
  

 



 

 

 

 

E din nou s]rb]toare, zi =n 

care =ntreaga cre\tin]tate 

s]rb]tore\te marele eveni-

ment al +nvieri Domnului 

Isus. Bisericile sunt pline 

de oameni =mbr]ca[i frumos gata de s]rb]toarea  

Pa\telor.  Natura =ntreag] se =ntrece =n laude  

cu =ntregul ei decor multicolor. Cqrdurile de 

rqndunele abia sosite de prin []rile calde sunt 

gata s] aduc] vestea c] a =nviat Isus Christos. 

Peste tot petreceri =ns] din multe lipse\te Cel 

care merit] s] fie s]rb]torit. Dincolo de multi-

plele petreceri, cadouri, zile libere se afl] adev]-

rata semnifica[ie a Pa\telui, semnifica[ie pe care 

vrem s] o proclam]m =n cinstea Celui ce a fost 

mort dar a =nviat. ISUS CRISTOS.  Pe El vrem 

s]-L s]rb]torim cu inimile pline de bucurie. El 

este s]rb]toritul nostru \i deaceea suntem gata 

s]-I proclam]m Numele. 

V] ur]m tuturor “S]rb]tori fericite!  

Rev. Ilie U. Tomu[a 
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S]pt]mqna Patimilor i-a l]sat pe uce-
nici dezorienta[i, confuzi, singuri \i cu 
un sentiment de abandonare \i sin-
gur]tate tulbur]tor. Pe nea\teptate 
evenimentele s-au precipitat astfel 
=ncqt =ntr-o s]pt]mqn] Isus \i ucenicii 
ajung de la glorie la groap]. De\i Isus 

i-a avertizat despre sfqr\itul lui dramatic, ei nu au =n[eles, 
parc] nu era verosimil. Moartea lui Isus a avut un efect 
devastator asupra ucenicilor. R]mqn =n urma lui dispera[i, 
traumatiza[i \i devasta[i. 
Dup] =nviere, =ns], Isus se =ntoarce la ei ca un adev]rat 
prieten care alin] r]nile, le ilumineaz] confuziile \i le red] 
confiden[a. La Pa\te noi s]rb]torim un Prieten =n locuri 
Inalte. Un astfel de prieten poate face diferen[a. Cqnd 
cuno\ti pe cineva =ntr-o pozi[ie =nalt] ai access, confiden[], 
influen[]. De aceea acum s]rb]torim pe prietenul 
nostru cel mai bun, care este =n locul cel mai =nalt \i 
care are autoritatea cea mai mare, pe Isus Christos. 
Despre El spune Pavel    “De aceea \i Dumnezeu   
L-a =n]l[at nespus de mult, \i i-a dat Numele care 
este mai presus de orice nume; Pentru ca =n Nu-
mele lui Isus s] se plece orice genunchi al celor din 
ceruri, de pe p]mqnt \i de sub p]mqnt.  
|i orice limb] s] m]rturiseasc] spre slava lui   
Dumnezeu Tat]l, c] Isus Christos este Domnul” 
(Filipeni 2:10-12). Iar El este prietenul t]u. 
 

Care sunt implica[iile pentru misiune \i slujire? 
Prietenul din Locuri =nalte atrage oameni la Sine \i, 
implicit, atrage oameni la noi. El Insu\i a afirmat =n 
Ioan 12:32 “\i dup] ce voi fi =n]l[at de pe p]mqnt, 
voi atrage la Mine pe to[i oamenii”.  
Noi suntem chema[i s]-L =n]l[]m pe Isus =n inimile 
noastre \i =n mijlocul nostru, =n biseric], pe cqmpul de 
misiune \i =n arenele vie[ii, iar el va atrage pe oameni la 
Sine. Cu cqt Isus va fi mai =n]l[at =n via[a ta, cu atqt 
oamenii vor fi mai curio\i despre via[a ta. Nu va mai exista 
confuzie. Ora\ul Rio de Janeiro este faimos pentru cea 
mai mare statuie a lui Isus, numit] “Christos R]scump]r]-
torul”. Este vizibil] din orice punct al ora\ului. Aici nu te po-
[i r]t]ci. Dac] te-ai r]t]cit, doar prive\ti la Isus \i \tii direc-
[ia =n care s] mergi.  
 

Prietenul din locuri =nalte ne =mputernice\te. Prin Invierea 
lui, Isus a demonstrat puterea \i autoritatea Lui divin]. 
Pentru c] El are toat] puterea, nu ne las] f]r] putere. Nu 
ne las] orfani. Nu ne las] o simpl] rela[ie cu El, ne confer] 
o autoritatea incredibil]. Este promisunea Lui: “ve[i primi o 
putere” \i =n virtutea acestei autorit][i =ndeplinim mandatul 
misiunii mondiale \i cu aceast] putere suntem capabili s] 

realiz]m lucruri mari pentru Prietenul nostru. Atqta vreme 
cqt El r]mqne prietenul nostru, El continu] s] ne dea 
putere \i autoritate. 
Prietenul din Locuri =nalte te ajut] =n momente de criz]. 
Moartea lui Isus a produs o criz] de dimensiuni existen-
[iale =n via[a uncenicilor. Ins], dup] Inviere, Isus apare ca 
un adev]rat prieten =n mijlocul crizei. Cqnd e\ti =ntr-o situa-
[ie dificil], cqt de bine e s] ai un prieten care s] te ajute, 
s]-[i dea un sfat, s] te sprijineasc], pur \i simplu s] fie 
lqng] tine. “Prietenul adev]rat iube\te oricqnd, \i =n neno-
rocire ajunge ca un frate” (Proverbe 17:17). “Cine =\i face 
mul[i prieteni, ii face spre nenorocirea lui, dar este un 
prieten care [ine mai mult la tine decqt un frate” (Proverbe 
18:24). Isus este acel prieten care =n mijlocul crizei nu te 
critic], ci te cuprinde cu c]ldura dragostei Lui. 
 

Prietenul din Locuri =nalte mijloce\te pentru tine. Intervine 
=n favoarea ta. Un prieten al lui Isus, Pavel, afirma plin de 
=ncredere: “C]ci este un singur Dumnezeu, \i este un sin-
gur mijlocitor =ntre Dumnezeu \i oameni:   Omul Isus 
Christos”( 1 Timotei 2:5) Iar “uncenicul pe care-l iubea 
Isus”  vorbe\te din proprie experien[]: “Copila\ilor, v] scriu 

aceste lucruri ca s] nu p]c]tu- 
i[i. Dar dac] cineva a p]c]tuit, 
avem la Tat]l un mijlocitor: pe 
Isus Christos cel neprih]nit”( 1 
Ioan 2:1). |i dac] tu e\ti 
prietenul Lui, po[i confesa 
acela\i lucru. Sfin[enia lui    
Dumnezeu nu accept] nimic 
mai pu[in decqt sfin[enie \i ne-
prih]nire.  
Diavolul te acuz]. “A f]cut asta, 
a spus asta, a gqndit asta, s-a 
uitat la asta. Este vinovat”. Isus 
spune “Este iertat!”  Isus ne 
imput] neprih]nirea Lui. Ne 
justific]. 
Diavolul vine \i scrie pe tabl] 

toate p]catele, gre\elile, defectele \i e\ecurile tale. Isus ia 
buretele =nmuiat cu Sqngele S]u \i cura[] tabla. Creta lui 
Satan nu mai poate scrie peste Sqngele lui Isus. 
„Astfel, fiindc] avem un Mare Preot însemnat, care a str]-
b]tut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - s] r]mqnem 
tari în m]rturisirea noastr]. C]ci n-avem un Mare Preot 
care s] n-aib] mil] de sl]biciunile noastre; ci unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca \i noi, dar f]r] p]cat. S] ne 
apropiem dar cu deplin] încredere de scaunul harului, ca 
s] c]p]t]m îndurare \i s] g]sim har, pentru ca s] fim 
ajuta[i la vreme de nevoie" (Evrei 4:14-16) 

La aceast] s]rb]toarea a Pa\telui, accept] prietenia lui 
Isus. El este un Prieten =n locuri =nalte. Vino s] cqnt]m 
=mpreun] „Nu- i  p r ie ten lu i  Isus  asemenea,  nime-
nea, nimenea…” 
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Tr]im =ntr-o societate în care sintagma „weekend pl]-
cut” aproape c] a devenit o adev]rat] binecuvântare 
secular]. Aceasta reprezint] o urare pentru o pauz] 
mult a\teptat], deta\at] de rutina lucrului de peste  
s]pt]mân], o ocazie care favorizeaz] libertatea de 
responsabilit][i \i retragerea într-o sfer] privat]. 
Cele trei zile care formeaz] weekendul au rezonan[] 
puternic] în religiile monoteiste din lume. 
Vinerea pentru musulmani este o s]rb]toare religi-
oas]. Ei merg la moschee \i rostesc cea mai impor-
tant] rug]ciune, a\a numita Salat al-Jum’ah. {]rile 
musulmane ofer] trec]torilor imagini cutremur]toare 
când, în ziua de vineri perimetrul din jurul moschee-
lor, începând cu ora 13:00, este acoperit de covora-
\ele de rug]ciune \i de mul[imea musulmanilor care 
se lupt] din r]sputeri s]-\i îndeplineasc] obliga[iile 
religioase, sperând ca Allah s] contabilizeze religiozi-
tatea lor. Aceasta este o \tirbire a gloriei lui Hristos 
produs] de 20% din omenire. 
Sâmb]ta în iudaism este Sabatul. Pân] în zilele no-
astre evreii merg la Sinagog] în ziua de Sabat, citesc 
cu glas tare Tora \i rostesc rug]ciuni dar cât de trist 
este faptul c] evreii tr]iesc o permanent] a\teptare a 
lui Mesia, pentru c] L-au r]stignit pe Isus Hristos, l-au 
pus în mormânt în Vinerea mare \i au permis ca 
piatra de la mormânt s] genereze pentru ei o perma-
nent] sâmb]t] a a\tept]rii. Nici o urm] de slav] pen-
tru Mesia! 
Ziua de duminic] pentru cre\tini este ziua Domnului, 
ziua în care Isus Hristos a înviat, o zi f]r] prevederi 
ceremoniale dar pe care credincio\ii o folosesc atât 
pentru în]l[area sufletului participând la închinarea 
public] în cadrul bisericii, cât \i pentru odihna trupu-
lui. Dar cum au fost zilele care au precedat învierea 
Domnului? 
Ziua de vineri a fost ziua judec][ii, ziua r]stignirii, ziua 
în care Domnul „s-a f]cut ascult]tor pqn] la moarte, 
\i înc] moarte de cruce” (Filipeni 2:8b). A fost ziua în 
care, pentru moment, Satan s-a v]zut biruitor, \i a 
avut pl]cerea s] aud] preo[ii cei mai de seam], pe 
c]rturari \i farisei, fredonând parc] acest imn: „Acum 
am biruit ... s] ave[i un weekend pl]cut!/ Acum Isus e 
mort ... s] ave[i un weekend pl]cut!/ Acum ucenicii 

sunt deruta[i ... s] ave[i un weekend pl]cut!/ 

Cezarul este singurul împ]rat 
al iudeilor ... s] ave[i un week-
end pl]cut!/ Nu mai este 
speran[] pentru mântuire ... s] 
ave[i un weekend pl]cut!” 
Ziua de sâmb]t] a fost o zi de nedumerire pentru 
urma\ii lui Isus, o zi în care piatra de la mormânt 
sigila triumful de-
clarat al vr]jma\u-
lui dar \i o zi în 
care toate puterile 
Cerului preg]teau 
un alt fel de final al 
r]stignirii... final 
care era înc] in-
vizibil, în timp ce du\manii lui Isus aveau un 
„weekend pl]cut”. Ziua de duminic] a fost ziua uimirii, 
ziua în care Hristos a îmbr]cat un trup de slav] \i în 
timp ce nici piatra grea \i nici g]rzile romane n-au pu-
tut împiedica învierea Sa glorioas], mormântul a r]-
mas gol pentru totdeauna. Cuvintele lui Isus s-au îm-
plinit! Lacrimile femeilor care au mers la mormânt au 
fost \terse, istoria s-a schimbat iar în aceast] zi au 
fost trimi\i primii mesageri ai învierii! 
C]utând o semnifica[ie contemporan] pentru cele trei 
zile a\ putea spune c]: 
Vineri este perioada din istoria erei noastre în care 
Satan a continuat s] trâmbi[eze „weekend pl]cut” \i 
s] lupte pentru sl]birea \i chiar înfrângerea Bisericii. 
În lupta lui a folosit strategii diabolice care au dus la 
persecu[ia cre\tinilor, la na\terea numeroaselor re-
ligii, la extinderea islamului într-o not] amenin[]toa-
re, la deformarea c]s]toriei, la o societate postmo-
dern] \i secular] lipsit] de valorile biblice.  
O lupt] aprig] o duce împotriva cre\tinilor, motivân-
du-i s] se focalizeze doar pe ceea ce este vizbil, con-
turând tabloul lui „aici \i acum”, în]bu\ind astfel efor-
turile ce pot contribui la îndeplinirea Marii Trimiteri, 
prin tot felul de factori, printre care: resurse financiare 
insuficiente, boal], defocalizarea celor chema[i de 
Domnul la Marele Seceri\. În fața lumii diavolul 
munce\te din greu \i f]r] încetare s] \tirbeasc] Glo-
ria lui Isus!  

 
 

„Pentru ce c]uta[i între cei mor[i pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.                                                            

Aduce[i-vă aminte de ce v-a spus ...”   Luca 24:5-6 

toate puterile Cerului 
pregăteau un alt fel de final 
al răstignirii ... final care era 
încă invizibil, în timp ce 
dușmanii lui Isus aveau un 
„weekend plăcut”. 
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Sâmb]ta este ziua a\tept]rii, iar a\teptarea aceasta 
va fi caracterizat] de credin[a fiec]rei persoane. Cei 
care cred minciuna diavolului, care înc] trâmbi[eaz] 
omenirii: „weekend pl]cut”, în timp ce „fur], junghie \i 
pr]p]de\te” (Ioan 10:10), sunt inactivi! Se spal] pe 
mâini, î\i v]d de treburile lor, privesc la ceea ce se 
vede \i accept] minciuna: nu mai este \ans] de mân-
tuire pentru cele 4.6 miliarde de oameni care se zbat 
în negura islamului, budismului, hinduismului sau 
ateismului. Nu mai este solu[ie pentru problema mea, 
nu mai este vindecare pentru boala mea, nu mai este 
sc]pare pentru c]snicia mea.  
Dar alta este s] crezi cuvintele lui Isus, care a spus: 
„voi zidi Biserica Mea \i por[ile locuin[ei mor[ilor nu o 
vor birui” (Matei 16:18) „Evanghelia aceasta a Împ]-
r][iei va fi propov]duit] în toat] lumea, ca s] slujeas-
c] de m]rturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfâr\itul” (Matei 
24:14); „|i iat] c] 
Eu sunt cu voi în 
toate zilele, pqn] la 
sfâr\itul veacu-
lui” (Matei 28:20b). 
Înainte de r]s-
tignire, în repetate rânduri, Isus a prevestit c] dup] ce 
va fi omorât, în trei zile va învia.  
Este foarte semnificativ faptul c] îngerii care s-au ar]-
tat femeilor la mormânt le-au spus: „aduce[i-v] aminte 
ce v-a spus” (Luca 24:6).  
Mesajul îngerilor este \i pentru noi \i doar dac] vom 
pune pre[ pe cuvintele Domnului Isus vom putea s]r-
b]tori un weekend cu adev]rat glorios! Eforturile mi-
sionare au rezultate insuficient vizibile acum, dar 
aceastea, împreun] cu rug]ciunile bisericii, lacrimile 
sfin[ilor, sângele martirilor \i promisiunea prezen[ei 
lui Hristos preg]tesc ziua glorioas] a schimb]rii când 
profe[ia lui Habacuc se va împlini \i „p]mqntul va fi 
plin de cuno\tin[a slavei Domnului ca fundul m]rii de 
apele care-l acop]r” (Hab. 2:14).  

Duminica este 
ziua care per-
mite schimbarea 
dramatic] de la 
Moarte la Via[]! 

Femeile au constatat mormântul gol dar îngerul le-a 
spus: „A înviat!” Învierea lui Isus este stâlpul de rezis-
ten[] al cre\tinismului \i argumentul c] orice cuvânt 
pe care El l-a rostit se va împlini. Apocalipsa 5:21 an-
ticipeaz] momentul în care toat] slava va fi atribuit] 
Celui Înviat: „Vrednic este Mielul care a fost junghiat 
s] primeasc] puterea, bog][ia, în[elepciunea, t]ria, 

cinstea, slava \i lauda!”  
Tr]im o sâmb]t] lung], generat] de o vinere vulner-
abil], iar pentru cre\tini, recunoa\terea acestui fapt 
înl]tur] din sfera weekend-ului pasiunea pentru dis-
trac[ia înr]d]cinat] în negare \i disperare \i motivea-
z] la ac[iune. În a\teptarea schimb]rii, avem o lu-
crare de f]cut împreun] cu Cel Înviat! Nu mai este 
mult: „noaptea aproape a trecut, se apropie 
ziua” (Romani 13:12). Iar dac] cel de lâng] noi aflat 
în noaptea încerc]rii întreab]: „Str]jerule, mai este 
mult din noapte?” fii tu str]jerul care r]spunde: „Vine 
diminea[a!” (Isaia 21:11-12)  
Cel mai glorios weekend din istoria lumii ar trebui s] 
impregneze via[a fiec]rui cre\tin cu primele cuvinte 
rostite de Isus dup] înviere: „Bucura[i-v]” (Matei 28:9) 
iar bucuria noastr] s] fie deplin], \tiind c] tr]im un 
weekend ce va fi încununat de Slava revenirii lui Isus! 
Dar până atunci: 
„Binecuvântat s] fie în veci sl]vitul Lui Nume!  
Tot p]mântul s] se umple de slava lui! Amin! 
Amin!” (Psalmul 72:19)  
 
Ileana (INA) Hri\c] 
Director Executiv la Centrul Român de Studii  
Transculturale din Constanța 

Este foarte semnificativ faptul 
că îngerii care s-au arătat 
femeilor la mormânt le-au 
spus: „aduceți-vă aminte ce v-a 
spus” (Luca 24:6). 

Duminica este ziua care permite 
schimbarea dramatică de la 
Moarte la Viață! 
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lile oamenilor,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Învierea Domnului Isus Cristos continu] s] fie piatra 

de temelie a credin[ei cre\tine, \i =n acela\i timp, o 

piatr] de poticnire pentru necredincio\i.                                                       

O piatr] de temelie a credin[ei, pentru c] Pavel le-a 

spus corintenilor: „Dac] n-a înviat Cristos, credin[a 

voastr] este zadarnic]. Dar acum Cristos a înviat din 

mor[i, pârga celor adormi[i!” (1 Cor. 15:17, 20) Dar \i 

o piatr] de poticnire pentru c] acela\i Pavel, când a 

predicat în Atena, l-au ascultat pân] când a vorbit 

despre înviere. „Când au auzit de înviere, unii î\i b]-

teau joc de el, iar al[ii au zis: Asupra acestor lucruri 

te vom asculta alt] dat]...” (Fapte 7:32)                                                                         

În lumea postmodern] în care tr]im, \i care are aver-

siune fa[] de orice revendicare de cunoa\tere a 

adev]rului absolut, putem fi tenta[i s] evit]m subiec-

tele dificile – cum este învierea Domnului Isus     

Cristos - \i s] prezent]m Evanghelia doar ca un 

panaceu universal, ca un leac pentru toate nevoile 

percepute ale omului: singur]tate, înstr]inare, boal], 

faliment, etc.                                                                     

În timp ce este adev]rat c] atunci când prime\ti 

Vestea Bun] a iert]rii \i mântuirii prin jertfa Domnului 

Isus Cristos, prin harul lui Dumnezeu, El se adresea- 

 

 

z] \i problemelor sau 

nevoilor din via[a ta, 

totu\i nu aceasta tre-

buie s] fie direc[ia 

principal] a propov]duirii Evangheliei.  

Din vremea Domnului Isus \i pqn] ast]zi, fiecare om 

trebuie s] fie confruntat cu Adev]rul. Domnul Isus a 

spus r]spicat: „Dac] r]mqne[i în cuvântul Meu, 

sunte[i =n adev]r ucenicii Mei; ve[i cunoa\te adev]-

rul, \i adev]rul v] va face slobozi.” (Ioan 8:31-32) 

Numai adev]rul din Cuvântul Domnului are aceast] 

putere s] elibereze. |i într-o lume care este înc]-

tu\at] de p]cat, în nenum]rate forme, numai     

Domnul Isus Cristos poate aduce eliberarea. Trebuie 

s] ai curajul s] te la\i confruntat de adev]r, s] nu 

dai bir cu fugi[ii ca \i Pilat, care a pus întrebarea „Ce 

este adev]rul?”, dar n-a mai a\teptat s] primeasc] 

r]spunsul. Când apostolii au predicat – din ziua Cin-

cizecimii \i pân] la sfâr\itul c]r[ii Faptele Apostolilor 

– vedem acela\i tipar de evanghelizare: 

„Dovedeau ... c] Isus este Cristosul” (Fapte 18:5), iar 

învierea Lui din mor[i a fost una dintre cele mai 

puternice m]rturii despre dumnezeirea Domnului 

Isus (Fapte 17:31; Rom. 1:4; 1Cor. 15).         
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                                        Rodica Simionas Cacuci 
 
De n-ar fi =nviat Hristos, 
Zadarnic - ar fi fost pe veci Lucrarea, 
Minuni \i semne mari degeaba-au fost, 
Ca spicul gol \i-ar fi pierdut valoarea  
De n-ar fi =nviat Hristos. 
 
De n-ar fi =nviat Hristos, 
Zadarnic-ar fi fost atunci credin[a! 
Cre\tinii =n zadar au stat =n post,  
Nu-i demn] pentru Slav], umilin[a 
De n-ar fi =nviat Hristos. 
 
De n-ar fi =nviat Hristos, 
Zadarnic] a fost chiar \i jertfirea  
Martirilor, s]tui de-al lumii rost.  
|i f]r] noim] le-ar fi fost tr]irea, 
De n-ar fi =nviat Hristos. 
 
De n-ar fi =nviat Hristos, 
De ce-am c]uta mereu porunci mai drepte? 
Spre ce-am [inti tr]ind =n rugi \i post?  
De ce-am urca spre cer stqncoase  
De n-ar fi =nviat Hristos? 
 
Dar, soarele \i luna, =ngeri to[i, 
F]pturi de pe p]mqnt \i de pe mare, 
P]duri \i ape, \i treizeci de zlo[i, 
M]rturisesc, prin ele, cu ardoare: 
ISUS HRISTOS A +NVIAT DIN  MOR{I 
 
Hristos a =nviat din mor[i! 
Avem dar, cui ne d]rui iubirea, 
Avem la cine s] =i spunem “so[”, 
Avem la cine-ncredin[a mqhnirea, 
Hristos a =nviat din mor[i! 

 
Hristos a =nviat din mor[i! 
O tainic] sim[ire m]-nve\mqnt] 
“Ce mo\tenire mi-a c]zut la sor[i!” 
Tot universul =l aud cum cqnt], 
“Hristos a =nviat din mor[i! 

 

Accentul nu era pus pe nevoile personale, subiective 

ale oamenilor ci pe adev]rul c] Domnul Isus Cristos 

este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, singurul Mântuitor, 

pentru c] „în nimeni altul nu este mântuire, c]ci nu 

este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care 

trebuie s] fim mântui[i” (Fapte 4:12).                          

Indiferent care ar fi p]rerile oamenilor sau nevoile lor 

subiective, adev]rul lui Dumnezeu este neschimbat!                              

Urmând exemplul apostolilor în evanghelizare, tre-

buie s] dezvolt]m sensibilitatea de a vedea dincolo 

de suprafa[], dincolo de spoiala de succes sau fali-

ment, s] ne adres]m celor mai profunde întreb]ri. 

Uneori este nevoie s]-l aju[i pe om s] se opreasc] 

din goana dup] vânt, s] opreasc] muzica din 

ma\in], s] se opreasc] din alergare suficient de 

mult încât s] se întrebe: „Încotro alerg? Care este 

sensul vie[ii mele? Mai este ceva dincolo de ceea ce 

v]d ochii mei?” Tr]im într-o lume atât de g]l]gioas] 

încât rareori avem suficient] lini\te încât s] gândim, 

s] auzim întreb]rile nerostite ale sufletului.                                                                                                  

Vestea învierii adus] de îngeri femeilor de la mor-

mântul gol este vestea bun] pe care trebuie s] o 

proclam]m \i noi pentru c] este adev]rat] \i poate 

a d u c e  e l i b e r a r e a  o r i c ] r u i  o m .                                      

Am avut un coleg de birou în România \i când venea 

la serviciu lunea, dup] s]rb]toarea învierii, ne saluta 

cu un salut criptic: „Just!” Fiind secretar de partid, îi 

venea greu s] spun] ”Adev]rat c] a înviat!”, dar 

totu\i nu putea trece neobservat adev]rul învierii. 

Indiferent de p]rerile sau îndoielile oamenilor, adev]-

rul este c] Fiul lui Dumnezeu care ridic] p]catul 

lumii a murit pe cruce, pentru p]catele noastre, \i a 

înviat pentru ca cei ce tr]iesc s] nu mai tr]iasc] 

pentru ei în\i\i ci pentru Cel care a murit \i a înviat 

pentru ei.  „Cristos a înviat!” 

 

Dr. Livius T. Percy                                                                             
Pre\edintele Societ][ii Misionare Române 
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Dumnezeu ne-a creat ca persoane =nzestrate cu 

voin[], inteligen[] \i putere de a alege.                         

Dumnezeu ne-a creat cu o imens] putere, \i, prin aceasta, 

cu o imens] responsabilitate: aceasta este capacitatea de 

a alege =ntre a-L asculta sau a nu-L asculta pe Dumnezeu; 

=ntre a-L crede pe Dumnezeu, sau a nu-L crede; de a alege 

=ntre bine \i r]u, a alege =ntre via[a si moarte.                                              

Dumnezeu ne-ar fi putut crea, pur \i simplu, robo[i care 

execut] totul dup] comand]. Astfel s-ar fi asigurat c] va fi 

ordine, disciplin] \i atunci nimic n-ar fi ie\it din tiparul  pro-

gramului f]cut pentru om. Dar ce fel de copii ar fi avut 

atunci Dumnezeu? Ce fel de familie ar mai fi fost aceea ?                                              

Ce fel de persoane am fi fost atunci ?! De fapt n-am fi fost 

persoane, am fi fost doar ni\te mecanisme. Un complex 

mecanic, un robot care nu simte, nu are sentimente, nu 

cunoa\te bun]tatea, nu iube\te,  nu voie\te, nu decide, nu 

cunoa\te dragostea, ci func[ioneaz] doar dup] comanda 

programului primit. Un robot este insensibil, nu \tie ce este 

durerea, nu \tie ce este bucuria, nu se bucur] de frumuse-

[e, nu are bun]tate. Este rece, indiferent \i este singur.  

Dar Dumnezeu |i-a dorit copii =n care s] |i poat] =nscrie 

chipul S]u, =n care s] Se investeasc] pe Sine, care s]-L 

cunoasc] pe El, fa[] de care s]-|i arate dragostea, \i de la   

c a r e  s ]  p r i m e a s c ]  d r a g o s t e .                                                                                               

Fiin[e cu care s] aib] p]rt]\ie. Fiin[e care s]-L cunoasc] 

p e  E l  c a  b u n ] t a t e  \ i  d r a g o s t e .                                                                                             

Cuvqntul lui Dumnezeu ne spune : “Apoi Dumnezeu a zis :  

‘S] facem om dup] chipul Nostru, dup] asem]narea noas-

tr]; el s] st]pqneasc]  peste  pe\tii m]rii, peste p]s]rile  

cerului, peste vite, peste tot p]mqntul \i peste toate tqrq-

toarele care se mi\c] pe p]mqnt’ Dumnezeu a f]cut pe om 

dup] chipul S]u, l-a f]cut dup] chipul lui Dumnezeu”.     

Ce extraordinar] zestre i-a =ncredin[at Dumnezeu!               

|i iat], a venit un moment =n care omul a fost pus s] 

aleag], =ntre a crede pe Dumnezeu, sau a-l crede pe 

\arpe.  Omul s-a gr]bit,  a gre\it, \i a pierdut toate privi-

legiile cu care fusese =nzestrat de Dumnezeu. Dintr-o dat] 

s-a v]zut gol, s-a umplut de fric], de ru\ine \i s-a ascuns, 

pentru c] nu voia sa fie v]zut de Dumnezeu. Au fost pu\i 

la prob], pentru prima dat], \i au falimentat. Lucrul acesta  

i-a costat mult: din cauza lor p]mqntul a fost blestemat, a 

fost supus stric]ciunii, iar ei au fost alunga[i de la fa[a lui 

Dumnezeu, iar asupra lor, a c]zut ocara neascult]rii lor. 

Pr in  e i  a  in t ra t  moar tea  =n  Crea[ ie .               

Dar Dumnezeu nu i-a p]r]sit, a jertfit animale ca s]-i 

=mbrace, s] nu-i trimit] goi. Foarte curqnd a ap]rut =nclina-

[ia =nspre r]u. 

Prima avertizare a lui Dumnezeu pentru om a fost: “…p]-

catul pqnde\te la u\]; dorin[a lui se [ine  dup] tine, dar tu 

s]-l st]pqne\ti.” Cu alte cuvinte, acum, pentru c] cunoa\-

te[i binele \i r]ul, face[i voi deosebirea, opri[i r]ul \i face[i 

binele. De la primii oameni a intrat =n umanitate r]ul \i a 

=nceput lupta =mpotriva acestui vr]jma\. Dumnezeu a de-

clarat zdrobirea r]ului \i biruin[a asupra r]ului, prin s]mqn-

[a femeii . 

La vremea hot]rqt], Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a 

dezbr]cat de slava pe care o avea =nainte de =ntemeierea 

lumii, S-a =ntrupat, \i prin aceasta, Dumnezeu a unit dum-

nezeierea cu umanitatea. Dumnezeu a intrat =n planul S]u 

de recucerirea omului, de rena\terea lui. Domnul Isus a 

venit ca s] distrug] lucr]rile celui r]u; \i s] aduc] Imp]r]-

[ia lui Dumnezeu pe p]mqnt, ca s] se fac] voia lui      

Dumnezeu pe p]mqnt cum se face =n ceruri. El propov]-

duia Evanghelia +mp]r][iei lui Dumnezeu, vindeca pe 
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to[i bolnavii \i elibera pe to[i cei ap]sa[i de duhuri rele. 

+nainte de r]stignire, Domnul Isus, =n rug]ciunea Lui, +i 

spune Tat]lui :  

“Eu le-am f]cut de cunoscut Numele T]u”; “Mi-am sfqr\it 

lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. Domnul Isus a f]cut                                                                                       

totul, a =ncheiat =ntreaga lucrare cu des]vqr\ire pentru 

=ntreaga omenire. Acum, cqnd cineva vine la Domnul Isus, 

\i-L prime\te ca Mqntuitor \i Domn al vie[ii lui/ei, Domnul 

Isus nu mai are nimic de f]cut pentru mqntuirea persoanei, 

pentru c] lucrarea de mqntuire a fost =ndeplinit] de    Dom-

nul Isus, cu des]vqr\ire: “am sfqr\it lucrarea, pe care Mi-ai 

dat-o s-o fac”, sunt cuvintele Domnului Isus. El doar =i d]

ruie\te ceea ce a cq\t igat pe cruce.                                                                                                         

S-a rugat pentru aceia care vor crede prin Cuvqntul apos-

tolilor. Aceia suntem noi. Cqt] dragoste ne-a ar]tat El, =nc] 

de atunci, cqnd ne =ncredin[a Tat]lui, spunqndu-I ce s] 

fac] pentru noi =n vremea cqnd El va fi deja plecat,  Tat]l 

s] aib] grij] de noi. 

+n planul m]re[ al lui Dumnezeu pentru salvarea noastr],  

prin =ntruparea Fiului lui Dumnezeu, prin =ntreaga lucrare 

de propov]duire a Evangheliei +mp]r][iei lui Dumnezeu, 

prin vindec]ri \i eliber]ri, apoi  prin drumul prin Golgota la 

diminea[a =nvierii, apoi prin =n]l[area \i =ntronarea la dreap-

ta lui Dumnezeu! Trebuie s] \tim, c] noi to[i, care L-am 

primit pe Domnul Isus, am parcurs acela\i drum cu El. Am 

fost n]scu[i din nou, prin Duhul Sfqnt, am primit natura 

dumnezeiasc] \i suntem f]cu[i copii de Dumnezeu. Am 

fost r]stigni[i cu Cristos, am murit cu Cristos, am =nviat cu 

Cristos, am fost =n]l[a[i cu Cristos, \i acum suntem =ntrona-

[i cu El la dreapta lui Dumnezeu. Spunem cu apostolul 

Pavel: “Nu mai tr]iesc eu ci Cristos tr]ie\te =n mine… “ 

Suntem fii \i fiice ale lui Dumnezeu. Trebuie s] tr]im dup] 

modelul ar]tat de Domnul Isus cqnd a fost pe p]mqnt. In-

totdeauna El a ales s] fac] voia Tat]lui Lui. Este oare greu 

s] cunoa\tem voia lui Dumnezeu pentru noi =n lucrurile pe 

care le avem de f]cut zi de zi, =n slujirea noastr], =n orice 

loc unde suntem, =n orice =mprejurare?  

Voia lui Dumnezeu o cunoa\tem =n primul rqnd din =nv][]-

tura Domnului Isus, =n special din predica de pe munte 

(Matei 5-7) \i predica de pe cqmpie (Luca 6). Apoi, trebuie  

s] cunoa\tem foarte bine roada Duhului (Gal.: 22, 23). F]-

r] Duhul Sfqnt nu ajungem nic]ieri, numai cei ce au Duhul 

lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Unde este Duhul 

sfqnt, este rod. “Dup] roadele lor =i ve[i cunoa\te.”                                                                                                               

Apoi din 1Cor. 13 : 1 – 8, putem spune cqte tr]s]turi sau 

culori are dragostea. Nici una din ele nu poate lipsi dac] 

Duhul Sfqnt rode\te =n noi. Dragostea are culorile ei, a\a 

cum lumina are culorile ei. Dac] ar lipsi o singur] culoare 

din culorile ce alc]tuiesc lumina, n-ar mai fi lumina.               

Daca n-ai experimentat pqn] acum bucuria pe care o pro-

duce rodirea Duhului Sfqnt \i dac] =nc] nu ai cunoscut 

cum este cqnd dragostea =\i deschide toate culorile ei, =n 

fiin[a ta, ia o hot]rqre s] =[i faci o disciplin] s] =mpline\ti tot 

ce scrie c] face dragostea. Se vor =ntqmpla mai multe lu-

cruri: primul lucru este c] =mpline\ti o porunc] a Domnului 

Isus “iubi[i-v] unii pe al[ii, cum v-am iubit Eu pe voi”, apoi 

=ncepi s] cuno\ti \i s] gu\ti bucuria produs] de dragoste.  

+n acelasi timp, ea va aduce =n tine ceva frumos, ceva nou, 

ceva ce nu ai avut pqn] atunci. |i pe m]sur] ce continui =n 

felul acesta s] faci din fiecare culoare a dragostei \i din 

fiecare roada a Duhului o tr]s]tur] care s] se imprime =n 

tine, vei sim[i o enorm] bucurie \i pl]cere, te vei sim[i alt 

om, vei sim[i cum dragostea cre\te tot mai mult \i vei sim[i 

prezen[a lui Dumnezeu, \i tot mai mult] asem]nare cu 

Domnul  Isus se va produce =n t ine.               

A\a cre\tem noi, din treapt] de slav] =n treapt] de slav]. 

Cite\te \i memoreaz] toate poruncile Domnului Isus din 

Matei 5, 6 \i 7. Domnul Isus zice: “ori\icine aude aceste 

cuvinte ale Mele, \i le face, =l voi asem]na cu un om cu 

judecat] care \i-a zidit casa pe stqnc]. Au dat peste ea 

vqnturile \i valurile, dar ea nu s-a pr]bu\it, pentru c] avea 

temelia zidit] pe stqnc].” Cu fiecare alegere bun], pe care 

o facem noi cre\tem \i aducem roade pentru +mp]r][ia lui 

Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu pentru noi trebuie s] fie 

cea mai pre[ioas] dorin[] =n via[a noastr]. “Cauta[i mai 

=ntqi +mp]r][ia lui Dumnezeu, c]ci toate celelalte vi se vor 

da pe deasupra.”  C]ut]m +mp]r][ia lui Dumnezeu cqnd ne 

str]duim s] facem voia lui Dumnezeu.  

Nu v] =ngrjora[i de nimic, ci =n orice lucru, aduce[i cererile 

voastre la cuno\tin[a lui Dumnezeu, prin rug]ciuni \i cereri 

cu mul[umiri, … \i pacea lui Dumnezeu, care =ntrece orice 

pricepere v] va p]zi inimile \i gqndurile =n Isus Cristos”  

(Fil.4 : 6, 7). “|i Dumnezeu s] v] umple cu orice har, pen-

tru ca, avqnd totdeauna =n toate lucrurile din destul, s] 

prisosi[i =n orice fapt] bun].” (2 Cor. 9 : 8). 

Fi[i pline de har \i =n dragostea lui Cristos, 
 

                                                       Elisabeta {on 
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De când Domnul Isus a înviat \i 

a trasat ucenicilor S]i sarcina de 

a r]spândi Evanghelia, misiunea 

cre\tin] a devenit o datorie a 

fiec]rui credincios. Istoricul misiunilor cre\tine ne arat] 

modul providen[ial în care Dumnezeu a lucrat de-a lungul 

anilor r]spândind prin credincio\ii S]i credin[a mântuitoare 

în Domnul Isus în arii geografice impresionant de mari. 

Ucenicii Domnului au fost to[i misionari, adic] au f]cut din 

misiunea de a r]spândi credin[a cre\tin] scopul activit][ii 

lor. Ei \tiau c] numai r]spândind Evanghelia îl glorific] pe 

Mântuitorul care \i-a jertfit via[a pentru noi! Credin[a 

cre\tin] s-a r]spândit cu repeziciune peste tot în Imperiul 

Roman, în zonele adiacente ale acestuia, cât \i prin unele 

regiuni ale Orientului, în Mesopotamia, Persia, India, etc. 

Dar istoricul misiunilor înregistreaz] nu numai succesul    

r]spândirii credin[ei cre\tine, ci \i pierderile experimentate 

datorit] lipsei de m]rturie a unor cre\tini.                             

S-a ridicat o întrebare legat] de aceste pierderi în misiune, 

\i anume, care este cea mai mare pierdere experimentat]

în istoria misiunilor, cea mai mare posibilitate pierdut] 

cândva în cei 2000 de ani de r]spândire a credin[ei 

cre\tine? Iat] o bun] întrebare! Oare care a fost cea mai 

mare posibilitate ce nu a fost fructificat] în misiunea 

cre\tin]?  

Unii spun c] cea mai mare posibilitate pierdut] a fost a cea 

legat] de evangheliz]rile efectuate în primul secol cre\tin, 

când cei doisprezece împreun] cu ceilal[i ucenici ai     

Domnului au mers la nord, la est \i la vest de Ierusalim, dar 

nu \i la sud, în Peninsula Arabiei! Au ignorat regiunea din 

sudul {]rii Sfinte unde locuiau triburile p]gâne de  

 

 arabi. |i pentru c] aceste triburi au fost neglijate de 

cre\tinii primului secol, când credin[a cre\tin] a cucerit 

regiunile de la est \i vest \i nord de Ierusalim, pierderea a 

fost imens], de\i ea a devenit vizibil] abia cu cinci sute de 

ani mai târziu, când Mahomed a  introdus credin[a islamic] 

la arabi. Prin arabii necâ\tiga[i la cre\tinism, dar cuceri[i la 

mahomedanism, credin[a musulman] a fost extins] pe un 

teritoriu imens \i la nenum]rate popula[ii, ajungând în zilele 

noastre s] cuprind] aproape un sfert din popula[ia globului! 

Ce pierdere pentru cre\tinism! Cine a crezut c] triburile 

acelea de nomazi erau atât de importante din punctul de 

vedere al misiunii cre\tine?    
10 
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Al[ii sunt de p]rere c] pierderea cea mai mare suferit] în 

misiunile cre\tine a fost cea legat] de imperiul lui Gingis 

Han. În prima jum]tate a secolului al XIII-lea, începând cu 

anul 1207, Gingis Han a cucerit teritorii imense, din Korea 

pân] în Ungaria, \i din Siberia pân] în Vietnam \i India. Pe 

la 1270, un nepot al acestuia, Kublai Han, st]pânea im-

periul mongol avându-\i capitala în China, în localitatea 

cunoscut] ast]zi ca Beijing. Kublai Han a fost vizitat prin 

1266 de doi Italieni, Niccolo \i Maffeo Polo, c]l]tori veni[i 

tocmai din Vene[ia, care i-au vorbit despre credin[a 

cre\tin]. Foarte interesat, hanul a cerut celor doi s] 

mearg] înapoi în patria lor \i s] se întoarc] împreun] cu 

100 de misionari cari s] r]spândeasc] credin[a cre\tin] la 

mongoli \i chinezi. Se spune c] hanul mongol ar fi zis celor 

doi: „Când noi vom înv][a credin[a cre\tin], în imperiul 

nostru vor fi mai mul[i cre\tini decât în Europa”. Cei doi fra-

[i au ajuns înapoi în Italia \i au cerut papalit][ii s] trimit] cu 

ei pe cei 100 de misionari ceru[i de hanul mongol. Papali-

tatea era îns] prins] în probleme \i nu a luat în serios ce-

rerea celor doi. Imediat dup] 1270 cei doi au plecat înapoi 

în China împreun] cu fiul lui Niccolo, Marco. Dup] o c]l]-

torie lung] \i primejdioas] au ajuns cu bine, dar când s-au 

prezentat la curtea lui Kublai Han, acesta a fost foarte 

mânios \i dezam]git c] cererea lui nu a fost onorat]. Cei 

trei europeni i-au adus hanului ulei de la Ierusalim \i alte 

daruri, despre care hanul ar]tase interes în urma relat]-

rilor fra[ilor Polo. Se estimeaz] c] în vremea aceea tr]iau 

peste dou] milioane de oameni în imperiul mongol. Iat] de 

ce unii consider] c] inabilitatea europenilor de a trimite 

misionari la curtea lui Kublai Han ar fi cea mai mare 

pierdere suferit] vreodat]de misiunile cre\tine. E\ecul 

cre\tin]t][ii de a trimite 

misionari la Beijing, atunci 

când ace\tia erau ceru[i cu 

insisten[], ar constitui 

pierderea celei mai mari 

posibilit][i în lucrarea 

misionar] cre\tin]! Astfel, 

cea mai impresionant] 

posibilitate a cre\tinismului 

evului mediu, cu consecin-

[e de lung] durat] nu a 

fost fructificat]. Se sus[ine 

c] dac] cererea lui Kublai 

Han ar fi fost onorat] 

imensul continent al Asiei 

ar fi fost cre\tin la ora ac-

tual]! O asemenea vedere 

asupra misiunilor cre\tine 

este pu[in naiv]. Dac] cei trei europeni nu au avut Scrip-

turile cu ei (penru c] nu îi interesau Scripturile), \i dac] nu 

au putut explica credin[a cre\tin] lui Kublai Han, de\i au  

tr]it 24 de ani la curtea acestuia \i au fost consilieri apropi-

a[i ai acestuia, ce ne face s] credem c] 100 de misionari ai 

bisericii catolice ar fi avut alte rezultate? |i cei trei c]l]tori 

\i c]lug]rii catolici erau cre\tini numai cu numele. În vre-

mea aceea catolicismul era o institu[ie care pierduse deja 

evanghelia real]. O încre\tinare în mas] a mongolilor \i a 

chinezilor ar fi fost tot atât de p]gubitoare ca \i în-

cre\tinarea amerindienilor, care pân] ast]zi î\i continu] 

practicile lor p]gâne animiste sub crusta ritualisticii cato-

lice! De fapt cea mai mare pierdere pe plan misionar 

cre\tin este faptul c] cei mântui[i nu împlinesc cerin[a 

Domnului Isus de a fi martori autentici ai mor[ii \i învierii 

Mântuitorului. În vremea noastr] tr]iesc mai mul[i oameni 

nemântui[i decât în oricare alt] epoc] a istoriei! Dac] to[i 

cre\tinii autentici ar fi misionari, adic] ar m]rturisi cu pasi-

une pe Domnul Isus, câ\tigul Evangheliei ar fi imens. Un 

calcul simplu arat] c] dac] fiecare cre\tin ar aduce la 

credin[] anual o persoan], \i cei converti[i ar aduce \i ei, la 

rândul lor anual o persoan] la Domnul, în decurs de o ge-

nera[ie toat] popula[ia lumii ar fi mântuit]! Iat] pierderea 

celei mai mari posibilit][i în câmpul misiunilor cre\tine, o 

pierdere de care sunt vinova[i to[i cre\tinii inactivi! Nu 

cre\tinii secolelor trecute sunt vinova[i de miliardele de ne-

cre\tini ai lumii contemporane, ci noi, cei care tr]im ast]zi 

al]turi de aceste miliarde, dar nu intreprindem nimic pentru 

mântuirea lor! 

Pastor Daniel Chiu 
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Umbl]m de ani de zile pe calea credin[ei care duce la Cer. 

St]m în b]ncile confortabile din biserici, ascultând Cuvân-

tul Domnului dar... nu ie\im în lume, acolo unde se moare, 

acolo unde semeni de-ai no\tri sunt prin\i în capcana pati-

melor, stând cu spatele la Cruce, nep]s]tori fa[] de o mân-

tuire atât de mare cum este cea oferit] de Domnul Isus. 

Suntem cre\tini "cumin[i", "de duminic]", dar... atât! Oare 

a\a ne vrea Dumnezeu?  Marea trimitere ne este dat] tu-

turor celor ce suntem ai Domnului: "Ci voi ve[i primi o 

putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Ș i-mi ve[i fi 
martori în Ierusalim, în toat] Iudea, în Samaria \i pân] la 

marginile p]mântului" (Faptele Apostolilor 1:8).  

       Ceea ce vreau s] spun este c] fiecare dintre noi 

putem s] st]m la dispozi[ia lui Dumnezeu pentru ca s] ne 

foloseasc], începând cu Ierusalimul în care El ne-a a\ezat 

\i pân] acolo unde vrea s] ne trimit]. Prin natura slujirii la 

care Domnul m-a chemat, am ocazia s] m] întâlnesc 

foarte des cu oameni care stau pe marginea pr]pastiei \i 

urm]torul pas urmeaz] s] îl fac] în gol. Sunt în jurul nostru 

oameni descump]ni[i, ro\i de p]cate ca de o carie, oameni 

care nu pot s] ierte, s] iubeasc], s] se ridice, s] cread]... 

Ce e de f]cut? Dac] marea trimitere ne este adresat] tu-

turor cre\tinilor, ce trebuie s] fac \i cum pot s] fiu un 

cre\tin eficient în evanghelizare?  

Care sunt secretele evangheliz]rii?                   

1 .  Recunoa\ te  dependen [a  de  Domnu l                                                                                                               

Isus ne spune: "R]mâne[i în Mine, \i Eu voi r]mânea în 

voi. Dup] cum ml]di[a nu poate aduce road] de la sine, 

dac] nu r]mâne în vi[], tot a\a, nici voi nu pute[i aduce 

road], dac] nu r]mâne[i în Mine. Eu sunt Vi[a, voi sunte[i 

ml]di[ele. Cine r]mâne în Mine, \i în cine r]mân Eu, aduce 

mult] road]; c]ci desp]r[i[i de Mine, nu pute[i face nimic." 

Nu crede vreodat] c] po[i face ceva f]r] ca El s] te con-

duc] \i s] te c]l]uzeasc]. Nu po[i aduce un suflet la   

Domnul cu puterea ta. Tu trebuie s] fii un "vas de cinste, 

sfin[it, folositor st]pânului s]u, destoinic pentru orice lu-

crare bun]" (2 Timotei 2:21).  

Obi\nuiesc s] îmi fac o list] cu toate persoanele nemântu-

ite \i s] le aduc mereu înaintea Domnului în post \i rug]-

ciune. |i m] rog ca Duhul Sfânt s] sensibilizeze inima lor, 

s] le dea o inim] de carne, ca atunci când El m] trimite s] 

le spun Vestea cea Bun], inima lor s] fie deschis] s] aud] 

cuvintele vie[ii. Dulcea p]rt]\ie cu Duhul Sfânt prin rug]-

ciune ne d] izbând].  

2. Nu pleca la lucru f]r] s] fii 

e c h i p a t  î n  s l u j i r e                                                       

Efeseni 6:11- 17 :  "Îmbr]ca[i-v] 

cu toat] arm]tura lui Dumnezeu, 

ca s] pute[i ț[ine piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Sta[i gata 

dar, având mijlocul încins cu adev]rul, îmbr]ca[i cu plato\a 

neprih]nirii, având picioarele înc]l[ate cu râvna Evanghe-

liei p]cii. Pe deasupra tuturor acestora, lua[i scutul credin-

[ei, cu care ve[i putea stinge toate s]ge[ile arz]toare ale 

celui r]u. Lua[i \i coiful mântuirii \i sabia Duhului, care este 

C u v â n t u l  l u i  D u m n e z e u . "               

Întotdeauna când vrei s] faci o lucrare spre slava Regelui, 

diavolul î[i va sta împotriv]. Vei fi vorbit de r]u, prigonit, 

interpretat de min[i critice, lovit chiar de unii dintre fra[ii t]i.               

Dac] nu e\ti echipat, vei fi doborât. De aceea, prive\te cu 

seriozitate la faptul c] pe front nu po[i merge oricum. |i ca 

s] salvezi sufletele pierdute, trebuie s] mergi pe front, 

acolo unde se moare, acolo unde s]ge[ile pline de venin 

ale celui r]u iau ca [int] o omenire întreag].               

3. Dac] e\ti în dependen[] de Domnul \i e\ti echipat, ai 

autoritate 

Mul[i dintre slujitori nu î\i \tiu identitatea în  Hristos \i de 

aceea nu p]\esc în victorie. Pavel spunea: "Pot totul în 

Hristos care m] înt]re\te" (Filipeni 4:13).  Dac] suntem în 

Hristos, putem totul, fiindc] st]m în Hristos, în putere: 

"Toat] puterea Mi-a fost dat] în cer \i pe p]mânt. Duce[i-

v] \i face[i ucenici din toate neamurile, botezându-i în Nu-

mele Tat]lui \i al Fiului \i al Sfântului Duh. |i înv][a[i-i s] 

p]zeasc] tot ce v-am poruncit. Ș i iat] c] Eu sunt cu voi în 

toate zilele, pân] la sfârș itul veacului. Amin" (Matei 28:18).               
Marea problem] este c] nu îndr]znim, de\i Domnul ne 

spune: "Îndr]zni[i! Eu am biruit lumea"  (Ioan 16:33).  Ne e 

team]: "Ce s] îi spun acelui om?". Azi, Domnul ne 

îndeamn]: “Du-te, dar ! Eu voi fi cu gura ta \i te voi înv][a 

ce vei avea de spus.” ( Exod 4, 12). Încurajator este \i 

pasajul din Ieremia 1:9: “Apoi Domnul |i-a întins mâna \i 

mi-a atins gura. |i Domnul mi-a zis: “Iat], pun cuvintele 

Mele în gura ta.” 

 Sau poate nu credem? fiindc] dac] am crede (m] refer la 

credin[a vie, pl]cut] Domnului), uita[i ce ne spune Cuvântul 

Domnului: "Iat] semnele care vor înso[i pe cei ce vor 

crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi 

noi; vor lua în mân] \erpi; dac] vor bea ceva de moarte, 
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nu-i va v]t]ma; î\i vor pune mâinile peste bolnavi, \i 

bolnavii se vor îns]n]to\i.”(Marcu 16:16-17). În jurul nos-

tru, satana pâng]re\te, zdrobe\te, "d] târcoale ca un leu 

care r]cne\te, \i caut] pe cine s] înghit]"(1 Petru 5:8), 

otr]ve\te \i omoar]. Îi târ]\te în iad pe semenii no\tri.                                                                              

Câ[i dintre noi vrem s] st]m la dispozi[ia Domnului \i s]

spunem, ca \i Isaia odinioar]: "Iat]-m]. Trimite-m]" ? Cine 

va fi de partea Lui? Cine va asculta glasul dulce al chem]rii 

lui Dumnezeu în slujire? "Fra[ilor, dac] s-a r]t]cit vreunul 

dintre voi de la adev]r, \i-l întoarce un altul, s] \ti[i c] cine 

întoarce pe un p]c]tos de la r]t]cirea c]ii lui, va mântui un 

suflet de la moarte, \i va acoperi o sumedenie de p]-

cate”(Iacov 5:19).  R]splata va fi mare pentru to[i cei ce vor 

purta crucea grea a slujirii, câ\tigând lumea pentru Rege! 

Adina Sas-Simoniak                                                                            
lider - evanghelizare si consiliere cu femeile                                                                                                                                                           
Biserica Penticostală "Betania", Chicago                                                                                                                                                        
(773) 704-2430, orizont_crestin@yahoo.com                                                                                                                                                                    

versetele din Luca 2:1-20. Cu ajutorul Lui am reu\it s] 
traducem \i s] verific]m aceste versete împreun] cu un 
consultant. Traduc]torii le-au citi în câteva biserici orto-
doxe \i protestante deopotriv]. Cred c] a fost un eveni-
ment unic pentru noi to[i \i Îi mul[umesc  Lui c] mi-a   
îng]duit s] fiu parte. Împ]rt]\im cu voi aceast] bucurie 
c]ci gloria Domnului, a\a dup] cum ne rug]m înainteaz]! 
Domnul î\i zide\te Împ]r][ia Sa, partea noastr] este s] o 
lu]m în st]pânire: „...\i a venit vremea cînd  sfin[ii au luat 
în s]pânire +mp]r][ia...” Aceasta este o tain] duhovni-
ceasc] pentru c] reflect] o realitate duhovniceasc]. Din 
punct de vedere omenesc  a\ putea scrie aici despre 
proiectul de traducere =n limba Ale. Noi suntem limita[i în 
acest trup \i avem nevoie de cuvinte ca acestea, Domnul 
nostru nu are aceast] nevoie: planurile Sale cu na[iunea 
Ale sunt eterne. Domnului nostru Isus Hristos” i s-a dat 
st]pânire slav] \i putere Împ]r]teasc] ca s]-I slujeasc] 
toate popoarele”, poporul Ale este \i va fi unul dintre ele, 
al]turi de cel român \i cel american. Când fratele U[u     
m-a rugat s] scriu despre gloria Domnului nostru în lucra-
rea de misiune m-am bucurat c]ci m] gândesc la aceste 
versete din Daniel de ceva vreme. +mpreun] cu echipa 
de traduc]tori am continuat s] analiz]m discursul limbii 
Ale în textele narative în alte 4 s]pt]mâni de workshop 
aici în Addis Ababa. E o munc] asidu], extrem de obosi-
toare aceea de a încerca s] desprinzi principiile dup] 
care limba func[ioneaz] pentru a le aplica corect în tradu-
cere. Sunt poate momente în care ne întreb]m unde e 
gloria Domnului în aceast] munc] arid] de a g]si \i 
potrivi cuvinte senselor? Suntem la început de drum \i 
suntem dependen[i de Mila Lui ca s] ne arate drumul. 
Ruga[i-v] pentru noi ca din cuno\tin[a dragostei Lui pen-
tru noi s] izvorasc] ascultarea noastr] deplin] de El”. 
”Dac] m] iubi[i ve[i p]zi poruncile mele...\i apoi noi Îl 
iubim pentru c] El ne-a iubit mai întâi... \i înc] ce dra-
goste... pân] la cruce! S] r]mânem în aceast] dragoste 
a Sa mai ales acum de S]rb]toarea Pa\telui! 
Aceasta este ceea ce ne a\teapt]: Dan 7:27 Dar domnia, 
st]pînirea \i puterea tuturor împ]r][iilor cari sînt pretutin-
deni supt ceruri, se vor da poporului sfin[ilor Celui Prea 
Înalt. Împ]r][ia Lui este o împ]r][ie vecinic], \i toate pu-
terile Îi vor sluji \i-l vor asculta! Aceasta este gloria Dom-
nului Isus!                                         Lumini[a Prisecaru 
 
 

V] salut cu pacea Domnului Isus, de aici din Addis Abba, 
Etiopia, \i cuvqntul de pace al na[iunii Ale: Nagaye! 
Realitatea  duhovniceasc] a domniei =n glorie a Domnului 
Isus Christos =n cartea Daniel este pus] =n contrast cu mul-
titudinea relelor. Descrierile aflate  aici dep]\esc groz]viile  
r]ului descrise =n St]pqnul inelelor. R]ul e puternic \i are 
autoritate pentru c] i se =ng]duie a\a pqn] la o vreme. 
Daniel 7:21,22: Am v]zut deasemenea cum cornul acesta  
a f]cut r]zboi sfin[ilor, \i i-a biruit, pqn] cqnd a venit Cel 
+mb]-trqnit de zile \i a f]cut dreptate  sfin[ilor Celui Prea 
+nalt, \i a venit vremea, cqnd sfin[ii au luat =n st]pqnire =mp]
r][ia.” ”Vremea aceea a drept][ii e aici \i acum! Împ]r][ia 
Sa a venit \i a\a cum Mântuitorul ne înva[], ne rug]m ca s]
continue s] vin]... Împ]r][ia Ta precum în cer a\a \i pe p]-
mânt. Ne rug]m ca voia Sa s] se fac], pe p]mânt precum 
în cer. Ne rug]m ca Numele S]u s] fie respectat \i onorat 
pentru c] Aceast] Împ]r][ie este a Sa de drept. Lucrarea 
misionar] nu e mai deosebit] decqt nici una dintre alte lu-
cr]ri. Biserica ca \i Trup al domnului lucreaz] =n feluri 
diferite la =naintarea +mp]r][iei Lui. Slujim =mpreun] fra[i \i 
surori dragi \i aceasta ne este cauza comun]: Gloria Dom-
nului Isus Christos. Unii fra[i \i surori din Ale, cu ocazia Cr]-
ciunului s]rb]torit dup] calendarul etiopean, 7 ianuarie, au 

avut ocazia de a asculta pentru prima dat] citite =n limba lor 

    „...\i iat] c] pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 
omului; a înaintat spre Cel îmb]trînit de zile \i a fost adus 
înaintea Lui. 
I S'a dat st]pînire, slav] \i putere împ]r]teasc], pentru ca 
s]-i slujeasc] toate popoarele, neamu-rile, \i oamenii de 
toate limbile. St]pînirea Lui este o st]pînire vecinic], \i nu 
va trece nicidecum, \i împ]-r][ia Lui nu va fi nimicit] nicio-
dat].”  Daniel  7:13-14                 
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What does glory actually mean? Various words 
from Hebrew and Greek are translated glory in our 
translations, and there are many related words 
from these roots. The possibilities include, but are 
not limited to, fame, renown, honor, respect, 
pomp, dignity, wealth, splendor, magnificence, 
reward, abundance, distinguished, praise, radi-
ance, majestic power and brilliance. The term is 
used to describe Christ’s preexistence as well as 
the state of believers in the next life, i.e., participation in the radiance or glory of Christ. So, believers often 
refer to Heaven as “Glory.” 
 
When used in relation to the glory of God or Christ, there seems to be an added dimension. It goes beyond 
the mere outward appearance; it refers to divine character. When the Psalmist speaks of “The King of 
glory” (Ps. 24), he refers to much more than an ordinary king. This 
King possesses divine qualities. When Jesus performed his first 
miracle the Scripture says, “He thus revealed his glory, and his dis-
ciples put their faith in him” (John 2:11). A revelation of Christ’s 
glory causes people to believe in Him! It is missional. 
 
Jesus is the eternal Son of God, and as such there was never a moment when His nature was not glory. 
However, because of His completed mission on earth, the incarnation, suffering, vicarious atoning death, res-
urrection and exaltation, the writer to the Hebrews suggests that He was, “crowned with glory and 
honor” (Heb. 2:9). His nature was always glorious, but what is in view here is the sequence. From exalted 
status to humiliation to exaltation, there is a new dimension of joy 
and triumph standing at the end of the accomplishment of God’s 
plan of salvation. The writer’s purpose in chapter two is to show the 
necessity of Christ’s humanity.  
Through this and his death he is, “bringing many sons to 
glory” (2:10).  
Never-the-less, if Jesus would not have come forth triumphant from 
the tomb, the message would have been ineffectual, and there would be no glory!  
Paul clarifies this in 1 Corinthians 15:12-19. He suggests that if Christ was not raised, our preaching is use-
less and so is our faith. We are false witnesses, and the dead will not be raised. We are still in our sins, and 
those who put their faith in Christ and have died are lost. We have no hope, and we should be pitied more 
than anyone. Paul continues. “But Christ has indeed been raised from the dead,” (15:20) and “our labor in the 
Lord is not in vain” (15:58).  

A revelation of Christ’s glory causes 
people to believe in Him! It is mis-
sional. 

If Jesus would not have come forth 
triumphant from the tomb, the mes-
sage would have been ineffectual, and 
there would be no glory! 



Jesus said, “I will build my church; and the gates of 
hell shall not pre-
vail against 
it” (Mt. 16:18) 
KJV. He con-
ferred the task to 

the Church in stages, culminating with the Great 
Commission. The glorious resurrection of Christ pro-
vides the theme and power for missions. 
 
On the Day of Pentecost, Peter, empowered by the 
Holy Spirit, preached the death and resurrection of 
Christ, boldly announcing that David had previously 
prophesied concerning the resurrection of the Christ. 
Peter further proclaimed that God had exalted Jesus 
to the right hand of God. In response to the news of 
the glorious resurrection of Christ, three thousand 
souls were added to the church that day (Acts 2:22-
41). In chapter three, chapter four and throughout 
Acts, the resurrection of Christ becomes the theme 
of the Church’s preaching. Stephen looked up into 
heaven and he saw the glory of God, and the resur-
rected Jesus standing at the right hand God (Acts 
7:55). It is interesting to note that only Christ could 
stand in the glory of God, because as the Son of 
God, He shared in that glory! Paul said that Jesus, 
“was declared with power to be the Son of God by 
his resurrection from the dead” (Rom. 1:4). 
 
Christ’s glory is revealed in missions through His 
resurrection. The Holy Spirit empowered message of 
the resurrection of Christ fuels missions. Jesus is 
building His church. According to a study by the Pew 
Forum on Religion and Public Life, “In only 100 
years since the birth of Pentecostalism in a street 
revival in Los Angeles, the movement has grown to 
include one in four Christians worldwide — or about 
half a billion people.” 
 
Leslie Newbigin has 
said, “The resurrection 
of Jesus was a kind of 
nuclear explosion 
which sent out a radioactive cloud, not lethal, but life
-giving, and the mission of the church is simply the 
continuing communication of that joy – joy in the 
Lord.” 
 
This phenomenon could be explored world-wide, but 
nowhere is this more evident than in Romania. Our 
ministry focuses upon preparing missionaries to 
work among the world’s largest portion of the har-
vest. Each year we help organize a six week training 
program at The Romanian Center of Cross-Cultural 

Studies (CRST). Working in conjunction with the 
Pentecostal Agency for External Missions, CRST is 
serious about completing the Great Commission. 
There are not many countries in the world where the 
Pentecostal Church provides a two year school 
solely for the purpose of training missionaries to 
minister cross-culturally. A large percentage of the 
agency’s missionaries target the large unreached 
portion of the harvest 
that I mentioned. The 
power of the resurrec-
tion reveals the glori-
ous Christ to the na-
tions through these 
missionaries. 
 
“But thanks be to God, who always leads us in trium-
phal procession in Christ and through us spreads 
everywhere the fragrance of the knowledge of 
him” (2 Cor. 2:14). 
 
Dr. Ken Ferguson 
Professor for International Studies about Islam (IIS) 
at CRST and the coordinator of IIS in Romania on 
behalf of „Global Initiative” from Springfield, MO 
Long Term missionary in an Islamic Country 

The glorious resurrection of 
Christ provides the theme and 
power for missions. 

Christ’s glory is revealed 
in missions through His 
resurrection. 

The power of the resurrec-
tion reveals the glorious 
Christ to the nations 
through these missionaries. 
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“Eu chem dela r]s]rit o pas]re de prad], dintr-o [ar] dep]rtat], un om 
ca s] =mplineasc] planurile Mele: da, Eu am spus, \i eu voi =mplini; Eu 
am pl]nuit \i eu voi =nf]ptui.”  Isaia 46:11 

Am venit =n Israel =n 1993 dup] absolvirea Seminarului Teologic din Cleveland, 
TN \i dup] primirea cet][eniei americane. Am venit nu pentru c] nu am avut 
unde s] lucrez =n via Domnului =n SUA, ci pentru c] am sim[it o chemare puter-
nic] pentru Israel care de fapt s-a “instaurat” =n inima mea =n anul doi de semi-
nar. Orice altceva mi s-a oferit nu am putut accepta. Am venit aici f]r] s] \tiu la 
ce vin \i nu s] m] al]tur unei lucr]ri =ncepute. Tot ce \tiam era c] trebuia s] vin 
pentru c] Domnul m] chem]. A fost \i este chemarea vie[ii mele. Domnul m-a 
chemat s] lucrez pentru El =n Israel. Ca \i copil al Lui, pentru mine, nu e nimic 
mai important decqt a \ti c] sunt =n voia Domnului. Putea s] fie Africa, o [ar] 
musulman] sau orice alt] [ar]… Cqnd [i-ai predat via[a ta Lui atunci ii apar[ii 
Lui, [elurile tale devin [elurile Lui, voia ta se « tope\te » =n voia Lui pentru c] nu 
mai tr]ie\ti pentru tine ci pentru Cel ce a murit \i a =nviat pentru tine. 
Dupa ce m-am c]s]torit =n 1996, la scurt timp dup] ce Estera s-a al]turat nu 
numai vie[ii mele dar \i lucr]rii din Ierusalim, ea a zis : „M] simt de parc] aici   
m-a\ fi n]scut \i am revenit dup] mult timp.” Dumnezeu mi-a d]ruit tocmai ce 
aveam nevoie pentru c] nu de pu[ine ori viziunile celor doi sunt diferite astfel c] 
ei sunt nevoi[i s] abandoneze lucrarea… 
Dumnezeu ne-a binecuvantat \i cu doi copii minuna[i, Ella \i Eitan n]scu[i aici 
care acum au 12 \i respectiv 10 ani. Deja ei slujesc =n biseric] l]udqnd pe 
Domnul cu instrumentele \i prin cqntare. 
Biserica lui Dumnezeu Romqn] din Ierusalim a luat fiin[] la sfqr\itul anului 1994 
fiind compus] ini[ial doar din romqni veni[i la munca =n Israel. Mul[i dintre ei au 
ajuns s] m]rturiseasc] faptul c] nu ar fi stat ani de zile aici dac] nu era adu-
narea; =ntr-adev]r Domnul a f]cut s] fie ca o oaz] =n pustie pentru mul[i romqni 
veni[i la munc]. In jur de 120 au fost boteza[i =n ace\ti ani la rqul Iordan 
=ntorcqndu-se acas] cu o COMOAR} =n via[a lor care nu poate fi comparat] cu 
nimic din ceea ce ofer] lumea.  

 

16 



  Aici =n Ierusalim au =ntalnit \i L-au primit pe Imp]ratul 
Iudeilor. Am avut multe nun[i \i bineqn[eles binecuvqnt]ri 
de copii. Ca \i patriarhul Iacov nu pu[ini din cei ce au venit 
singuri s-au =ntors =n Romqnia cu familii. 
 
Pe parcursul anilor compozi[ia bisericii s-a schimbat. Cei 
veni[i la munc] s-au =ntors =n [ar]. Unii din ei s-au c]s]-
torit cu evrei emigran[i din Romqnia =ntemeindu-\i familii 
aici. De\i acum suntem mai pu[ini, majoritatea membrilor 
sunt cet][eni israelieni. Copiii adun]rii cqnta \i =n romq-
ne\te \i =n ebraic], dar se simt mai “acas]’ cu ebraica. 
 
A fi pe cqmpul de misiune nu e un lucru tocmai simplu 
cum poate cred unii. Lucrurile se complic] \i mai mult 
cqnd e\ti =ntr-o [ar] necre\tin], ostil] Evangheliei \i unde 
exist] chiar organiza[ii anti...evanghelice.  

Cu toate acestea, pentru noi r]spqndirea Evangheliei nu 
este limitat] doar la cei din neamul nostru. Surorile care 
se ocup] cu cur][enia caselor sunt =n bune rela[ii cu cei 
pentru care  lucreaz] a\a c] au ocazia s] =nmqneze bro-
\uri, tractate sau chiar Biblii =n limba ebraic]. Adeseori ei 
au venit la nun[i \i binecuvqnt]ri de copii. Anul trecut am 
avut un serviciu de evanghelizare la care fost prezen[i 10 
israelieni. De cqte ori avem ocazia arunc]m s]mqn[a. 
Aceasta ne cere Domnul seceri\ului s] facem \i de ase-
menea s] ne rug]m pentru ei. El este singurul care – la 
vremea Lui – face s] =ncol[easc] s]mqn[a. De curqnd,  
=ntr-o sear] vecinul de pe palierul nostru cu 3 copila\i de 
gr]dini[] a r]mas pe hol neavqnd cheia de la apartament 
\i s-au a\ezat pe trepte. I-am invitat =n]untru \i chiar i-am 
servit cu ceva pe copii. A r]mas foarte uimit… Copiii nostri 
ne-au spus c] Beni s-a uitat cu mare aten[ie la un tablou 
cu Mqntuitorul la Zidul Plqngerii. Deocamdat] nu a 
=ntrebat nimic dar a\tept]m. ‘A\adar, cqt avem prilej, s] 

facem bine la to[i,… “ (Gal. 6:10), spune apostolul Pavel. 
Nu numai vr]jma\ii Evangheliei ne sunt =mpotriv], dar \i 
vr]jma\ul sufletelor noastre, satana care se lupt] cqnd 
=ntr-un fel cqnd =n altul, dar ce minunat c] Domnul a pro-
mis s] nu ne lase \i El r]mqne credincios! 
Din toamn] Ella a trecut la un alt nivel (clasa a 7-a) \i a 
mers la o alt] \coal]. Dup] cqteva s]pt]mqni a venit 
peste ea o mare fric] \i depresie c] nu va face fa[] la 
\coal], c] va fi greu, etc. Ne suna =n pauze \i plqngea c] 
vrea s] vin] acas], c] =i este dor de noi \i nu poate s] fie 
atent] la ore. +n timpul nop[ii se trezea des \i adormea cu 
greu din cauza acestor gqnduri astfel c] diminea[a se 
scula obosit]. Am realizat c] este un atac al Satanei con-
tra noastr] \i am =nceput s] ne rug]m \i s] postim cerqnd 
\i altora s] ni se al]ture. Perioada aceasta a durat vreo 
dou] s]pt]mqni \i a fost foarte grea pentru noi. Cineva 

din \coal] de la departa-
mentul de psihologie a 
=ntqlnit-o pe Ella =n aceast] 
problem]. Printre =ntreb]ri 
a fost \i la ce \coal] a fost 
=nainte, la care Ella a dat 
numele \colii mesianice. 
+ntrebarea urm]toare a 
fost : „Crezi =n Yeshua?”  
„DA” a venit r]spunsul. A 
fost uimitor ce a urmat:  
„|i eu cred, dar acest 
„ultrasecret” r]mqne doar 
=ntre noi.”  
Ella a venit acas] foarte 
bucuroas] \i noi p]rin[ii am 
mul[umit Domnului c] sunt 
credincio\i \i =n „casa 
Cezarului.” +ncet, =ncet Ella 
\i-a revenit, a putut s] =nve-
[e pentru lucr]rile ce urmau 

\i a devenit o feti[] „normal].” Mai mult de atqt, a terminat 
prima jum]tate de an cu media 99, primind o diplom] spe-
cial]. Este foarte =ndr]git] de colegi \i de profesori. Noi ca 
p]rin[i am v]zut atacul celui r]u, dar \i izb]virea Celui =n 
care ne =ncredem \i cu care ne l]ud]m. 
 
Suntem privilegia[i s] Il slujim pe Domnul =n Ierusalim \i o 
facem cu bucurie. Mul[umim tuturor acelora care se im-
plic] =mpreun] cu noi \i v] =ndemn]m s] v] ruga[i pentru 
pacea Ierusalimului (Ps. 122:6) \i a =ntregului Israel.     
Ruga[i-v] de asemenea ca inimile urma\ilor lui Avraam s] 
fie schimbate \i Prin[ul P]cii s] locuiasc] =n ele. 

 
Domnul spune lui Avram: „Voi binecuvqnta pe cei ce te 
vor binecuvqnta, \i voi blestema pe cei ce te vor blestema; 
(Gen. 12:3) iar Cuvqntul Domnului este „Da” \i „Amin.” 
 
Pastor Eugen Mitrea 
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Noi suntem familia |aiti\ Marcel \i Ramona-Ioana, 

membri în Biserica Penticostal] Speran[a din Cluj-Napoca. 

Comorile noastre sunt Alessia, Ruth \i Filip, 3 copii care ne 

binecuvânteaz] via[a \i ne ajut] s] p]trudem tainele înv][]

turii de p]rinte. În timp ce experiment]m aceast] cre\tere, 

“împreun]”, ne preg]tim cu ajutorul Domnului s] ne mut]m 

=n Madagascar pentru o perioad] foarte îndelungat]. Ne-

am propus, dac] Domnul ne [ine cu s]n]tate \i în via[] -- 

s] st]m cel pu[in zece ani,  \i s] punem via[a noastr] la 

dispozi[ia lui Dumnezeu pentru poporul malga\.   

Am dori s] v] povestim despre chemarea pe care 

ne-a f]cut-o Tat]l ceresc pentru misiune, \i felul în care El 

ne-a c]l]uzit pa\ii spre aceast] [ar] frumoas], dar cu 

foarte multe nevoi, în special nevoia de mântuire:  Mada-

gascarul. 

Pentru Ioana lucrurile ,,au p]rut” a fi mai simple, de\i nu au 

fost. Dragostea pentru misiune a existat în inima ei înc]  

din adolescen[]. Se ruga \i dorea ca într-o zi Domnul s] îi 

ofere posibilitatea s] misioneze pe termen lung într-o [ar] 

care are nevoie de lumina Evangheliei, s] ajute oamenii \i 

copiii în nevoi, s] îl reprezinte pe Hristos înaintea lor. L-a 

slujit pe Domnul înc] din adolescen[], implicându-se în 

biserica ei, Speran[a, Cluj-Napoca,  ocupându-se de  

 

 

grupe de copii în cadrul \colii duminicale \i lucrând cu tine-

rii, organizând tabere de p]rt]\ie unde Evanghelia era ves-

tit] pe în[elegerea lor. A mai slujit \i în cadrul unei grupe de 

fete cu handicap locomotor \i la un orfelinat, fiind o lider]  

destoinic] \i apreciat] de c]tre conducerea bisericii, iubit] 

de cei c]rora le slujea. Dup] terminarea liceului s-a c]s]-

torit cu mine, Marcel, \i a  studiat la Facultatea de Studii 

Economice \i Gestiunea Afacerilor din ora\, începând s] 

lucreze în aceast] perioad] \i pentru Studio Speran[a \i 

pentru Misiunea Speran[a împreun] cu mine.               

|i eu, am iubit lucrarea lui Dumnezeu, dar inima mea nu a 

fost ,,setat]” niciodat] pe unda misiunii. Când m-am întors 

la Domnul \i am avut parte de na\terea de sus, am spus: 

,,Doamne, doresc s] te slujesc în toate modurile în care 

{ie î[i va pl]cea, dar nu a\ dori ca vreodat] s] m] trimi[i ca 

misionar undeva !”  Îmi era fric] – de necunoscut, 

de ,,departe”, de separare de familie, de moarte – citisem 

în adolescen[] despre misionarii uci\i de suli[ele tribului 

Auca în America de Sud \i aceasta era direc[ia misiunii în 

mintea mea. Apoi, dup] ci[iva ani, am ajuns s] absolv Insti-

tutul Teologic Penticostal, un cadru =n care nu prea am 

avut parte de profesori \i cursuri specifice de misiune, inte-     

rac[iuni cu misionari adev]ra[i, pentru c] nu existau =nc]                    
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misionari români pleca[i pe câmpul de misiune, iar concep-

tul de misiune propov]duit de biserici însemna ,,s] mergi 

diminea[] la o biseric] de sat \i s] te întorci în aceia\i 

dup]-amiaz] acas].” Astfel c], de\i slujeam pe Domnul în 

biseric] pe mai multe planuri: tineret, organizare tabere, 

instruiri lideri, studiul biblic, \coal] biblic]--echipare, organi-

zator de evangheliz]ri cu Misiunea Speran[a-- inima mea 

nu a b]tut pentru misiunea extern], pentru c] nici nu \tiam 

ce este de fapt. 

Ne-am c]s]torit \i i-am spus Ioanei s] nu se mai 

gândeasc] la misiune extern], c] eu nu am de gând s] 

plec undeva ca misionar. Totu\i, Domnul este Suveran, iar 

când El dore\te s] prelucreze inima unor oameni, aduce 

atât timpul, cât \i cadrul potrivit pentru a se întâmpla un 

astfel de fapt. Am ajuns s] lucrez pentru APME – Agen[ia 

Penticostal] de Misiune Extern]-- în calitate de contabil \i 

secretar executiv, iar aceast] slujb] îmi impunea s] înv][ 

mai multe despre misiunea propriu-zis], s] predic despre 

misiune \i s] merg cu misionari români în bisericile evan-

ghelice, cerând fra[ilor s] îi sus[in] regulat. 

 Aici mi-a deschis Domnul cu adev]rat ochii la cât 

întuneric spiritual exist] în întreaga lume, \i mi-a ars inima 

c] bisericile române\ti sunt atât de ,,surde” la acest mesaj, 

atât de ,,lipsite de viziune” vizavi de miliarde de oameni 

care nici m]car nu au auzit despre na\terea lui Hristos, 

necum despre jertfa isp]\itoare pentru p]catele lor. Am 

început s] predic despre acest mesaj: “s] ne trezim noi 

românii, Uria\ul care doarme, \i s] ducem Evanghelia \i 

altor popoare.” Predicam cu mult] pasiune despre aceasta, 

pentru c] am în[eles clar c] mesajul izvorâ\te chiar din 

inima lui Hristos: ,,duce[i-v] \i face[i ucenici din toate Nea-

murile…”, iar El \i-a dat via[a pentru ca acest mesaj s] fie 

acum transmis. În timp ce predicam despre acest subiect--

luni de zile la rând, Duhul Sfânt a început s] îmi vorbeasc] 

clar inimii (s-a întâmplat chiar \i în timp ce predicam la am-

von) :,,Nu predica doar despre misiune, du-te tu cu familia 

ta pe câmpul de misiune !” Oh, nu ! Asta nu vroiam ! Imi  

pl]cea misiunea, dar locul meu era mobilizarea, nu câmpul 

de misiune. Mergeam odat] pe strad] \i m] rugam, iar 

Duhul Sfânt mi-a vorbit audibil :,,Ie\i din [ara ta, din rudenia 

ta, din familia ta \i du-te în [ara pe care [i-o voi ar]ta…te 

voi face o binecuvqntare !”  M-am speriat ! 

A\a am început noi, ca familie, s] ne gândim mai 

serios la misiune. La început,  discutam doar timid subiec-

tul cu so[ia mea – ca nu cumva s] o pun pe jar , deoarece 

ea iubea misiunea. Aveam pe inim] Malaiezia, dar încet, 

prin c]l]uzirea lui Dumnezeu \i prin sfatul unor pastori – 

oameni ai lui Dumnezeu din cadrul APME, în special fratele 

Cameron Wilson -- am primit in inim] lumin] pentru a 

merge spre Madagascar. A fost o perioad] ,,dificil]” în 

casa noastr] – doi ani de zile -- =n care eu, am dorit, \i nu 

am dorit s] merg pe câmpul de misiune. +ncercam s] am 

clar] voia Domnului în aceast] privin[]. O mul[ime de în-

treb]ri m-au fr]mântat : “Cum s] merg cu copii mici în 

partea cealalt] de glob?  Ce va spune familia dac] se 

întâmpl] ceva r]u acolo -- boli, accidente, moarte?  Sunt 

dispus s] îmi asum toate acestea? S]  renun[ la o slujb] 

stabil]?  S] renun[ la posibilitatea de a fi ,între p]stori’ la 

APME? S] cer bani din biserici?  Oare sunt nebun?”  

Slav] Domnului c] am primit pace \i lumin] \i 

soarele a r]s]rit în inima mea mai clar ca niciodat], a\a c]

plec]m spre Madagascar. Îi mul[umesc Domnului pentru 

Ioana, c] a rezistat acelei perioade dificile ale fr]mânt]rilor 

mele -- acum vroiam în Madagascar, peste o zi nu mai 

vroiam nic]ieri -- c] a avut r]bdare, dragoste, în[elegere \i 

s-a rugat pentru luminarea inimii mele. Între timp, eu am 

ajuns acolo anul trecut cu scopul de a cerceta mai multe 

proiecte \i a discuta posibilitatea reloc]rii noastre în Mada-

gascar. Ne vom muta, dac] reu\im s] strângem fondurile 

de care avem nevoie, în luna iunie sau iulie cel târziu. Vom 

lucra cu Biserica Penticostal] Malga\], folosind darurile, 

abilit][ile \i experien[a de acas]. Ne vom cre\te copiii 

acolo – nu vom uita c] suntem români, dar vom avea inima 

deschis] fa[] de to[i cei ce slujesc aceluia\i scop: ameri-

cani, africani sau asiatici. Dorim ca Domnul Hristos s] fie 

sl]vit prin tot ceea ce vom face, \i în tot ce vom face, de 

aceea ne preg]tim cu dedicare pentru Madagascar !               

V] chem]m s] ne fi[i parteneri. În primul rând, ruga[i-v] 

pentru noi.  

Este arma cea mai puternic] care [inte\te \i atinge cel mai 

eficient. Deschide Cerul, deschide inimile noastre, deschi-

de inimile celor ce ascult] Evanghelia \i o primesc – schim-

bându-\i vie[ile, deschide inimile celor care reprezint]

Biserica de acas], motivqndu-i s] se implice în lucrarea de 

misiune. Apoi, înfiaţi-ne ! Suntem mul[umitori \i recunosc]-

tori p]storilor \i Bisericii Speran[a, casa noastr] spiritual], 

dar avem nevoie de mai mul[i ,,p]rin[i adoptivi”, pentru c] 

lucrarea este mare, noi suntem o familie alc]tuit] din 5 per-

soane \i costurile sunt destul de ridicate. Oricine vrea 

s] ,,secere” rod în Madagascar, s] ne invite s] prezent]m 

bisericii, p]storilor \i altor persoane cu inima dedicat], lu-

crarea, iar Domnul va fi cel care va motiva spre ce este de 

f]cut. Banii vor intra în conturile Agen[iei Penticostale de 

Misiune Extern], de unde ne vor fi distribui[i pe m]sura 

dezvolt]rii lucr]rii de acolo. 

Domnul s] v] binecuvânteze !  
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Am ales s] studiez la Centrul Român de Studii Transcul-
turale pentru ca dup] absolvire s] merg \i s] \tiu cum s] 
duc Gloria Învierii lui Isus Hristos în Maroc. Aceasta este o 
[ar] din nordul Africii unde 98.7% sunt musulmani. Ceea ce 

m] determin] s] fac un astfel de 
pas este credin[a. Marcu 9:23 
spune c] „toate lucrurile sunt cu 
putin[] celui ce crede!” Credin[a 
ne ajut] s]-i câ\tig]m pe cei ce 
par pierdu[i pe vecie, s]-i atingem 
pe cei de neatins \i s] vedem in-
vizi-bilul. Problema noastr] este 
c] de-a lungul secolelor nu am 
crezut c] este posibil ca \i musul-
manii s] fie câ\tiga[i pentru Isus. 

Iar acest lucru este demonstrat nu doar prin cuvintele noas-
tre ci \i prin ac[iunile pe care le intreprindem. Oare cum se 
va împlini profe[ia din Habacuc 2:14 care spune c] „p]
mântul va fi plin de cuno\tin[a slavei Domnului ca fundul m]
rii de apele care-l acoper]”? F]când o retrospectiv] a 
planului lui  Dumnezeu pentru omenire observ]m c] veni-
rea pe lume a Domnului Isus Hristos reprezint] un punct de 
turnur].  
Isus a venit în lume pentru a aduce mântuirea pe care 
Dumnezeu a avut-o preg]tit] înc] din momentul în care 
primii oameni au fost în\ela[i de diavol. Chiar dac] pe par-
cursul istoriei Dumnezeu i s-a revelat poporului Israel prin 
diferite metode, acesta nu a în[eles chemarea pe care El     
i-a f]cut-o, aceea de a fi mesagerii slavei Lui. V]zând c] 
poporul ales nu î\i îndepline\te mandatul, iar Slava Lui nu 
se extinde, ci din potriv] se diminueaz], Dumnezeu decide 
ca într-o perioad] critic] s]-L trimit] pe singurul Lui Fiu, pe 
Domnul Isus Hristos, pentru a împ]ca omenirea cu Sine.  
Via[a Domnului Isus Hristos avea s] lase în urm] istoria 
unui bun înv][]tor, îns] tr]irea vie[ii Sale a\a cum este 
prezentat] în evanghelii, urmat] de o moarte de cruce dar 
încununat] de o înviere mirculoas] avea s] schimbe istoria 
\i pentru eternitate destinul omenirii. Moartea Sa a fost ne-
cesar], iar Dumnezeu a avut-o în vedere, c]ci doar prin 
sângele Sfânt, v]rsat pentru omenire, noi s] avem parte de 
mântuire. În momentul în care diavolul \i o\tirea iadului           
L-au v]zut pe Isus pe cruce s-au bucurat, dar în momentul 
în care Isus a murit tot iadul \i locuin[a mor[ii au fost puter-
nic zguduite. Înc] din timpul vie[ii Isus m]rturisea c] are s] 
p]timeasc] \i c] după trei zile petrecute în locuin[a mor[i-lor 
va învia. Dup] trei zile în care Isus Hristos a predicat 
evanghelia celor din locuin[a mor[ilor, Isus a Înviat. Dup] ce 
a biruit moartea \i a c]lcat peste por[iile ei, Isus a început 
s] împ]rt]\esc] ucenicilor Lui conceputul de misiune 
transcultural]. Biruin[a pe care Hristos \i-a adjudecat-o la 
Golgota, i-a permis s] pun] bazele unei „armate de lup-t]
tori” care s] duc] mai departe misiunea pe care Mântuitorul 
a început-o pe p]mânt. Religia cre\tin] este singura religie 

care se bazeaz] pe o Înviere \i pe un mormânt gol. Chiar 
dac] mul[i afirm] faptul c] nu e singurul om care a înviat, 
Sfqnta Scriptur] confirm] c] Isus Hristos este singurul om 
care a tr]it pe p]mânt, a murit, a înviat \i mormântul s]u a 
r]mas gol pe vecie. De\i Isus nu este singurul om care a 
=nviat, El este singurul care a primit un trup de slav] \i nu a 
mai avut parte de ea, prin aceasta El ne-a dovedit c] în-
vierea \i ve\nicia este accesibil] oric]rui om care face voia 
lui Dumnezeu \i tr]ie\te după modelul dat de Isus Hristos. 
Gloria lui Hristos a fost ar]tat] prin faptul c] a înviat dar mai 
mult de atât El a primit un trup de Slav], iar moartea nu a 
mai avut efect asupra Lui. Prin aceasta Hristos a ajuns 
des]vqr\it iar în]l[area Sa la cer a fost momentul în care 
Dumnezeu \i-a dus la îndeplinire planul de mântuire al 
omenirii. În]l[area este momentul în care Mântuitorul nos-
tru, dup] un mandat misionar pe care, doar prin puterea 
Duhului Sfânt, f]r] p]cat, l-a dus la îndeplinire.  În]l[area a 
presupus \i un transfer de responsabilitate \i autoritate. 
Astfel, chiar înainte de a se ridica spre ceruri, Domnul Isus 
a preg]tit strategia prin care Gloria Lui avea s] fie purtat] 
din genera[ie în genera[ie \i vestit] pân] la marginile p]
mântului. Datorit] înainta\ilor no\tri care \i-au în[eles re-
sponsabilitatea împlinirii Marii Trimiteri, noi avem ast]zi 
parte de Harul lui Dumnezeu, de cunoa\terea \i experimen-
tarea Lui, dar în aceea\i m]sur], „pentru o vreme ca \i 
aceasta” noi suntem mesagerii lui Isus Hristos \i avem 
mandatul de a duce mai departe \i de a prezenta lucrarea 
de isp]\ire prin jerfta \i învierea lui Isus Hristos pe întregul 
p]mânt, ca astfel Gloria Regelui s] umple tot p]-mântul. 
Hristos a murit pentru omenire, sângele Lui a curs pentru 
fiecare suflet care se na\te \i astfel noi avem misiunea de  
a duce mai departe aceast] veste minunat]. Dr. Stuart 
Robinson, misionar într-o [ar] islamic] \i profesor la CRST 
ne-a spus experien[a unui musulman care, la o vârst] înain-
tat], L-a primit pe Isus Hristos prin intermediul unui 
misionar. Întrebarea musulmanului a fost: „De cât timp   
exist] mântuirea prin Isus Hristos?” iar misionarul a   r]s-
puns c] de aproximativ dou] mii de ani. Atunci, foarte con-
troversat musulmanul a r]spuns: „atunci de ce nu am auzit 
despre Isus Hristos pân] acum? Singura explica[ie este c] 
voi cre\tinii nu v] crede[i propria Evanghelie!”  
Wow! Ce acuza[ie! Pqn] când noi ne vom însu\i porunca 
lui Isus într-un mod radical, islamul va continua s] fie religia 
cu cea mai rapid] rat] a cre\terii, nu datorit] puterii sale ci 
datorit] sl]biciunii noastre. 
Motivul pentru care vreau s] merg în misiune este chiar 
faptul c] Gloria lui Isus este \tirbit] \i lucrul acesta nu-mi d] 
lini\te! Dragul meu cititor, este real faptul c] în timp ce noi 
a\tept]m a doua venire a Domnului, sunt foarte mul[i 
oameni care n-au auzit nici m]car de prima Sa venire! Ce 
vei face tu în privin[a aceasta?! 
                              Dumitru Hri\c]  -  Student CRST, anul I 
 

 



The Local church in Nampula. Our local church is living 
a new day. Mr. & Mrs. Hein, visited us in Jan 21 and 
things took another form. Physical structure changed 
greatly, 250 new chairs came in, and more than, we 
moved in the building. Our joy is uncontrollable. After-
wards, Mrs Hein, brought some very practical teaching 
for the women and the church at large teaching on “Soul 
Wound” and “how the rebellion ushers in, the spirit of 
king agog, into somebody’s life and ministry.  

YEAR Dec 2012 – Feb 2013 - First Apostolic Journey: 
Soon after the return from my visit in USA in October of 
2012, I set myself on the road, for the apostolic mission 
through Mozambique. All is about getting JESUS to the 
people and getting PEOPLE to Jesus. This is our calling 
to KNOW HIM and make HIM KNOWN. Mozambican 
Women, are very unique in many ways. Their ability to 
carry clay pot is exceptional. The way how they carry 
their children, is exceptional. I wonder how many   west-
ern women would manage to balance with such stability 
– Cooking with the little girl seating so comfortably on the 
back of her mother. People are the greatest treasure 
each country have. Lets love, care and invest into the 
lives of people. Jesus, came into World to seek and 
save PEOPLE (Luke 19.10) And He will come back.  

 

“Am fost câ\tigaţi ca s] fim a Lui, ale\i ca s] vestim puteri-
rile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina 
Sa cea minunat]” 
Exist] pericolul de a ne obi\nui cu s]r]cia, suferin[a, durerea, 
boala, moartea \i întunericul spiritual din jurul nostru. |i mai 
grav e s] uit]m s] depindem de Dumnezeu în aceste circum-
stan[e, \i s] r]spundem baza[i pe experien-[ele \i cuno\tin[a 
noastr] de ieri. Depindem de Dumnezeu în totalitate, veghem 
\i c]ut]m Fa[a Lui pentru fiecare situa[ie imposibil] sau care 
pare c] e sub control. |i ne aducem aminte c] înainte de a-L 
alege, El ne-a ales; c] suntem perfect echipa[i s]-I vestim 
puterile Lui minunate atâta timp cât depindem în totalitate de 
Christos care locuieşte în noi. În fiecare zi suntem confruntaţi 
cu situa[ii diferite dar sursa problemei este întotdeauna 
aceea\i: întuneric spiritual intens, guvernat de diavolul, care 
nu a fost expus la lumina cuno\tin[ei lui Dumnezeu. Cu cât  
c]l]torim mai departe, în locurile unde niciodat] sau foarte 
pu[in a ajuns Evanghelia, cu atqt e mai dens întunericul spiri-
tual, cu atât oamenii sunt mai =n\ela[i \i implica[i în tradi[ii p]-
gâne, \i cu atât e mai real] dependen[a noastr] de  
Dumnezeu. Este imposibil s] veste\ti vestea bun] a Evang-
heliei f]r] s] r]spunzi în acela\i timp la nevoile fizice ale ce-
lor s]raci \i în suferin[]. Este un proces la care fiecare din noi 
putem face parte. Misionarii v]d nevoia, dumneavoastr] r]
spunde[i prin mijlocire \i d]ruire, transmitem aceast] “d]
rnicie” fra[ilor mozambicani (bisericii locale), cu care îm-
preun] ajungem din nou la cei în nevoi. Ca s] fim o binecu-
vântare \i s] aducem bucurie \i alinare celor care de atâta 
timp au tr]it în durere \i întuneric spiritual. Teresa \i cei 6 
copila\i =i vede[i aici =n poz]. I-a murit so[ul în Decembrie 

2011. Avea deja 5 baie[i \i era gravid] cu Lidia, cea mai mic] 
din familie. Au venit de departe (aprox 200 km distan[] de 
satul nostru), când bărbatul ei era în ultima faz] de tubercu-
loz]. I-am întâlnit imediat dup] mormântare f]r] acoperi\, f]
r] haine, f]r] nimic. Faptul c] cuiva i-a p]sat de ei, a adus 
zâmbetul pe fa[a ei. De atunci continu] s] zâmbeasc] în 
ciuda multor greut][i. În primul rând, l-au cunoscut pe Isus cu 
to[ii. Cum copii sunt mici îi e greu s] se [in] în pas cu sem]
natul \i culesul porumbului. În general biserica din sat prin  
d-voastr] îi sus[ine lunar cât prive\te mâncarea \i lucrurile 
bazice pentru cas]. Când intr] ploaia prin paiele din acoperi\ 
sau cr]p]turile de la cas], e timpul ca tinerii de la biseric] s] 
contribuie cu “mân] de lucru”.     
 Simona Caba                      
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La Centrul Român de Studii Transculturale am fost 

ajutat s] în[eleg c] preg]tirea mea pentru misiune 

transcultural] nu implic] doar partea academic], te-

ologic] \i spiritual] pe care profesorii \i conducerea 

școlii ne-o ofer] la campus. Aici suntem într-un mediu 

pl]cut \i total protejat de interac-[iunea cu lumea, dar 

pentru ca lucrarea de misiune pe care o vom face pe 

viitor s] fie eficient], noi trebuie s] înv][]m în mod 

practic s] conducem pe oameni la Hristos.                                                                         

În prima s]pt]mân] de \coal] am avut o sesiune 

special] în care mai mul[i lideri din Dobrogea au venit 

la CRST \i ne-au prezentat nou], studen[ilor, diferite 

proiecte în care am putea s] ne implic]m în practica 

de weekend. De\i fiecare proiect p]rea foarte capti-

vant, dup] ce m-am rugat, am fost c]l]uzit s] m] im-

plic în satul Sili\tea din jude[ul Constan[a, unde în 

toamna 2012 s-a început un proces de plantare a 

primei biserici penticostale din aceast] localitate. 

Biserica mam] care se ocup] de plantarea acestei 

noi biserici este situat] în comuna Tortomanu, drept 

pentru care a\ putea spune c] baza slujirii practice 

este la Tortomanu. Împreun] cu al[i doi colegi, 

Emanuel din anul I \i Nelly din anul II, am ales s] 

mergem în practic] în aceste dou] localit][i.                                                                                           

Mi-am dorit s] fac practica într-o zon] în care Cuvân-

tul lui Dumnezeu nu a ajuns foarte mult \i nu a fost 

vestit oamenilor. În Tortomanu majoritatea oamenilor 

cunosc  despre Isus Hristos, având în sat o biseric] 

penticostal] în care se pot strânge. Cu toate c] este 

acest loc de închinare, nu sunt foarte mul[i oameni 

care doresc s] vin] la biseric] \i s] experimenteze 

na\terea din nou.  

Iat] ce facem noi în zilele de sâmb]t] \i 

duminic]. În Tortomanu sâmb]ta lucr]m cu trei grupe 

de copii iar duminica slujim în biseric]. Noi, b]ie[ii,  

d]m îndemnuri la rug]ciune \i predic]m iar sora Nelly 

se implic] mai mult prin cântare \i programul cu 

copiii. Atât sâmb]ta cât \i duminica, în timpul liber 

care ne r]mâne, alegem s] mergem în vizite ori unde 

g]sim câte o u\] deschis]. Oamenii mai vârstnici 

sunt cei mai primitori \i este umitor pentru noi s] ve-

dem cum le putem sluji printr-o vorb] bun], prin rug]-

ciune \i chiar consiliere atunci când este nevoie.             

Suntem foarte încânta[i de prezen[a copiilor la progra-

mul de sâmb]ta, de implicarea lor în cadrul progra-

mului de duminic] \i de faptul c] sunt foarte receptivi 

la Evanghelie. Sunt prezen[i în jur de treizeci de copii, 

iar în fiecare weekend ne confrunt]m cu situa[ii noi în 

care trebuie s] fim aten[i \i s] lucr]m împreun] ca 

echip], având în permanen[] nevoie de c]l]uzirea lui 

Dumnezeu \i de rug]ciune, pentru c] experiment]m 

un adev]rat r]zboi spiritual. Majoritatea copiilor din 

Tortomanu nu provin din familii de cre\tini \i ne pro-

punem prin lucrul cu ace\ti micu[i s] ajungem \i la 

inimile p]rin[ilor pe care ne rug]m ca Dumnezeu s] le 

deschid], ca s] fie mântui[i \i s] vin] \i ei la casa lui 

Dumnezeu. Faptul c] ace\ti p]rin[i î\i las] copiii s] 

participe la programele organizate de poc]i[i spune 

mult. 

Copiii ace\tia sunt extraordinari. Nou] ne place foarte 

mult s] lucr]m cu ei pentru c] înva[] foarte repede 

cânt]rile, versetele \i lec[iile biblice pe care noi le 

pred]m.  Siliștea este un sat mai îndep]rtat de Torto-

manu. Acolo ne confrunt]m cu probleme mai mari 

pentru c] în acest sat nu avem nici o familie cre\tin]        
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Chiar \i în aceste condi[ii, mul[umim lui Dumnezeu c] 

exist] un spa[iu special pe care s]-l folosim pentru 

întâlnirile de „biserică” ... de fapt înc] nu este o 

biseric], dar facem eforturi în a-i invita pe oamenii c]-

rora le-am vorbit deja de Hristos. La Sili\tea mergem 

de regul] duminic] diminea[a \i organiz]m un pro-

gram de biseric] la care  particip] un mic grup de 

copii \i câteva persoane c]rora le spunem despre ce 

înseamn] s] avem o rela[ie personal] cu Dumnezeu 

\i cum putem fi mântui[i prin Domnul Isus Hristos.                                 

În acest sat nevoile sunt foarte mari. Familiile copiilor 

sunt foarte s]race iar când le vizit]m mereu a\teapt] 

s] le ducem câte ceva de mâncare sau de îmbrăcat. 

În acest sat oamenii sunt foarte înrăi[i \i îndoctrina[i în 

ortodoxism, iar preotul din sat le interzice enoria\ilor 

s] participe la întâlnirile pocăi[ilor amenin[ându-i c] le 

d] amend] sau c] nu le mai oficiaz] slujbele biseri-

ce\ti de care „pământenii” au nevoie. Preotul a mers 

atât de departe c] a delegat o femeie care st] în fa[a 

c]minului cultural (unde avem întâlnirile) \i scrie pe o 

list] toate persoanele care particip] la întâlnirile noas-

tre! E mare nevoie de rug]ciune pentru ca Adev]rul 

s]-i fac] liberi pe ace\ti oameni \i o trezire autentic] 

s] cuprindă întreaga localitate Sili\tea!                                      

Ca \i student consider o oportunitate deosebit] s] pot 

vesti Cuvântul lui Dumnezeu în aceste dou] sate îm-

preună cu colegii mei, putând să interacționăm cu 

diferi[i oameni, de multe ori dificili sau chiar împotrivi-

tori, \i în acela\i timp suntem provoca[i s] facem fa[ă 

unor probleme care ne depă\esc pe noi dar în care 

învă[ăm să cerem ajutorul Domnului, să deosebim 

duhurile, s] luăm cele mai în[elepte decizii \i să um-

blăm în voia lui Dumnezeu. Suntem recunoscători \i 

liderilor din Tortomanu, familiei Grigore \i Iuliana 

Grădinaru, care ne acceptă ca \i studen[i \i ne ajut] 

să ne dezvoltăm în abilită[ile de slujire practică, să 

punem în nego[ darurile spirituale pe care le-am 

primit \i astfel, împreună, să privim cum oamenii sunt 

atra\i la Isus, mântui[i iar în cele două localită[i Împă-

ră[ia lui Dumnezeu se extinde sub ochii no\tri. Aceste 

experien[e ne sunt de folos când ne gândim că pe 

câmpul de misiune va fi mult mai greu! Ruga[i-vă ca 

Domnul să continue formarea mea în slujirea prac-

tică! Mul[umesc! 

Predescu Ionu[ 

Student CRST, anul I 
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Luna trecut], pe 28 ianuarie, s-a împlinit un an de când 
Biserica Familiile Vie[ii – Ya\am Aile Kilisesi – a intrat =n 
legalitate. De un an avem un spaţiu în care ne desf]\ur]m 
activitatea \i acte legale de func[ionare ca \i asocia[ie 
cre\tin]. Am putea spune c] în anul acesta am intrat \i în 
normalitate: avem programe de închinare, de rug]ciune, 
studiu biblic, întâlniri cu femeile, grupe de cas]. Oamenii 
din cartierul unde avem loca[ia \tiu despre noi, mul[i ne-au 
vizitat \i persoane noi ni s-au al]turat în anul care a trecut. 
În fotografia al]turat] sunt noii converti[i vizionând filmul 
“Isus”.  
Acum, la început de an, ne îndrept]m inimile spre un alt 
cartier al]turat, unde tr]iesc 350 000- 400 000 locuitori \i 
nu este nici o prezen[] evanghelic]. Ne dorim ca, prin harul 
Domnului, s] începem anul acesta un grup de cas] în acel 
cartier, care apoi s] creasc] \i s] se transforme într-o 
biseric].  

 
 

 
 

 

Bineîn[eles, suntem o biseric] tân]r], dar nevoia de a 
duce Evanghelia la milioanele de turci este prea mare ca 
s] ne împiedic]m de acest detaliu! Este nevoie ca \i turcii 
care-L cunosc deja pe Domnul nostru s] creasc] \i s] se 
maturizeze în credin[]. Dar seceri\ul este a\a de mare! 
Este nevoie de mai mul[i lucr]tori! Ne dorim ca to[i turcii 
credincio\i s] devin] lucr]tori pe t]râmul Evangheliei!  
S] rugăm pe Domnul seceri\ului s] scoat] lucr]tori la se-
ceri\ul Lui!  
Mul[i dintre turci sunt s]tui de ceea ce le poate oferi isla-
mul, mulţi se declar] atei. S] ne rug]m ca Domnul Isus s] 
li se descopere \i s] le scoat] în cale credincio\i care s]-i 
conduc] în Imp]r][ia Cerurilor.  
Pentru mine personal, v] rog s] v] rugaţi pentru s]n]tate. 
Acum fac fizio-terapie pentru scolioz], dar mai sunt \i altele 
care m] sup]r], nu doar spatele. Rugaţi-v] ca Domnul s] 
pun] ordine dumnezeiasc] în trupul meu!  
Luna viitoare voi merge înaintea autorit][ilor pentru pre-
lungirea vizei. Domnul Isus s] m] însoţeasc] \i voia Lui s] 
se fac] \i în aceast] privin[]!  
Dumnezeu s] v] binecuvânteze \i s] v] r]spl]tească pen-
tru orice lucrare pe care o faceţi în Numele Lui!  
 
                                                          Maria Liciu 
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In cartea sa “Omul pur \i simplu”, carte de =n[elepciune cre\tin], Emil Creang] 
=ncepe cu o medita[ie care reflect] =n ea un mare adev]r pe care fiecare om =l 
poate experimenta:  
“CAUT}-L PE DUMNEZEU  DAR  LAS}-TE  TOTODAT},  G}SIT  DE  EL”               
Ariile vie[ii acoperite de Emil Creang] sunt =ntinse \i felurite, de la rug]ciune, 
mul[umire, bucurie, jertf], iertare, dragoste, la harul inspira[iei d]ruite.               
S-a n]scut la 8 Iulie 1948 =n satul Almajel judetul Mehedin[i din p]rin[ii Ioana \i 
Gheorghe Creang]. Despre acest om s-ar putea scrie mult \i frumos dar 
oricum via[a lui a r]mas ca \i o carte pe care au citit-o nu numai cre\tinii ci 
chiar \i cei ce erau extrem de preocupa[i de expulzarea lui de pe propriul p]-

mqnt, [ara pe care o iubea \i pentru care se ruga =ntotdeauna cu =ntreaga inim]. Nu pu[ini 
sunt cei care ar putea depune m]rturii  frumoase legate de via[a acestui pe bun drept numit 
om. M] simt privilegiat ca eu s] scriu cqteva lucruri care m-au legat de cel ce a fost Emil 
Creang], om al lui Dumnezeu, frate =n Christos, prieten \i nu =n ultimul rqnd unchi.               
In anul 1981  =mpreun] cu mai mul[i tineri din biserica Gloria Bujac Arad am avut harul s] 
=ncepem un grup de studiu  Biblic \i liderul acestui grup  a fost  fratele  Emil  Creang]. El a 
fost mai mult decqt un lider, a fost un p]rinte spiritual pentru noi. Opt ani mai tqrziu a de-
venit unchiul meu. Din anul 1981 pqn] =n anul 1989,  luna mai, cqnd fr. Emil a plecat din 
[ar] am participat la multe activit][i pe care regimul din acea perioad] le considera ilegale . 
Am distribuit maculatur] religioas] sub forma de tratate pe la case \i blocuri punqdu-le =n 
po\t]. Datorit] faptului c] el a avut o pozi[ie ostil] fa[] de regimul comunist \i niciodat] nu a 
acceptat compromisul  aceasta i-a adus repercursiuni =n via[]. In anul 1982 a fost ales prin 
vot secret =n conducerea biserici Gloria Bujac Arad, la un scurt  timp a venit de la departa-
mentul cultelor demiterea din pozi[ie.                                                                          
Impreun] cu fr.Emil \i al[i fra[i am fost parte din distribuirea de Biblii =n Romqnia, (  fr. Ghi[] 
Mihu[  din Mi ., fratele Sabin din Bistri[a, care =n timpul comuni\tilor a plecat la Domnul,  fr. 
Titus Coroban Pastor =n Caransebe\  Ro.). In data de 7 August 1988 fr. Ghi[] Mihu[ a fost 
g]sit cu Biblii ascunse =n ma\in], deoarece avea pa\aport de mic trafic cu Ungaria le adu-
cea de acolo. Fratele Ghi[] a fost b]tut  iar apoi eliberat. In a doua jum]tate a  luni Sep-
tembrie =n jurul orei 6:30 am aflat c] fr. Ghi[] Mihu[ a fost arestat  de la  locul de munc], pe 
fr. Emil \i pe mine ne-au luat de acas] \i am fost du\i la securitate unde am fost interoga[i. 
In acest timp la casele noastre \i la casa socrilor mei au f]cut perchezi[ie. Am  fost re[inu[i  
aproximativ 8 ore, =n acest timp am fost interoga[i. Cqnd am plecat acas] fr. Emil ne-a spus 
c] l-au l]sat =n subsolul cl]diri =ntr-o camera bine izolat] cu o hqrtie \i pix, dup] un timp 
foarte scurt a sim[it ceva deosebit \i a dormit. Dup] 8 ore l-au trezit \i l-au trimis acas] f]r]  
s]-\i  termine declara[ia. In conversa[ia pe care am avut-o cu Emil ne-a spus c] el crede c] 
a fost radiat, a\a se explica faptul c]  doar la cqtiva ani s-a =mboln]vit de cancer. Presiunea 
a continuat la locurile noastre de munc], ei au plecat din [ar] dar pe mine, care am r]mas,  
m-au destituit de la biroul la muncitor necalificat. 
   Emil a fost un om care a iubit mult oamenii \i c]r[ile, de unde a luat \i mult] cuno\ti[] dar 
adev]ratele valori din via[a lui le-a luat din BIBLIE. Am =nv][at foarte multe de la fr.Emil dar 
o vorba de a lui m-a marcat “s] nu iube\ti mul[imea ci s] iube\ti oameni “ . A fost o parte 
frumoas] din via[a mea dar \i grea, am putut s] trec cu ajutorul lui Dumnezeu \i avqnd ca 
exemplu un om integru \i de caracter care nu suporta minciuna \i la\itatea, am  pierdut  un 
frate, un unchi, un prieten \i un om al lui Dumnezeu . 
  “…Cei viata ta ?  E o peni[]  
Cu care scri mereu pe drum 
Iar la ultima porti[] ce ai scris pe a vie[i tale t]bli[] 
 Nu se mai \terge nici de cum …”  
                                                                                Pastor  Marius Lunga  
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“... am fost fl]mqnd, \i 
Mi-a[i dat de mqncat;   
Mi-a fost sete, \i Mi-a[i 
dat de b]ut; am fost   
str]in \i m-a[i primit; am 
fost gol, \i M-a[i =mbr]-
cat; am fost bolmav, \i   
a[i venit s] m] vede[i;  
am fost =n temni[], \i a[i 
venit pe la Mine”  Matei 25:35-36                                                                   

Prin harul lui Dumnezeu \i dragostea fra[ilor din biserica unde 
slujesc “Philadelphia Romanian Church of God am fost implicat 
=n c]l]torii misionare =n []ri extrem de s]race ale lumii precum  
India \i Mozambic. Astfel pot spune c] via[a mea a fost puternic 
influen[at] de aceste c]l]torii misionare. Ast]zi pot m]rturisi 
oricui c] nimic din lumea aceasta nu poate aduce atqta satisfac-
[ie ca \i involvarea =n misiune.     

Uneori tr]ie\ti momente =n care nu \tii cum s] fii mul[umitor lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce-[i d] =n via[] comparqdu-te  cu cei 
mai oropsi[i oameni de pe p]mqnt.   

Biserica fra[ilor lepro\i din India este unul dintre locurile pe care 
le vizitez de fiecare dat] cqnd ajung =n India. Astfel c] aceast] 
biseric] face parte dintre proiectele pe care le avem =n cadrul 
misiunii “GENESIS”. 

S]rb]toarea C]ciunului din 2012 a pricinuit o mare bucurie  tu-
turor famiililor ce formeaz] aceast] biseric]. Ace\tia fiind fra[ii 
no\tri care sunt bolnavi de lepr]. Mul[umim lui Dumnezeu pentru 
harul de a putea s] le slujim acestor oameni f]r] speran[] =n 
aceast] lume. Mul[umim =n modul cel mai sincer tuturor celor 
care au f]cut posibil] cump]rarea cadourilor de Cr]ciun.  

Dumnezeu s] fie sl]vit pentru c] =ntotdeauna g]se\te oameni 
care s] r]spund] chem]rii Lui =n a sluji altora. V] mul[umim \i 
v] binecuvqnt]m =n Numele Domnului.   Ps. 115:15  

Rev. Ilie U. Tomu[a 



 

 

 

 

 

 

 

 

I wanted to take a few minutes today to give you a quick 
update on where we are with Dr. Jobs Mission Inc.; your 
local 501(c)3 non-profit serving the girls at the Centre in 
India. Since our inception here in the United States in sup-
port of the Michael job Centre orphanage in Coimbatore, we 
have seen great progress. Notably, we've been through 
several Christmases now, and I'm happy to report, as in 
previous years, we have exceeded our goals for bringing the 
bes t  th i s  spec ia l  season  to  our  g i r l s . 
As with me I know you all miss our earthly leader, Dr. PP 
Job, as much as I. What a great reward he must be receiv-
ing in heaven, for all eternity. I remember one of the last 
things he told me before his passing. He said, "Think Big, 
DO BIG, Life is Short!" He lived that example, for all of us. 
His untimely death at such an early age hurts, but what a 
great example and motivation he has left for all of us to 
emulate. Let us rededicate ourselves to serve our boss, our 
Savior and our friend, as Dr. Job has shown us with his life. 
I'd like to share with you a special moment I had in mid-
November. That was when I realized, because of your sacri-
ficial commitment through the Genesis Mission, we once 
again had achieved the very difficult financial goal of provid-
ing another wonderful Christmas for the girls at the orphan- 

 

age. Times are   tough, I know, but once again you all came 
through, Praise God. I don't know why I should have been so 
surprised. Each and every year, your donations have made all 
the difference in bringing our girls true happiness. The gifts you 
provide sustain them throughout the year. They are critically 
important. From the bottom of my heart, thank you! 
After Dr. jobs death, many asked me about the future of the or-
phanage. They want to know what will happen. They want to 
know if it's possible for the orphanage to continue. Continue to 
grow and prosper without the leadership of its founder, Dr PP 
Job. This is what I tell them: 

"These aren't Jobs girls. These are 
God's girls. I've seen this proven time 
and time again when precious funds 
were needed and we didn't know 
where they were going to come from. 
But they always came, often in a mi-
raculous way. How can that be? It's 
easy. These are God's girls. He loves 
them. He takes care of them. They 
are his precious ones. And he will 
continue to take care of them, no mat-
ter who is in earthly charge. As God 
grants great favor on donors like you, 
when He warms your hearts to sup-
port us, what wonderful blessings are 
in store. May God bless you greatly, 
as he uses you as His tool for sup-
porting His Great Ladies of India." 
 
All HIS Very Best to You and Yours,  
 
Neighbor Tom                                 
President of job Institution 

Hello              
everyone, in 
the mighty 

name of our 
Lord and               

Savior  
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Ioana 

 In anul 1995 am plecat din ora\ul meu natal-   
Bistri[a, la Cluj Napoca pentru a urma studiile universitare 
la facultatea de Biologie. Departe de Dumnezeu \i de fa-
milie am gustat din am]r]ciuniile vie[ii acesteia. In anul 
2000 am hot]rqt s] nu m] =ntorc =n ora\ul natal, ci s] plec 
la Baia Mare, unde am urmat glasul unei iubiri p]mqn-
te\ti. Am primit postul de profesoar] la Colegiul Economic 
din ora\ \i f]r] s] realizez Dumnezeu avea un plan cu   
via[a mea \i m] striga din iubire spre EL.  Predqnd la mai 
multe clase, am descoperit o frumuse[e interioar] =n anu-
mi[i elevi, care am aflat mai tqrziu c] sunt copiii Domnului. 
Cred =n lucrarea tainic] \i m]rea[] a Duhului Sfqnt, f]r] a 
explica =n cuvinte cum lucreaz] cu cine vrea \i =n cine 
vrea. Astfel =n elevii mei Domnul a lucrat, ca ei s] se roa-
ge pentru mine, iar =n mine a lucrat c] a =nceput s] m] 
conving] de p]cat \i neprih]nire. Am ajuns la Biserica 
Penticostal] din ora\ \i Duhul Sfqnt m-a convins c] nu am 
nicio \an\] f]r] Dumnezeu, c] sunt pierdut] \i am nevoie 
disperat] de EL. 

Imp]r[it] =ntre iubirea p]mqnteasc] \i cea divin] lup-
ta a devenit cqt mai crunt] =n inima mea.  

 
 
 
Intre zbucium \i dorin[] am ajuns =n punctul unei alegeri 
de via[]: s]-L aleg pe Dumnezeu \i s] renun[ a m] c]s]-
tori cu un b]iat ce credeam c] e iubire sau s] m] c]s]-
toresc \i s] uit c] Dumnezeu s-a f]cut cunoscut =n via[a 
mea. Am strigat din inim] la Domnul, nu \tiam cum vor-
be\te El, nu \tiam cum s]-L ascult, dar I-am spus c] nu 
\tiu ce s] fac cu via[a mea. 
Pentru prima dat] am auzit "Glas de Dumnezeu", am \tiut 
c] este EL. |i cu dragoste mi-a spus "s] renun[ la via[a 
care o am, pentru c] El are un plan m]re[ cu mine \i b]ia-
tul prezent nu este cel preg]tit de Dumnezeu. El a preg]tit 
pe cineva special pentru mine". Dup] aceste cuvinte s-a 
f]cut lini\te \i r]spunsul trebuia s]-l ofer eu. Nu am putut 
s] spun =n cuvinte =n aceea sear], dar inima mea =l \tia. 
Am primit har \i putere de Sus s] aleg pe Domnul vie[ii 
mele. Au urmat ani de de\ert \i cur][ire interioar], pqn] 
cqnd Domnul a =nceput s]-mi vorbeasc] =n inim], prin 
circumstan[e, semne \i Cuvqnt c] sose\te vremea ca lu-
crarea Lui m]rea[] s] fie cunoscut] \i =n[eleas]. In anul 
2004 Dumnezeu mi-a vorbit s] renun[ la catedra de =nv]- 
[]mqnt, prin credin[] s] umblu cu EL pe ape \i s] gust din 
infinita putere \i credincio\ie. Nu am =n[eles mereu voia 
Lui, dar am \tiut  mereu c] trebuie s] fac un lucru:        
ASCULTARE. 
Cqnd \tii c] Dumnezeu =[i vorbe\te po[i s] te =ndoie\ti de 
tine, dar nu de EL. In anul 2005 am ajuns pentru prima 
dat] =n El Salvador pentru o misiune de 3 luni prin puterea 
lui Dumnezeu. 
 La =nceputul anului 2008 m-am =ntors =n Baia Ma-
re pentru un proiect educativ \i moral =n \coliile \i liceele 
din jude[. +n acest an se =mplineau 7 ani de cqnd Dumne-
zeu mi-a vorbit personal despre via[a mea \i c]s]torie. 
Dup] ace\ti 7 ani de rug]ciune \i post, Dumnezeu \i-a 
ar]tat credincio\ia =ntr-un mod care numai EL o poate fa-
ce. In aceea\i zi \i or], =n urma cu 7 ani =mi cerea renun-
[area, iar dup] 7 ani mi l-a d]ruit pe |tefan ca dar pre[uit 
\i preg]tit de EL pentru via[a mea. Intr-adev]r merit] s]    
tr]im cu Domnul, s] umbl]m de mqn] cu El \i cqnd ne 
vom sfqr\i lucrarea s] \tim unde vom ajunge ! 

C]tre Bordul Misiunii Genesis 

"La modul general cunoa\tem slujirea pe care o fa-

ce[i \i cum Domnul face s] fi[i binecuvqntare =n mul-

te na[iuni. Mul[umim lui Dumnezeu pentru modul 

profund, tainic \i m]re[ de a-\i binecuvqnta mereu 

Opera Sa." Cei pe care Domnul =i cheam] s] fie =n 

prima linie nu ar putea rezista dac] nu ar avea fra[i 

scumpi al]turi care s]-\i plece genunchii, s] =nal[e 

din inim] rug]ciuni \i s] ofere din tot ce au primit de 

la Domnul. Suntem un" =mpreun]" care =mplinim 

dorin[a \i porunca Domnului Dumnezeu! S]-l =nf]

[i\]m pe Isus ca Mqantuitor =n orice na[iune. Mul-

[umim c] sim[im =mpreun] inima lui Dumnezeu ! 

Familia Balic 
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|tefan 

Din 1995 de cqnd am devenit preot catolic (ordinat la Ora-

dea), am lucrat ca misionar =ntre italieni, =ntqi la Roma un-

de am \i studiat pentru a putea urma doctoratul =n teologie, 

iar apoi =n emigra[ia italian] care m-a adus =n 2001 =n Ca-

nada, [ara unde Domnul mi-a d]ruit oportunitatea de a-L 

cunoa\te personal =n biserica penticostal] italian] (din To-

ronto), unde am fost invitat de pastorul acestei biserici =n 

iarna lui 2002. 

Din acest moment drumul meu a fost unul cu totul nou, dat 

fiind faptul c] =n minunata prietenie ce am avut-o cu pasto-

rul \i fra[ii din biserica penticostal] italian], Domnul mi-a 

descoperit Calea mqntuirii prin har \i a iubirii Duhului Sfqnt 

pe care am avut astfel posibilitatea s]-L cunosc personal 

cum lucreaz] prin cei ce cred deplin \i necondi[ionat =n ac-

[iunea Sa \i =n mod special dup] botezul pe care fra[ii pen-

ticostali =l m]rturisesc \i pe care eu personal aveam s]-l 

experimentez abia la 2 ani de la botezul =n ap] ce a avut 

loc =n aprilie 2002. Chiar la prima p]rt]\ie avut] cu pastorul 

Joseph Manafo, am fost ajutat s] =n[eleg importan[a 

na\terii de Sus pentru a putea intra realmente =n Imp]r][ia 

cerurilor, a\a cum Isus a f]cut cu Nicodim, punqndu-mi 

=ntrebarea: "e\ti tu sigur c] vei fi cu Isus dac] =n noaptea 

asta tu ai putea pleca din aceast] lume?" Evident religiozi-

tatea \i toat] via[a mea a\a-zisa spiritual] tr]it] =n tradi[ia 

catolic] dar \i ortodox] =nainte, nu-mi permitea s] am a-

ceast] certitudine, \i aici am fost pentru prima dat] prins =n 

plasa Domnului! Pot s]-mi amintesc cu drag, c] dup] mul-

tele dialoguri avute =n jurul siguran[ei mqntuirii doar =n urma 

rug]ciunii pe care acest pastor a f]cut-o acolo al]turi de 

mine am putut s] simt pentru prima dat] pacea \i bucuria 

deosebit] a unui Dumnezeu ce personal mi se descoperea 

=n umila mea acceptare a st]rii =n care m] aflam.               

Din anul 2004 de cqnd prin botezul =n Duhul Sfqnt am pri-

mit realmente un "foc divin" de iubire pentru cei pierdu[i, 

dedicarea mea pentru misiune a fost radical] \i ireversibil] 

\i toate activit][ile ce le sim[eam conduse =n sfqr\it doar de 

Domnul mi-au orientat mereu pa\ii spre o cre\tere spiri-

tual] f]r] precedent \i astfel =n toate locurile unde El m-a 

condus am fost preg]tit tot mai mult s] fiu consacrat doar 

misiunii! In vara anului 2008, am participat la o tab]ra de 

misiune din Maramure\, unde venind cu un grup de italieni, 

m-am =ntqlnit =nsfqr\it cu cea pe care Domnul a pus-o deo-

parte pentru mine ca s] form]m o familie. Dumnezeu din 

nou m-a cucerit prin frumuse[ea ce aveam s] o descop]r 

=n Ioana, un plan pornit din inima Tat]lui pentru Gloria Lui !               

Astfel =ncepeam o nou] etap] a vie[ii mele =n care aveam 

s] fiu unit =n viziunea de slujire cu so[ia mea Ioana, care 

era deja misionar] \i evident tot ce Domnul ne-a oferit ca 

familie era orientat tot spre misiune. Tot ce a urmat a fost 

=n mare relatat de Ioana (mai sus) \i sunt =n acela\i asenti-

ment cu ea, dorind ca tot restul vie[ii s]-L cunoa\tem tot 

mai mult pe Domnul, \i s] ne dedic]m misiunii =ncredin[ate! 
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A fi misionar este una din cele mai =nalte chem]ri pe care 
Dumnezeu o poate face unei fiin[e umane. El cheam] 
oameni care sunt gata s]-L slujeasc] ori unde le-ar cere. 
Printre misionari pe care =i cunosc este \i Nelly Tru\c] o 
tqn]r] student] la CRST care ascunde =n ea n]zuin[e de 
neb]nuit =n a sluji lucr]rii de r]spqndire a evangheliei =n 
ce le  ma i  dep]r ta te  locur i  a le  lumi i .                                   
Pentru Misiunea Genesis este o onoare s] cunoa\tem 
oameni cu o a\a dedicare ca \i Nelly Tru\c] care a sim[it 
puternic chemarea de a pleca =ntr-o practic] misionar] 
pentru trei luni =n India la un orfelinat cu peste 500 de fete 
orfane, ce provin din familii ale c]ror p]rin[i au fost marti-
riza[i. +nceputul slujirii ei acolo a fost atqt pentru ea cqt \i 
pentru acel orfelinat o mare binecuvqntare.                                                           
Datorit] =ns] unor situa[ii neprev]zute din punct de ve-
dere al s]n]t][ii Nelly a fost nevoit] a fi internat] =n 
cqteva spitale din India. Datorit] acestor situa[ii nefavora-
bile a s]n]t][ii ei timpul ei de slujire a fost nevoit s] fie 
redus. Misionara Nelly Tru\c] s-a =ntors =n romqnia fiind 
internat] la un spital din Cluj unde a fost supus] unei 
interven[ii chirurgicale. A fost o lupt] nu numai cu starea 
s]n]t][ii ci si din punct de vedere spiritual. +n numele 
Misiunii Genesis \i a conducerii CRST vrem s] mul[umim 
tuturor celor ce au fost al]turi de Nelly Tru\c] prin post \i 
rug]ciune. Ast]zi ea se afl] bine, motiv pentru care d]m 
slav] lui Dumnezeu. Iat] cqteva cuvinte scrise Nelly =n 
timp ce slujea =n India \i =n acela\ timp se lupta cu boala. 

                                                                                    U.T 

“ Ai reu\it? Continu]!  N-ai reu\it? Continu]!”       Nelly Tru\c]   -  Student]  CRST                                             

             Nu po[i fi slujitor al Evangheliei f]r]                              

“ CERTIFICATUL  DE  DECES  AL  FIRII  P}MQNTE|TI” 

Sunt foarte fericit] c] am 
ajuns s] slujesc aici la acest 
O r f e l i n a t  d i n  I n d i a .                   
Am reu\it s] leg rela[ii cu 
fetele de aici, destul de u\or, 
nu cu toate =ns], unele =\i 
deschid sufletul mai greu =ns] 
cu timpul \tiu c] vor reu\i s] 
aib] =ncredere. Am ascultat 
povestea unora dintre ele \i 

nu mi-a fost u\or s] imi re[in lacrimile. M] reg]sesc pe 
mine cu ani =n urm], =n povestea unora. |i pot s] v]d 
am]r]ciunea \i sup]rarea pe care ele o tr]iesc cu al[i 
ochi. M] doare s] v]d cum sunt nervoase pe Dumne-
zeu, cum se ceart] cu El. Unele =l acuz] pentru c] le-a 
luat p]rin[i, familiile, etc. +ns] \tiu c] Dumnezeu le va 
ridica din cenu\]. |i eu am fost acolo \i m-a ridicat! O   
v-a face \i cu ele!!! Predau engleza la clasele 1-3, prin-
tre altele. Cqnd directorul \colii, m-a =ntrebat dac] a\ fi 
de accord, am fost tentat] s] zic nu, =ns] apoi, mi-au 
venit =n minte cuvintele spuse de sora Ina Hri\c] 
“provoc]]rile ne cresc,” deci am acceptat. Tot =i frumos 
aici, =ns] v] rog s] v] ruga[i pentru s]n]tatea mea. 
Mqncarea nu m] prea ajut] \i =n ultimile zile am avut 
ceva probleme digestive. Ruga[i-v] s] fiu s]n]toas] ca 
s] pot fi eficient] aici. Nu vreau s] mai plec de aici. Nu 
=mi este u\or totu\i pentru c] va trebui s] o fac. Imi e 
greu s]-L =n[eleg pe Dumnezeu \i m] ap[in din r]sputeri 
s] =ntreb “de ce” sunt r]\v]\it]! Iubesc India! Iubesc 
oameni. Nu vreau s] m] =ntorc acas] dar va trebui. Mi 
se pare c] nu mi-am =mplinit rolul!!! dar India mi-a mar-
cat inima pe veci .                A voastr] Nelly Tru\c] 



  

 

                                                                   

Printre Misionari sponsoriza[i de Misiunea 

Genesis este \i Pastorul Ari din Mongolia.  

Rela[iile lui cu Misiunea Genesis  va r]-

mqne una dintre minunile prin care    

Dumnezeu g]se\te metode de a purta de 

grij] celor ce sunt gata s] lase totul \i s]  

duc] Evanghelia celor pierdu[i =n p]cat.              

Prin grija unor biserici din Chicago:                       

Philadelphia Romanian Church of 

God, Biserica Golgota, Biserica 

Emanuel. Biserica Romana din knox, 

misionarul Ari a putut s] intre =n posesia 

unei ma\ini cu care poate merge s] 

vesteasc] evanghelia =n toate [inuturile 

Mongoliei.                                                           

Misionarul Ari =mpreun] cu sopia lui Ana, 

mul[ume\te tututor ce sunt al]turi de ei =n 

lucrarea lor de slujire. 

+mpreun] cu ei v] mul[ume\te \i Misiunea 

Genesis. 

Fra[ii duhovnice\ti, adic] cre\tinii, se unesc ca razele =n acela\i soare, ca ra-

murile =n aceea\i r]d]cin], ca pqraiele =n acela\i izvor, ca m]dularele =n acela\i 

trup. Soarele este Hristos, R]d]cina este Hristos, Izvorul este  Hristo \i Trupul 

este BISERICA. 

Biserica Romqn] “GHETIMANI” a fost inau-

gurat] =n toamna anului 1981 de familia fratelui 

Nicolae G=rnea[]. Dqnsul a p]storit biserica cu 

=ntreg devotament pqn] =n anul 2001. Slujba de 

pastor a fost preluat] de c]tre fratele Aurel B]lici 

care a p]storit pqn] =n anul 2012. Ast]zi biserica 

este p]storit] de fratele Costic] Hri\c]. Al]turi de 

fratele Costic] Hri\c] sunt ceilal[i fra[i lucr]tori care 

sunt gata s] duc] lucrarea lui Dumnezeu =n continu-

are \i astfel biserica s] se =nmul[easc] tot mai mult. 

Dorim bisericii Ghetimani mult] binecuvqntare din 

partea Celui care iube\te Biserica. 

 
    CONDUCEREA BISERICII 

Costica Hri\c]  - Pastor Principal                                                         

Aurel B]lici        - Pastor                                                                         

Joan {ibu          -  Prezbiter                                                                      

Iacob Lazea      -  Prezbiter                                                                      

Nicolae G=rnea[] Jr.  - Pre\edinte                                                         

Vicen[iu {inc      -  Secretar                                                                

Victor Bala\       - Casier                                                                         

Cristi Ilie            - Administrator                                                                  

Vasile Neam[    - Cenzor 
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LIBIA 

Patru str]ini au fost aresta[i în estul oraşului libian Ben-

ghazi fiind suspecta[i c] ar fi misionari cre\tini, a spus un 

oficial în cursul zilei de sâmb]t], 16 februarie. “Ei au fost 

aresta[i marţi la o editur]. Tip]reau mii de c]r[i care îi 

îndemnau pe oameni s] se converteasc] la cre\tinism”, a 

declarat oficialul de securitate Hussein Bin Hmeid. 

“Prozelistismul este interzis în Libia. Suntem 100% musul-

mani în aceast] [ar] \i acest tip de acţiuni ne afecteaz] 

securitatea naţional].”Hmeid a spus c] aparatul de securi-

tate afiliat guvernului, numit Securitate Preventiv], al c]rui 

purt]tor de cuvânt este, a arestat un egiptean, un sud-

african, un korean \i un suedez ce c]l]torea cu pa\aport 

american. “Înc] îi interog]m \i în câteva zile îi vom preda 

serviciului libian de informa[ii”, a spus Hmeid, f]r] a oferi 

alte detalii. 

Sursa: www.agentiakairos.ro 

SUDAN: Cel pu[in cincizeci \i cinci de cre\tini au fost re-

[inu[i de c]tre guvernul sudanez f]r] acuza[ie în ultimele 

dou] s]pt]mâni, raporteaz] Christian Today. Solidaritatea 

Cre\tin] Mondial] (SCM) sus[ine c] grupul include lideri 

de biseric] \i c] ace\tia au fost acuza[i în mod fals de 

primire de bani din ţ]ri str]ine, inclusiv Israel. De la 

sfâr\itul anului precedent, exist] o reprimare asupra 

cre\tinilor care lucreaz] în organiza[ii voluntare. Aproape o 

sut] de muncitori str]ini au fost deporta[i în ultimele luni, 

iar cre\tini sudanezi au fost re[inu[i pentru interogatoriu de    

c]tre serviciile de securitate.                                               

O campanie mass-media a atacat “cre\tinarea” \i a fost 

însoţit] de închiderea \colilor, a colegiilor \i a centrelor de 

instruire cre\tine afiliate, raporteaz] SCM. Climatul din 

Sudan a fost ostil fa[] de cre\tini de când Sudanul 

de Sud \i-a câ\tigat independen[a în 2011.                                          

Directorul-avocat al SCM, Andrew Johnston, a declarat c] 

este foarte îngrijorat cu privire la arest]rile arbitrare.   

“Rug]m guvernul sudanez s] elibereze ace\ti de[inu[i \i 

s] înceteze campania de h]r[uire împotriva comunit][ii                       

cre\tine”, a spus dumnealui. “De asemenea, rug]m guver-

nul înc] o dat] s] întreprindă consult]ri ample în perioada 

elabor]rii noii constitu[ii \i s] se asigure c] aceasta re-

cunoa\te drepturile tuturor cet]ţenilor sudanezi, la libertate 

de religie sau convingere religioas], aşa cum este subliniat 

în Articolul 18 din Pactul Internaţional privind drepturile 

Civile şi Politice (PIDCP), la care Sudanul este semnatar.” 

 Sursa: www.stiricrestine.ro  

NEPAL: Aproape 40 de persoane l-au acceptat pe Hristos  
Cu ocazia s]rb]toririi na\terii Domnului Isus Hristos, 
misionarii organiza[iei „Mission for Tribes and Nations Ne-
pal” au avut bucuria de a duce vestea bun] printre v]duve, 
orfani \i bolnavi cu sindromul Down, au d]ruit haine de 
iarn] la mai mult de 40 de orfani sau copii s]raci, au dis-
tribuit Noi Testamente \i hran] în zona Laugai. În urm]
toarea zi au c]l]torit spre districtul Makawanpur unde au 
organizat o s]rb]toare a Cr]ciunului. Au întâmpinat \i 
opozi[ie, observând un afi\ pe care scria: ”INTERZIS RE-
LIGIEI STRĂINE! NEPAL A FOST ȘI VA RĂMÂNE O 
{ARĂ HINDUS}”, dar lucr]torii nu au dat înapoi. În timp 
ce unii membrii ai echipei g]teau orez într-un col[, ceilal[i 
au început s]  aduc] laud] lui Dumnezeu prin cântare, iar 
prezen[a lui Dumnezeu s-a coborât peste acel loc: b]\ti-
na\ii au început s] danseze, câ[iva au început s] vor-
beasc] în limbi, iar oamenii care erau mai departe în p]
dure au fost atra\i de Duhul Domnului.                                                 
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Dup] ce echipa s-a rugat împreun] cu ace\ti proaspe[i 
copii ai lui Dumnezeu \i i-a îmbr][i\at cu dragoste, a urmat 
o mas] la care au participat toate cele 120 persoane 
prezente. 

Sursa: www.christiantelegraph.com 

KENYA: Un container cu Biblii ș i cărți 

Când Christian Resources International (CRI) prime\te 
dona[ii de Biblii sau alte resurse cre\tine, întotdeauna le  
g]se\te o utilitate.                                                                           
Mul[i oameni în lume, nu au acces la literatura cre\tin], iar 
aceasta este una dintre modalit][ile de a auzi mai multe 
despre Isus Hristos. Jason Woolford, directorul executiv al 

CRI a  declarat c] anul trecut au trimis Biblii gratuite \i c]r[i 
de înv][]tur] cre\tin] în valoare de 5.8 milioane $ în 16   
[]ri ale lumii. În prezent, CRI preg]te\te un container cu   
c]r[i care vor fi trimise în Kenya. Este un "container maritim 
de 20 picioare(6m) plin cu c]r[i folosite, evaluate la aproxi-
mativ 365.000 $; Biblii \i c]r[i de înv][]tur]" ne spune 
Woolford.                                                                             
Ce este unic în acest caz se va întâmpla dup] ce contain-
erul va ajunge în Kenya. "Am cump]rat containerul pentru 
a-l folosi într-o loca[ie mai izolat] ca bibliotec] \i pentru a 
oferi resurse evanghelistice acelei zone din Kenya." explic] 
Woolford. Costul unui container nu este mic, dar CRI vede 
beneficiile unei biblioteci în acea zon]: "Acel container va 
con[ine 25,000-30,000 exemplare ale Bibliei, comentarii 
biblice, alte materiale \i resurse cre\tine. Va fi plasat într-o 
loca[ie central] pentru a fi u\or accesibil celor ce doresc s] 
împrumute literatura, aceste resurse având poten[ialul de a 
atinge mii de persoane." completeaz] Woolford.  

Sursa: www.mnnonline.org 

INDONEZIA: Bisericile sub atacul bombelor incendiare 

Patru biserici de pe insula indonezian] Sulawesi au fost 
recent asaltate de c]tre incendiatori ce au folosit bombe 
artizanale. Din fericire nimeni nu a fost r]nit, dar cl]dirile au 
fost avariate \i comunită[ile locale au fost cuprinse de 
team]. Conform poli[iei, se pare c] atacatorii au inten[ionat 
s] provoace tensiuni religioase între cre\tini \i grupurile 
islamice de pe insul]. În urm] cu mai bine de zece ani, într-
o campanie anti-creștin], extremi\tii au distrus sute de 
biserici \i mii de locuin[e. Conform rapoartelor, mii de 
cre\tini au fost uci\i pe insulele Sulawesi \i Moluccas \i 
aproximativ un milion au fost alunga[i în ceea ce s-a con-
siderat o încercare de epurare etnic]. Conform ultimelor 
rapoarte ale Observatorului pentru Drepturile Omului, în 
Indonezia, [ara cu cea mai mare majoritate musulman], 
intoleran[a religioas] este într-o cre\tere alarmant].  

 

33 

http://www.christiantelegraph.com/issue18366.html�
http://www.mnnonline.org/article/18254�


     Asemenea tuturor celorlal[i oameni, \i via[a mea este 
plin] de visuri. Mi-am dorit o familie =n care s] iubesc \i s] 
fiu iubit], un loc care s] fie casa mea. Dup] ce m-am c]-
s]torit, l-am cunoscut pe Dumnezeu printr-o experien[] 
personal], am fost n]scut] din nou, m-am botezat =n ap], 
\i al]turi de so[ul meu am devenit membrii unei biserici 
penticostale. Dumnezeu ne-a binecuvqntat via[a \i familia 
cu trei copii, c]rora am =ncercat s] le d]m o educa[ie 
cre\tin]. +n urma chem]ri divine so[ul meu a studiat 
teologia, a fost ordinat ca pastor \i a\a a =nceput via[a 
noastr] de slujire. Anii au trecut \i Dumnezeu a =ng]duit 
s] imigr]m =n Statele Unite, =mpreun] cu cei trei copii, 
care de-acum erau liceeni. Ne-am integrat repede, ne-am 
f]cut noi prieteni \i via[a a mers =nainte. Via[a noastr] ca 
slujitori =n biseric] a fost extrem de aglomerat], plin] de 
evenimente \i foarte intens]. +n urma unei mamografii, 
doctorul a identificat ni\te noduli la sqn, motiv pentru care 
=n ultimii doi ani am repetat analiza bianual. La sfqr\itul 
anului 2011, cqnd am f]cut din nou mamografia, aveam 44 
de ani, o vqrst] la care m] sim[eam tqn]r]. Eram fericit] 
de familia mea, de faptul c]-l puteam sluji pe Dumnezeu, 
al]turi de so[ul meu. Atunci cqnd medicul m-a sunat s]-mi 
cear] repetarea analizei, f]r] s] vreau m-am gqndit la o 
prieten] din biseric], care tocmai trecuse printr-o opera[ie 
de cancer la sqn. Am repetat analiza de mamografie \i la 
sugestia specialistului am f]cut \i o biopsie. Zilele care au 
urmat au fost lungi, =ns] m-am rugat lui Dumnezeu, m-am 
=ncrezut =n El, \tiind c] via[a mea este =n mqna Lui. La 
jum]tatea lunii ianuarie, 2012, am primit telefonic rezultatul 
investiga[iilor medicale, \i vestea a c]zut ca un tr]snet 
peste sufletul meu: “Ai cancer de gradul doi la sqn”. Am 
sim[it c] tot corpul =mi tremur] \i =mi este foarte frig. M-am 
uitat =n ochii so[ului meu, care era la un pas de mine \i ne-
am privit neputincio\i. Am trecut prin multe =mpreun], 
slujindu-l pe Dumnezeu \i Biserica Sa. Am colindat lumea 

=n lung \i-n lat, urmqndu-l =n bisericile =n care era 

invitat s] predice Evanghelia lui Dumnezeu. +n aceste c]-
l]torii am =ntqlnit mult] suferin[], oameni bolnavi, familii 
devastate de crizele vie[ii, dar acum toate acestea au venit 
=n casa noastr], =n via[a mea. CANCER. Un cuvqnt greu 
de auzit, greu de suportat ! Ne-am aplecat =naintea lui 
Dumnezeu \i ne-am rugat plqngqnd, am cerut ajutor \i am 
ocolit ispita s] =ntreb]m “DE CE”. M-am rugat lui 
Dumnezeu s] m] ajute s] primesc cu demnitate acest] 
=ncercare, s] nu cqrtesc \i s] nu m] r]zvr]tesc cerqnd 
explica[ii logice. I-am chemat pe copiii \i le-am spus 
vestea, ne-am rugat =mpreun] \i am f]cut un plan, o s] 
postim \i o s] ne rug]m lui Dumnezeu. So[ul meu a sunat 
to[i pastorii din ora\, din [ar] \i din lume, cerqndu-le s] se 
roage cu membrii bisericilor pentru mine. A =nceput o lupt] 
pe via[] \i pe moarte. +n fiecare sear], al]turi de so[ul 
meu, aveam un timp lung pentru citirea Bibliei \i rug]-
ciune, la biseric] eram =nconjura[i de dragostea fra[ilor, 
primeam telefoane \i scrisori de =ncurajare de peste tot. 
Dumnezeu ne vorbea =ncurajqndu-ne \i =n fiecare zi 
=ncercarea parea tot mai mic] \i speran[a tot mai mare. 
Opera[ia care a avut loc =n luna martie a durat 12 ore, \i 
perioada de convalescen[] a fost lung] \i grea. +n dimi-
nea[a =n care am fost dus] =n sala de opera[ie, so[ul meu 
m-a =nso[it pqn] la u\]. +n clipa aceea am avut un puternic 
sim[]mqnt al prezen[ei Regelui meu Isus Hristos. Mi-am 
adus aminte de promisiunea Lui, de puterea Lui \i m-am 
rugat pqn] cqnd am adormit sub efectul anesteziei. Cqnd 
m-am trezit, am \tiut c] Domnul Isus fusese tot timpul 
acolo, c]l]uzind mqinile medicilor. +n mqna Lui str]puns] 
este vindecarea cancerului din trupul meu, \i experien[a 
aceasta m-a convins pe deplin de vulnerabilitatea vie[ii 
umane \i de suveranitatea divin]. Orice form] de succes 
uman p]le\te =n fa[a cancerului, =ns] Domnul r]mqne =n 
picioare, puternic \i =n cotrol, numele lui este Isus Cristos, 
Domnul Domnilor \i +mp]ratul +mp]ra[ilor. Numele Lui este 
puternic, slava Lui umple p]mqntul. +i mul[umesc lui 
Dumnezeu pentru via[] \i fra[ilor pentru post \i rug]ciuni. 
Fiecare zi din viata mea este a Lui \i pentru onoarea 
Lui, numele Lui s] fie l]udat =n veci.                            
 
Carmen Mi[oi 

 

 

Domnul r]mqne =n picioare, puternic \i =n cotrol, 

numele Lui este Isus Cristos, Domnul Domnilor \i   

+mp]ratul +mp]ra[ilor.   
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Suntem o genera[ie =ngrijorat] de noi =n\ine, ba mai mult de genera[ia tqn]r] 
c]reia vrem s]-i pred]m \tafeta. Anii devin din ce =n ce tot mai grei. Tr]im 
vremuri apocaliptice \i cu toate acestea mul[i cre\tini dorm foarte confortabili 
in opincile lor sau unii c]l]toresc cu carul Evangheliei la vagonul de dormit. 
Repet]m mereu exemplu proorocului Iona. Dormim de-a binelea =n corabia 
noastr]. Am ob[inut mqntuirea \i am r]mas doar la atqt. Dormim de-a binelea 
crezqnd c] nu noi suntem cei care s] ducem mesajul Evangheliei celor 
nemqntui[i. To[i suntem de acord c] avem nevoie de o interven[ie dumneze-
iasc]. El este gata pentru o asemenea interven[ie dar vrea s] fim \i noi im-
plica[i, vrea s] fim lucr]tori =mpreun] cu El la mqntuirea altora. Pa\tele este 
s]rb]toarea puterii =n misiunea divin]. Cu aceast] veste a venit un =nger din 
cer. A venit s] ne spun] ce avem de f]cut. Iat] mesajul adus de el pentru 
lumea noastr]. 
1. Nu v] teme[i   
2. Veni[i 
3. Vede[i 
4. Merge[i 
5. Spune[i 
Tr]im =ntr-o  epoc] a marilor descoperiri geografice \i asist]m \i la o dezvol-
tare a misionarismului mondial. Ne gqndim c]  Evanghelia trebuia s] fi ajuns 
de mult la orice f]ptur]. Pentru aceasta =ns] ni se cere s] rupem pagina tre-
cutului =n care am neglijat acest aspect al lucr]rii lui Dumnezeu \i s] =ncepem 
o nou] fil] a istoriei. 
Planeta noastr] devine tot mai populat] de oameni care nu au auzit niciodat] 
vestea bun] a Evangheliei. A cui vin] va fi, pentru c] ei au ajung =n iad?               
Statisticile ne spun c] aproape patru miliarde de necre\tini a\teapt] s]
mearg] cineva la ei ca s] le vesteasc] Evanghelia. Este adev]rat c] o foarte 
mare parte dintre ace\tia locuiesc =n zone unde foarte puţini se încumet] s] 
mearg]. Cei care se =ncumet] =ns] sunt cei care sunt gata s] dep]\easc] 
orice bariere. Evanghelistul Billy Graham spunea: “Lumea nu trebuie evang-
helizat]. Ea trebuie dezevanghelizat] de atqtea evanghelii false.” Lumea are 
nevoie de ISUS CRISTOS. {ie \i mie ne-a fost =ncredin[at] aceast] slujb]. 
Vom =n[elege oare mesajul =ngerului sau vom l]sa pe al[ii s] se fr]mqnte cu 
acest] problem]? Atqt eu cqt \i tu suntem a\tepta[i s] lu]m =n serios mesajul 
=ngerului adus =n ziua =nvierii Domnului Isus Cristos. Fie ca aceast] s]rb]
toare s] fie marcat] de mesajul adus de =ngeri \i s] r]spundem afirmativ 
chem]rii ce ne-o face Dumnezeu fiec]ruia din noi. 
“Nu v] teme[i, veni[i, vede[i, merge[i \i spune[i...”    
Rev. Ilie Tomu[a 

Lini\tea despre care vorbe\te o lume =ntreag] ne nelini\teste tot mai mult.  

 Nu =ntotdeauna trebuie s] =ntoarcem pagina, 

uneori trebuie s] o rupem, a\a cum spunea 

Achille Chavee.                                                                   
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DAR ACUM,                                                        

HRISTOS A                                                    

+NVIAT  DIN                                               

MOR{I, PQRGA                                                     

CELOR ADORMI{I 

                      1 Corinteni 15:20                                                                               
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