂ RECUNOȘTI CĂ EȘTI 
TOTAL NEVREDNIC SĂ FACI PARTE DINTRE MEMBRII EI.

În Numele Domnului nostru Isus 
Hristos vă mulțumim pentru implicarea dvs. 
în orfelinatele din Arad și ajutarea câtorva 
familii cu nevoi speciale. 

Vă mulțumim și pentru ajutorul 
financiar acordat Fundației DEBORA. 
Suportul dvs. este de un real folos, mai ales 
că a venit iarna și sărbătorile. 

De asemenea, vă mulțumim pentru 
cele trei familii pe care le-am putut ajuta: 

 + Nuți Cristea, directoarea 
orfelinatului Debora, care a suferit 
o operație la inimă, costurile fiind 
foarte mari.

 + Familia Cîrdei din Moldova, care a 
trecut printr-o situație tragică. Tatăl 

a rămas văduv cu șapte copii după 
moartea soției.

 + Familia Deznean. Fratele Petrică 
Deznean este slujitorul Bisericii din 
Zimand. Soția lui este bolnavă de 
cancer. Prima lui soție a murit tot 
de cancer și au rămas cu doi copii, 
iar acum la doar 46 de ani, cea de-a 
doua soție este bolnavă de cancer. 
Fratele Petrică Deznean și soția 
lui, Angela, vă mulțumesc pentru 
dragostea arătată. 

În numele tuturor vă mulțumim 
și vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă 
binecuvânteze, și lucrarea pe care o faceți 
să prospere.

ROMÂNIA
Pastor Simon Tomuța, Biserica Betania Arad – Gradiște

 MESAJE PENTRU 
 MISIUNEA  GENESIS



Trimiterea și harul pe care l-am primit 
de la Dumnezeu ne responsabilizează 
cu așa demnitate să aducem onoare 
Domnului pentru ca strigatul Lui din partea 
celor înfometați și însetați după adevăr și 
iubire a ajuns la inimile dumneavoastră și 
împreună suntem parteneri ca Vestea Bună 
să ajungă la ei.

Dăruirea voastră din toata inima face 
ca dragostea Tatălui să fie demonstrată în 

atâtea națiuni și popoare. 
Mai mult decât cuvintele pot exprima, 

vă mulțumim că ne ajutați să putem face 
toate lucrurile ca pentru EL și să împlinim 
mandatul divin în generația noastră.

Sărbători Fericite!
Cu apreciere, 
Familia Balic, Ștefan, Ioana, Hadasa și 

Joyce.

SPANIA 
Familia Balic, misionari în Spania 

În preajma sărbătorii Nașterii 
Domnului Isus, nu putem fi decât plini de 
bucurie și recunoștință față de Cel care a 
venit în lumea noastră în smerenie, dar cu 
o dragoste desăvârșită să ne mântuiască.

Lucrarea printre albanezii musulmani 
din Macedonia este cu adevărat 
binecuvântată să aibă susținerea Misiunii 
Genesis. Sunt multe familii în pragul 
sărăciei, care se bucură de ajutor. Copiii de 
la „Școala veseliei” pe care o coordonăm 
sunt încântați zilnic de ceea ce învață și de 
masa caldă ce o primesc la amiază. Multe 
Biblii sunt dăruite oamenilor care nu au 
avut niciodată o Biblie. Evanghelia este 
predicată în casele albanezilor și Hristos 
este propovăduit în această comunitate în 
care creștinii sunt în număr dureros de mic.

Misiunea Genesis este un partener 
esențial în această lucrare. Frații și 
surorile care dăruiesc pentru misiune sunt 
unelte de aur în mâna Domnului, lucrând 
împreună cu El, toți ca și Trup a lui Hristos 
pentru lărgirea Împărăției Lui.

În luna august, l-am întâlnit pentru 
prima dată pe fratele Ilie Tomuța și am 
fost tare încurajați de dragostea ce ne-a 
transmis-o, oferindu-ne un exemplu de 
viață ce aduce glorie lui Hristos în calitate 
de slujitor neobosit în via Domnului.

Cu recunoștință și mulțumire pentru 
mâna largă cu care dăruiți pentru cauza 
mântuirii oamenilor, dorim să vă urăm 
sărbători binecuvântate și casa fiecăruia să 
fie umplută de iubire și armonie.

MACEDONIA
Betuel, Bianca și Miriami Adomnicăi

Sărbătoarea Nașterii Domnului este, 
în primul rând, un prilej de bucurie pentru 
noi toți deoarece Dumnezeu, în îndurarea 
Sa, ne-a trimis un Mântuitor în persoana 
Fiului Său Isus Hristos. Apoi, alături de 
bucurie, în aceste zile ne putem exprima 
și deplina noastră gratitudine la adresa lui 
Dumnezeu pentru darul Său neprețuit. 

Sărbătoarea Nașteri Domnului ne 
determină să privim cu recunoștință și la 
cei de lângă noi pe care Dumnezeu i-a 
folosit pentru ca să fim binecuvântați.  
În ceea ce mă privește doresc să 
exprim mulțumirile mele sincere pentru 

parteneriatul special pe care îl avem cu 
Misiunea Genesis în proiectul de trimitere 
și de susținere a misionarilor. 

Prin revista Genesis doresc să 
transmit mulțumirile și aprecierile mele 
tuturor susținătorilor misiunii care dăruiesc 
cu credincioșie și care se roagă pentru ca 
cei pierduți să audă și ei Vestea bună. Isus 
este darul lui Dumnezeu, nu doar pentru un 
grup restrâns de oameni, ci pentru lumea 
întreagă!

Sărbători fericite și un An nou 
binecuvântat!

PASTOR GHIȚĂ RIȚIȘAN
Președinte Agenția Penticostală de Misiune Externă
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Crăciunul pare să fie cea mai apreciată sărbătoare în țara 
noastră, dar și în majoritatea țărilor creștine, unde este 
mult-așteptată, în special de către copilași, care sunt 
entuziasmați de zăpadă, luminițe, ornamente, cadouri, 
colinde sau brazi împodobiți. În zilele dinainte de Crăciun 
lumea parcă intră într-un ritm mai alert, oamenii încep să se 
streseze cu pregătirile, ca totul să fie perfect, magazinele 
sunt pline-ochi de cumpărători, dar şi de observatori uimiți. 
Totul sună, arată, miroase bine şi se simte a sărbătoare.

Sărbătoarea în esența ei nu e deloc ceva greșit. 
Dumnezeu a poruncit poporului Israel să țină sărbătorile 
ca pe niște adunări sfinte care să fie ale Lui. Domnul a 
vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbește copiilor lui Israel şi 
spune-le: „Iată sărbătorile Domnului, pe care le veți vesti 
ca adunări sfinte, iată sărbătorile Mele. (Leviticul 23:1-2) 
Sărbătoarea ar trebui să îndrepte atenția spre Dumnezeu, 
să încânte inima, să bucure sufletul şi chiar să relaxeze 
trupul, în unire cu divinitatea. Sărbătoarea face parte din 
relația lui Dumnezeu cu omul, este o întâlnire programată 
pentru a depăna amintiri. 

Crăciunul este o sărbătoare care amintește de un 
cadou, un dar minunat, cel mai scump care s-ar fi putut 
face vreodată. Omul căzut în păcat nu avea alt destin 
decât moartea. El a fost despărțit de Dumnezeu şi 
condamnat să plătească pentru păcatul său. Dumnezeu a 
știut că omul nu va putea să plătească, așa că a plătit El. 
Cât L-a costat pe Dumnezeu să plătească pentru noi? Fiul 
Său! Dumnezeu ni l-a făcut cadou pe Fiul Său, Isus Hristos 

şi prin El a plătit toată vina omului, redându-ne viața.
Un dar nu costă nimic pentru cel ce îl primește, însă 

nu la fel stă situația pentru cel ce dăruiește. Darul „Isus 
Hristos” nu ne-a costat nimic pe noi, însă pe Tatăl ceresc 
L-a costat totul. Cadoul ne-a fost făcut pentru a avea viață, 
pentru a avea parte de ceea ce am pierdut prin păcat – 
relația cu Tatăl. Ca să plătească vina noastră, Isus S-a 
dezbrăcat pe Sine însuși şi a luat un chip de rob, făcându-
Se asemenea oamenilor (Filipeni 2:7) a venit pe Pământ 
ca prunc, descoperit de orice slavă cerească şi de orice 
bogăție, a fost culcat într-o iesle, printre animale într-un 
grajd, însă statutul Său nu s-a schimbat, Isus a rămas Fiul 
lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu făcut om.

În lume sunt mulți oameni care au nevoie de apă, de 
mâncare, de sănătate, însă cea mai mare nevoie a omului 
este mântuirea, iar mântuirea poate fi primită doar prin 
Isus. Acest dar nu a fost făcut doar pentru un anumit 
număr de oameni, ci ajunge pentru fiecare om de pe acest 
pământ. În întreaga lume sunt milioane de oameni care 
încă nu au auzit de Dumnezeu, nu au auzit de dragostea 
Lui, nu au auzit de cadoul minunat pe care El l-a făcut 
tuturor! Acești oameni au nevoie să afle în mod personal 
că li s-a trimis un cadou prețios şi fiecare dintre ei are 
dreptul să intre în posesia lui.

FIECARE SĂRBĂTOARE AMINTEȘTE DE ACEL CEVA SPECIAL PE 
CARE DUMNEZEU L-A FĂCUT PENTRU OM.

CADOUL PE CARE DUMNEZEU NI L-A 
FĂCUT NOUĂ POATE FI CADOUL PE 
CARE NOI SĂ-L DUCEM OAMENILOR. 

CADOUL LUI,
CADOUL NOSTRU

AUTOR: Cristina Gherman          STUDENT CRST, anul I 



Darul pe care 
Dumnezeu ni l-a făcut 
este un har, pentru că nu 
îl merităm. Prin faptul că 
El a dorit răscumpărarea 
noastră şi a dat totul ca să 
o putem primi, s-a apropiat 
de noi şi ne-a atras în 
dragostea Sa. El nu silește 
pe nimeni să primească 
acest dar, deși a plătit totul 
pentru ca noi să-l avem. 
Este alegerea noastră 
dacă acceptăm acest 
cadou, dacă acceptăm 
răscumpărarea prin Isus 
Hristos, însă cei care nu 
au auzit niciodată de El 
cum vor putea alege? Dar 

cum vor chema pe Acela în 
care n-au crezut? Şi cum 
vor crede în Acela despre 
care n-au auzit? Şi cum 
vor auzi despre El fără 
propovăduitor? (Romani 
10:14)

Dragostea lui 
Dumnezeu ar fi mărginită 
dacă nu ar putea ajunge 
în toată lumea. Cadoul pe 
care El l-a făcut ar fi limitat 
dacă nu toți ar avea dreptul 
să-l primească. Nu e așa! 
Dragostea Lui ajunge 
întregii omeniri şi cadoul 
Său este suficient pentru 
toți, dar încă nu a ajuns la 
toți.

DUMNEZEU AR PUTEA SCRIE 
PE CERURI „HEI, OMENIRE, AM UN 
CADOU PENTRU TINE!”, SAU AR 
PUTEA TRIMITE ÎNGERII SĂI SĂ DUCĂ 
ACEASTĂ VESTE TUTUROR, DAR EL 
A ALES SĂ NE FACĂ UN ALT CADOU 
– SLUJIREA. 

CADOUL
LUI: 
HRISTOS
CADOUL NOSTRU: 
ÎNCHINAREA ȘI SLUJIREA

VEZI  ȘI 
PAGINA4

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU AR FI 
MĂRGINITĂ DACĂ NU AR PUTEA AJUNGE 
ÎN TOATĂ LUMEA. CADOUL PE CARE EL 
L-A FĂCUT AR FI LIMITAT DACĂ NU TOȚI 
AR AVEA DREPTUL SĂ-L PRIMEASCĂ. 

FIINDCĂ PLATA 
PĂCATULUI ESTE MOARTEA, 
DAR DARUL FĂRĂ PLATĂ AL 
LUI DUMNEZEU ESTE VIAŢA 
VEŞNICĂ ÎN ISUS HRISTOS, 
DOMNUL NOSTRU. 

(ROMANI 6:23)
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TIM M. HILL,
 GENERAL OVERSEER

JESUS GAVE THE GREAT COMMISSION 
WITH THE APPARENT EXPECTATION THAT 
IT WOULD BE COMPLETED. HE WOULD 
NOT TELL US TO DO SOMETHING THAT 
COULD NOT BE DONE.

COVER 
THE MAP 
We need to cover all the 
map. A Global Church 
Focus on the Global 
Mission.

The story is told of Christ’s imagined 
arrival back in heaven after completing the 
redemption event. “What arrangements 
have you made for the Gospel to be 
spread?” one of the angels asks. 

“I have left it in the hands of My 
followers,” Jesus replies. “I have told them 
to take the story to their neighbors and to 
the ends of the earth.”

 “But, what if they do not do it?” the 
angel asks. 

Jesus replies, “I have no Plan B.”

SEE 
PAGE015
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The acronym FINISH stands for Find, Intercede, Network, 
Invest, Send, and Harvest:

 + Find the lost and unreached people in our 
communities and around the world, engaging them 
in love and winning them to Christ. 

 + Intercede, making prayer and worship the highest 
privilege and greatest responsibility of every 
believer.

 + Network with other Christians and churches to 
effectively interconnect missions efforts.

 + Invest our resources, including money, in the tasks 
before us.

 + Send men and women to the next towns, states, 
territories, and nations.

 + Harvest the great ingathering of souls that await 
our efforts.

This has been the task of the Church for 2,000 years, 
but the Holy Spirit is now calling us to a powerful last-days 
assault on the forces of evil and a summons for people to 
accept heaven’s invitation. 

Why? Because . . .  
 + Jesus left us only one mandate—“Go, make 

disciples.” 
 + He told us, “This gospel of the kingdom will be 

preached in all the world as a witness to all the 

nations, and then the end will come” (Matt. 24:14 
NKJV). 

 + A glimpse into heaven shows us it will be 
populated by people “out of every tribe and tongue 
and people and nation” (Rev. 5:9 NKJV).

The Church of God wants to be in the middle of this 
FINISH commitment.

The good news? It can be done! Here’s why.
Jesus gave the Great Commission with the apparent 

expectation that it would be completed. He would not tell 
us to do something that could not be done. Recent years’ 
demonstration of World Missions efforts reveals high 
energy and strong motivation to finish the job. Further, 
the Church of God is not the only movement targeting the 
goal; numerous denominations and agencies are locked in 
on finishing the task. A large number of them are united in 
the work of identifying, locating, and adopting the people 
groups who have not yet heard the Gospel.

Church of God movements in other countries have 
begun directing evangelistic and church-planting efforts 
toward unreached peoples in their areas; for example, 
numerous tribal groups in India are now being reached by 
Indian ministers. Additionally, God is raising up effective 
church-planting strategies-including the Simple Church 
Movement, Church Multiplication Network, and the 
Firewall: Africa Movement - that are multiplying churches 
across the globe.

We will finish the Great Commission, because we 
must.

FINISH
AUTHOR: Tim M. Hill          GENERAL OVERSEER of Church of God

 The FINISH Commitment is a thrust by the entire Church of  
 God to take seriously the Great Commission and endeavor to do 
 everything possible to finish the mandate given by the Lord to  
 the Church. 

TRAVEL TO OTHER NATIONS IS 
QUICK AND AFFORDABLE.  

Production of materials by digital printing has made 
resources rapidly available. New methods of Bible 
translation have shortened time needed for new 
languages. Social media has placed the Gospel 
inside the homes of people who never before could 
have received it. 

A GLOBAL CHURCH FOCUS ON THE 
GREAT COMMISSION FINISH
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ONE OF THE MOST 
PROMINENT characters of the 
Christmas story is Mary. 

LUKE 1:26-38 When the angel announced God’s 
plan to Mary, he said, “Rejoice for thou have found 
favor with God.” The Bible says she was “deeply 
troubled.” Then the angel says again, “Do not be 
afraid. You have found favor with God.” We cannot 
manipulate God’s favor, but we can examine the 
characteristics of Mary’s life and seek to follow her 
example of finding favor with God. We too can find 
favor and be used by God.

AUTHOR: Tony P. Lane        
RTO: Administrative Bishop 

MARY FOUND 
FAVOR  AND 
WE CAN TOO

 Strive for Purity 
She was the virgin mother of the Lord Jesus. In a 

culture that was politically and morally corrupt, Mary kept 
herself pure. 2 Timothy 2:21 reminds us, “If anyone purifies 
himself from these things, he will be a special instrument, 
set apart, useful to the Master, prepared for every good 
work.” Purity places us in position to be blessed of God. 

 Submit to Authority 
Mary was chosen to be the mother of Jesus because 

she was willing to submit to authority. She didn’t 
understand God’s plan, but she submitted to His will for 
her life. 

 See The Impossible 
Mary says in the latter part of verse 38, “May it be 

done according to your word.” Can you imagine the revival 
that would breakout all across the world, if professing 
Christians embraced the promises of God with the 
confidence of Mary? If we truly lived with a faith that could 
see the unseen, hear the inaudible, and conceive the 
inconceivable, we would turn the world upside down. Mary 
reminds us of the importance to listen to an impossible 
assignment and said, “I believe it, just like you have 
promised.”

 Study the Testimony 
I’m convinced one of the reasons why Mary was 

favored and why she was able to believe God’s promise 
was because she was a student of the Word of God. In the 

beautiful song of praise often called Mary’s Magnificat 
(Luke 1: 46-55), she quotes at least ten different Old 
Testament passages. 

 Sacrifice Joyfully 
Mary declared, “My spirit has rejoiced in God my 

Savior” (1: 47). Being chosen of God is a great honor, but it 
is not easy. Mary had to leave home. She was criticized. 
Her future husband accused her of unfaithfulness. Her 
immediate family probably doubted her story. The Bible is 
painfully silent about any friends she may have had. She 
will have to make a difficult trip to Bethlehem when she 
is nine months pregnant. Then she will have to escape to 
Egypt to avoid the assassination of her newborn child. But, 
Mary rejoiced!

Mary illustrates that rejoicing is an act of obedience. 
Joy is a gift of God, but we are commanded to rejoice. 
Rejoicing in the midst of difficulty is a beautiful sacrifice of 
faith that honors the Lord. I believe that God chose Mary 
to raise His son because she knew the secret discipline of 
rejoicing. Her ability to rejoice would never be determined 
by circumstances. She refused to be negative and resolved 
to rejoice in the Lord.

CONCLUSION 
  We must not regulate God’s favor to the Christmas 

story. God wants to pour out His favor upon His children. 
In the psalm attributed to Moses, he prayed, “May the 
favor of the Lord our God rest upon us” (Ps. 90:17). This 
Christmas, as you think about the characters of the 
Christmas story, remember Mary. The mother of the Lord 
Jesus was highly favored and you can be too!
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SHAREINASIA.ORG

INDIA

PEOPLE 

NEED JESUS.

PEOPLE 

NEED LOVE.  

PEOPLE 

NEED FOOD. 

GENESIS MISSION 
AND OPERATION 
CHRISTMAS CHILD 
PROJECT

AUTHOR: Estera Alexa     

A few weeks ago I 
attended an Operation 
Christmas Child event. 
There, I met a young woman 
who had received a shoebox 
when she was a little girl, 
living in an Asian country. 
She was persecuted for her 
faith in Jesus Christ and God 
used that simple shoebox 

to remind her that He 
loved her. A shoebox filled 
with toys, school supplies, 
clothes and hygiene items 
doesn’t seem like much to 
us. But what if God wants to 
use that shoebox to reveal 
His love to a child? My hope 
is that we would allow God 
to use us in changing the 

lives of children all over the 
world. 

I would like to thank 
to GENESIS MISSION 
and to the members of 
Philadelphia Church for their 
support of the Operation 
Christmas Child Project. 

Through your generous 
giving, we were able to pack 

over 250 shoeboxes. 
Praise God! 
Please continue to 

pray for the children who 
will receive these boxes that 
God will work in their lives in 
amazing ways.

Thank you and may 
God richly bless you

Dear Genesis Mission,
First of all I want to thank 

you for your partnership with 
our ministry in India, Sri Lanka 
and Nepal. By the grace of 
God we have been able to 
help many pastors, churches, 
orphans, widows, schools and 
not the least, the lepers. 

Recently, we had a visit from 
the founder of Genesis mission 
Rev. Ille Tomuța to India. It was 
such a great joy to receive him 
in our mission here. He was a 
great blessing to our mission. 

He conveyed to us how much 
we are loved and cared for by 
the donors of Genesis mission 
around the world. Thank you 
for your prayers and support to 
our mission.

Currently, we have 750 plus 
churches, 4 orphanages, 2 
Bible schools, 2 public schools, 
8 widow’s centers, 1 Leper 
rehabilitation community. 
Through the support given to 
us from Genesis mission we 
are able to distribute food, 
clothing, basic necessities and 

other valuable 
things to 
different areas of 
our mission. 

We want to welcome you 
again to visit our mission. We 
pray that God will bless all the 
donors of Genesis mission 
and we thank you for your 
generous support given to us. 
God bless you and please pray 
for our mission. 

In Christ,
Rev. Andrew Prakasam
President, Share in Asia.

SHARE IN ASIA

What if the shoebox that you 
pack and send is an answer 
to a little boy or a little girl’s 
prayer?
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ESTE OARE 
CEVA PREA GREU
PENTRU DOMNUL?

 Geneza 18:14 
AUTOR: Șmalberger Gabriel    DECAN CRST, Agigea, Constanța

Atunci când Cel care ne 
adresează această întrebare 
este chiar Domnul, de cele 
mai multe ori nu îndrăznim 
să răspundem decât într-
un singur fel: „La Domnul, 
totul este posibil!”, însă când 
în fața noastră defilează 
provocări uriașe, trebuie 
să recunoaștem că nu 
totdeauna rămânem fermi 
în a trăi ceea ce am răspuns, 
ci uneori ne lăsăm intimidați 
și uităm că încercările nu 
sunt făcute să fie purtate de 
umerii noștri, ci de Cel care 
vrea să ne poarte poverile.

Slăvit să fie Domnul că 
acum, la final de an, când 
privim în urmă la drumul 
pe care l-am străbătut 
împreună cu studenții noștri 
și cu echipa de slujitori de 
la Centrul Român de Studii 
Transculturale, suntem 
copleșiți să realizăm încă o 
dată că DA, pentru Domnul 
nimic nu este prea greu! 
Rând pe rând, poverile școlii 
noastre au fost purtate de 
El, au dispărut și au lăsat în 
urmă experiențe de care ne 
vom aminti cu drag tot restul 
vieții. 

Îi mulțumim lui 
Dumnezeu pentru oamenii 
pe care i-a folosit ca să 
ne facă lupta mai ușoară, 
persoane care îndrăznesc 
să spun că au fost îngerii 
(mesagerii) trimiși în 

momente-cheie, să ne sară 
în ajutor și să fie pentru noi 
niște purtători de poveri.

Dumnezeu să 
binecuvânteze Misiunea 
Genesis și colaboratorii ei! 
Cu ocazia acestor sărbători 
vrem să vă încurajăm 
continuați să credeți în 
miracole. Este perioada în 
care ne aducem aminte de 
mesajele pline de speranță 
aduse de îngerul Gabriel lui 
Zaharia și Mariei, mesaje 
care prevesteau minunile 
pregătite de Domnul pentru 
omenire și chiar dacă 
veștile aduse i-au pus în 
uimire pe destinatari, timpul 
a demonstrat că „niciun 
cuvânt de la Dumnezeu nu 
este fără putere”. (Luca 1:37) 
O altă propunere oferită 
de traducerea NTR pentru 
același verset este Nimic nu 
este imposibil cu Dumnezeu. 

Urarea noastră pentru 
voi și familiile voastre este 
să continuați să credeți că 
Dumnezeu nu s-a schimbat 
și că este gata și astăzi 
să transforme lucrurile 
imposibile cu care vă 
confruntați în miracole care 
să ne pună în uimire atât pe 
noi, cât și pe ceilalți care vor 
auzi de ele.

Vă dorim sărbători 
fericite alături de cei dragi și 
binecuvântări nespuse de la 
Domnul minunilor!



PROIECTUL RADIO „ARIPILE CREDINȚEI” – UN VIS 
AL BISERICII ASSEMBLÉE DE DIEU DIN REGIUNEA 
VAKINAKARATRA - MADAGASCAR

Fiecare proiect a fost la început un vis. 
Încet, cu rugăciune, planificare și acțiune, 
visele au început să fie transformate de 
Dumnezeu în realitate. Apoi ele au devenit 
proiecte sau lucrări dezvoltate pe măsura 
trecerii timpului, necesitând echipe care să le 
gestioneze și aducând binecuvântare în viața 
celor din jur.

Într-un mod asemănător am început 
și proiectul legat de radio. Nu este un radio 
propriu-zis. El există doar în inima noastră, 
în visul nostru, în credință. Dar încet iese la 
iveală, „se naște”, dacă îmi permiteți acest fel 
metaforic de a vorbi despre el.

Păstorii din Antsirabe din Biserica 
Assemblée de Dieu s-au adunat împreună 
acum mai bine de 4 ani, când încă noi nu eram 

sosiți în Antsirabe, nici în Madagascar. 
S-au rugat împreună pentru acest lucru 
și i-au cerut lui Dumnezeu să le dea un 
radio. L-au numit prin credință „Aripile 
Credinței”.

Am venit în Madagascar, iar în 
timp, Dumnezeu ne-a pus pe inimă 
nouă, familiei Șaitiș, același motiv de 
rugăciune: de a avea un radio. Suntem 
convinși că un radio poate amplifica 

forța de evanghelizare în regiune, 
poate să ajute nu doar la informarea 
populației, ci și la educarea oamenilor 
în spiritul încrederii în Dumnezeu.

Dorința noastră și a păstorilor 
malgași s-au întâlnit. Încet radioul 
va deveni un lucru real. Deocamdată 
este doar un studio care se dezvoltă. 
Prin credință, în vara acestui an am 
cumpărat o parte din aparatură din 
România și am adus-o în Madagascar 
în bagaje. Era un mini-studio cu stație 
de sonorizare, cu microfon, căști și 
filtre pentru atenuarea zgomotului și 
claritatea sunetului. M-a ajutat Daniel 
Trotea, director al unui radio FM din 
Caransebeș, care mi-a recomandat 
acest kit de sunet și înregistrare de 
bună calitate. 

Am adunat păstorii bisericilor 
Assemblée de Dieu din regiune și am 
pus la cale un plan de lucru. Am mers 
în biserici și am împărtășit viziunea, 
cerând tuturor celor care au abilități 
tehnice – lucru pe calculator, folosirea 
programelor informatice, abilități 
muzicale – cunoașterea pianului 
sau abilități de comunicare – pentru 
speakeri, crainici, să pregătească CV-
uri și să vină la un interviu programat. 

În final, am format două echipe: 
echipa tehnică - din băieți tineri, care 
știu să lucreze pe calculator și care 
sunt dornici să învețe programul Cubas 
și alte programe de lucru pe sunet, și 
echipa de creație, alcătuită din păstori 
și crainici - păstorii fiind responsabili cu 
învățătura - avem în echipă 10 păstori, 
iar crainicii lucrând la diferite piese 
radiofonice, prezentând emisiunea, 
făcând introducerile și finalurile.

După un studiu de fezabilitate 
făcut la radiourile din Antsirabe, 
ne-am decis să colaborăm cu Radio 
Fitahiantsoa Dago, care ne-au oferit 
prețuri bune și timpi buni de audiență. 
Am încheiat un contract cu ei și 
începând din luna decembrie vom 
avea în fiecare săptămână 3 emisiuni 
de câte o jumătate de oră: joi, vineri 
și sâmbătă. Vom pregăti în studioul 

nostru programe înregistrate pentru joi 
și vineri, iar sâmbătă vor intra câte doi 
pastori în direct, discutând un subiect 
biblic de interes și intrând în legătură 
directă cu ascultătorii, rugându-se 
pentru ei.

Visul nostru este abia la început. 
Am făcut un pas mare, formându-ne 
echipe. Dar visul se va împlini când 
vom avea un studio pregătit special 
pentru înregistrări, cu aparatură 
calitativă, echipat complet – atât 
pentru înregistrări individuale, cât și 
pentru mese rotunde. Apoi va trebui 
să facem un contract cu Ministerul 
Comunicațiilor și să îi dăm o formă 
juridică radioului, să îl înregistrăm 
pentru a avea drepturi de emisie FM. 
Va trebui să luăm și echipamentul de 
transmisie – emițător FM și antenă, 
tablă de mixaj și tot ce ține de un lucru 
cu adevărat bun.

Suntem pe drumul cel bun. Avem 
inimă, am făcut pași și credem că ceea 
ce facem este lucrarea lui Dumnezeu, 
care Îl onorează pe Dumnezeu și 
este utilă oamenilor. Evanghelia se 
răspândește. Suntem mulțumitori 
pentru acest instrument uriaș pe care 
Dumnezeu ne ajută să îl creăm pentru 
a-L folosi în slujba Împărăției Sale. 
Poate se va numi diferit radioul, dar nu 
contează. Important este ca Dumnezeu 
să fie vestit și pe unde nevăzute, 
Lumina cerească să pătrundă în casele 
oamenilor, iar undeva într-un ungher, 
inimi ascunse și neștiute de nimeni, să 
primească în propria lor limbă speranță 
pentru Cer și încrederea că nu sunt 
singuri. Dumnezeu îi iubește! 



CRĂCIUNUL, 
SĂRBĂTOAREA CONTRASTELOR

Dragi parteneri ai lucrării 
misionare,

Din toată inima îi suntem 
recunoscători lui Dumnezeu 
pentru încă un an care a trecut, 
an în care ne-am străduit 
să fim la înălțimea chemării 
de slujitori ai Evangheliei. 
Sărbătoarea Crăciunului bate 
din nou la porțile noastre 
aducându-ne aminte de 
momentul când însuși 
Dumnezeu a coborât la noi 
în chip de Copil. A venit să ne 
aducă pacea de care lumea 
întreagă avea nevoie.

Această sărbătoare a fost, 
este și va rămâne o sărbătoare 
a marilor contraste. 

În timp ce îngerii Îl 
slăveau pe Dumnezeu 
proclamând pacea, iar 
păstorii nu mai puteau de 
bucurie, regele vremii era 
tulburat scrâșnind din dinți. 
Magii au plecat în căutarea 
Împăratului de curând născut, 
căruia doreau cu sinceritate 
să I se închine, însă preoții 
erau de o pasivitate de 
neînțeles. Staulul era plin de 
gloria Regelui născut, însă 

Templul era gol, nu numai 
de slava lui Dumnezeu, 
dar gol și de oameni.                                                                                          
Trăim aceleași vremuri în 
care Hristos este tot mai mult 
respins din inima oamenilor, 
din școli, din societate și 
aproape că și din Biserici.

Noi, ca misiune creștină, 
ne întrebăm mereu și vrem 
să știm care bordeie au mai 
rămas fără să audă această 
veste bună: că S-a născut Isus, 
Prințul Păcii. Care sunt locurile 
de pe Terra unde mesajul 
nașterii Mântuitorului să nu fi 
ajuns? Oare de data aceasta, 
cu ocazia acestui Crăciun, vom 
înțelege mai bine că trebuie 
să ducem această Veste 
Bună până la marginile lumii? 
Dumnezeu vrea să facă din 
noi solii Bunei vestiri? Poetul 
unei cântări spune: „Îngerii pot 
să-L slăvească prin cântări pe 
Dumnezeu, dar despre har să 
cânte, ei nu pot, ci numai eu.”

Lucrarea de misiune 
implică multă dăruire, o dăruire 
din toată inima. Avem oare 
acea inimă plină de bucurie, 
plină de mulțumire pentru 

ceea ce a făcut Dumnezeu 
pentru noi? Este inima noastră 
gata să îl laude pe Dumnezeu 
precum îngerii sau vom avea 
gurile încleștate și inima plină 
de amărăciune precum Irod? 

Suntem oare gata să 
facem drumul magilor pentru 
a duce mesajul nașterii 
Mântuitorului și celor de la 
capătul lumii? Vom lasă oare 
ca slava lui Dumnezeu să 
părăsească bisericile noastre 
fără ca noua să ne pese?

Vă chemăm în anul care 
vine la o colaborare tot mai 
strânsă pentru a răspândi 
Evanghelia până la capătul 
lumii.

Vă dorim din inimă ca 
sărbătoarea Crăciunului să vă 
umple casele de o pace care 
nu va putea fi  tulburată de 
nimic.

Un an nou plin de 
binecuvântări!

Cu toată 
considerația,

Rev. Ilie U. 
Tomuța




