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Dragi parteneri =n lucrarea misionar],  

     Ne adres]m vou] numindu-v] “dragi parteneri”, nu 
doar pentru c] vrem s] folosim un limbaj clasic de intro-
ducere a unui mesaj, ci pentru c] merita[i a v] adresa 
sincerele noastre mul[umiri pentru efortul depus la spri-
jinirea proiectelor pe care misiunea GENESIS le are:                        
-C]l]torii misionare =n []ri unde slujesc misionarii romqni                 
- Propov]duirea Evangheliei prin Mas media.                                    
- Suport pentru misionarii pleca[i pqn] la marginile lumii                   
- Sponsorizarea evangheli\tilor \i pastorilor din India \i 
Mozambic                          
- Sonsorizarea studen[ilor de la |coala de misiune din 
Megidia.                                                              
- Parteneri =n lucrarea de r]spqndire a Evangheliei =n 
Mongolia          
- Distribuirea de Biblii =n Romqnia, Mozambic, Filipine.                      
- Distribuirea de biciclete pentru slujitori ai Evangheliei                     
- Sponsorizarea de orfelinate din Romqnia, India, Mo-
zambic, Filipine, Mexico                                                                      
- Sponsorizarea fra[ilor lepro\i din India.                                            
+n acest an prin ajutorul vostru Evanghelia Domnului Isus 
a putut  ajunge pqn] la marginile lumii. Voi sunte[i cei 
care a[i fost din nou \i din nou sensibili la vocea Duhului 
Sfqnt ce ne chem] mereu la o slujire =n cqmpul Evanghe-
liei. Dup] ani de slujire am ajuns s] cred din toat] inima 
c] “=n lucrarea lui Dumnezeu nu exist] =n]l[imi de 
neatins, ci doar aripi prea scurte”                                              
La =ncheierea acestui an, to[i putem vedea cum am fost 
purta[i pe aripile Lui =n tot ceea ce am realizat ca \i misi-
une. Baza[i pe promisiunile lui Dumnezeu privim spre 
anul care vine cu toat] =ncrederea. To[i, =mpreun] vom 
face tot ce ne st] =n putin[] s] lucr]m la l]rgirea +mp]r]-
[iei lui Dumnezeu.  
  V] mul[umim \i v] dorim.                                                                  
“S]rb]tori fericite \i un an plin de binecuvqnt]ri “                     
Ps. 115:15          
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A venit iar]\i frumoasa s]rb]toare a Na\terii Mqntuitorului 

\i din nou ne-am preg]tit cu concerte, cu programe fru-

moase, cu decora[ii, cu daruri, cu mese bogate, cu colinde 

\i voie bun].  

Dar venirea =n lume a Mqntuitorului n-a adus doar frumo-

sul, ging]\ia \i inocen[a unui copil, ci \i magnitutidea gqn-

durilor care s]l]juiesc =n inima \i mintea uman].                                                    

+n Luca 2:35 g]sim consemnat] profe[ia b]trqnului Simeon 

care vorbe\te despre drama Cr]ciunului: “Chiar sufletul t]u 

va fi str]puns de o sabie, ca s] se descopere gândurile 

multor inimi.” Cr]ciunul adesea reveleaz] gqndurile umane 

ascunse =n inima \i mintea noastr]. Gqnduri de invidie n]

p]desc mintea noastr] cqnd ni se pare c] cineva a primit 

un cadou mai valoros, a cqntat mai frumos, a predicat mai 

bine, s-a =mbr]cat mai elegant, are mai mul[i prieteni, 

posed] lucruri mai valoroase, are un loc de munc] mai 

bun, are o pozi[ie mai =nalt]. Gqnduri de vinov][ie pentru 

ceva ce s-a =ntqm-plat =n trecut bqntuie con\tiin[a noastr]. 

Gqnduri de neiertare sau chiar r]zbunare ne chinue mereu 

pentru c] am fost victimiza[i de cineva sau nedrept][i[i de 

altcineva. Gqnduri de judecat] ne cuceresc mintea \i astfel 

=i judec]m, dispre[uim sau bqrfim pe cei de care nu ne 

place sau avem ceva cu ei. Mqndria adesea ni se urc] la 

cap \i gqndim c] suntem cei mai buni, cei mai grozavi, cei 

mai poc]i[i \i sfin[i, cei mai frumo\i \i cei mai de\tep[i, cei 

mai talenta[i \i cei mai merituo\i. Uneori mintea noastr] 

este contaminat] de gqnduri murdare, impure, de fantezi \i 

pofte carnale care ne impiedic] s] mai gqndim spiritual. 

Aceste gqnduri umane foarte u\or devin obsesii incontrola-

bile care ne chinue \i ne sperie. Probabil c] cei mai mul[i 

am intra =n panic] dac] cineva ar putea s] citeasc] 

gqndurile noastre. +ns] tr]im lini\ti[i deoarece fiin[ele 

umane nu au aceast] abilitate telepatic] de a citi gqndurile 

noastre. Dar Cineva are aceast] abilitate \i de aceea 

afirm] cu autoritate “Gqndurile mele nu sunt gqndurile 

voastre…(Isaia 55:8). +n loc ca s] ascundem gqndurile  

noastre \i pentru a sc]pa de teroarea revel]rii lor,       

Dumnezeu ne cheam] ca “orice gqnd s]-l facem rob as-

cult]rii de Christos (2 Corinteni 10:5b). Trebuie deci s] 

aducem toate gqndurile noastre la Christos pentru a ex-

perimenta aceast] eliberare catartic]. Dar mai mult, 

suntem chema[i s] adopt]m un nou mod de procesare a 

gqndurilor, o nou] mentalitate: “s] ave[i =n voi gqndul 

acesta care era \i =n Christos Isus (Filipeni 2:5).               

La prima analiz] acest lucru pare foarte abstract \i teolo-

gic. Parc] este mai mult] teologie decqt praxologie. Dar 

privind la via[a lui Isus, Gqndul lui Christos este foarte 

vizibil. Mai =ntqi, Isus =ntotdeauna se gqndea s] fac] Voia 

Tat]lui. Voia lui Dumnezeu este locul cel mai bun \i cel mai 

sigur =n care un credincios trebuie s] fie \i poate fi. Pe m]-

sur] ce vom fi preocupa[i cu voia Domnului pentru via[a 

noastr] vom dezvolta un nou tip de gqndire. Aceasta 

=nseamn] Autoritate. +n al doilea rqnd, Christos se gqndea 

=n mod constant la ucenicii lui, la comunitatea sfin[ilor pe 

care a inobilat-o cu iubirea lui. Scriptura spune c] i-a iubit 

pqn] la cap]t, a\a cum erau. Aceasta =nseamn] Dragoste 

\i gqndul la Biseric] s-a transformat =n rugaciune pentru 

Biseric]. Iat] deci, o preocupare nobil]: cum s] iubim \i s] 

slujim mai mult comunitatea sfin[ilor =n care Dumnezeu    

ne-a a\ezat s] tr]im. +n al treilea rqnd, Isus s-a gqndit 

mereu la cei ce sufer], cei nec]ji[i, cei s]raci, abandona[i 

\i neajutora[i. Constant afl]m din nara[iunea biblic] c] lui 

Isus i s-a f]cut mil] de aceste categorii \i a fost totdeauna 

disponibil pentru a le alina suferin[a. Aceasta =nseamn] 

Compasiune. +n ultimul rqnd, Isus a fost preocupat de mqn-

tuirea sufletului uman, de cei nemqntui[i, de aceea =n inte-

rac[iunile lui cu oamenii vremii Isus g]sea cea mai m]rea[] 

satisfac[ie s] spun] “P]catele-[i sunt iertate!” \i “Ast]zi a 

intrat mqintuirea =n casa ta!”. Aceasta =nseamna o Pasiune 

incandescen t]  pen t ru  su f le te le  p ie rdu te .               

Pentru a evita pericolul ca gqndurile noastre carnale s] fie 

descoperite avem ocazia s] metamorfoz]m gqndirea noas-

tr] prin “=noirea min[ii noastre (Romani 12:2)”, nu cu cele 

mai noi ideologii, curente, trenduri, filozofii sau teologii, ci 

cu Gqndul lui Christos. Astfel la aceste s]rb]tori putem 

=nlocui gqndurile umane cu Gqndul lui Christos, putem 

evolua de la o gqndire carnal] la o gqndire christic]. 

Pastor Florin C=mpean 



 

Despre Steaua Betleemului s-a scris mult în cei 

peste 2000 de ani de la na\terea Împ]ratului. Pornind de 

la relatarea evanghelistului Matei din capitolul 2, oamenii 

au încercat în cele mai diverse moduri s] în[eleag] eveni-

mentul cosmic ce a avut loc atunci. Folosind instrumente \i 

descoperiri moderne, legi \i ecua[ii care i-au ajutat s] ias] 

din atmosfera P]mântului \i s] ajung] în alte locuri din 

Univers, oamenilor de \tiin[] nu   le-a fost greu s] "refac]" 

cerul din perioada când Pruncul a desp]r[it istoria în dou]. 

Faptul c] a fost o comet], o ali-niere neobi\nuit] de 

planete retrograde din sistemul solar, conjunc[ii ale unor 

corpuri cere\ti cu diferite constela[ii, fenomene cosmice 

uimitoare de tipul supernovelor sau hipernovelor, sau pur 

şi simplu o stea necunoscut] de magi, deci, oricare din 

cele enumerate sau un alt semn pe cer, nu are importanţ] 

aşa mare. E bine s] \tim \i s] credem c] evenimentul a 

avut loc, Biblia ne relateaz] destul de detaliat lucrul 

acesta, pân] \i \tiin[a afirm] c] în perioada respectiv] cel 

pu[in una din aceste împrejur]ri cosmice s-au desf]\urat 

p e  o  p e r i o a d ]  d e  m a i  m u l t e  l u n i .                                                                                        

Important este s] în[elegem alte lucruri, mai adânci chiar 

decât cercetarea astronomic]. S] pricepem adev]rurile 

din spatele apari[iei acestui fenomen, adev]ruri care ne 

pot schimba \i nou] drumurile ca odinioar] magilor.                                                                                        

Atotputernicia \i frumuseţea lui Dumnezeu. - Universul 

întreg arat] m]re[ia Creatorului \i ascultarea în cele mai 

mici detalii de vocea St]pânului. Stele de m]rimi ce ne 

dep]\esc calculele, care c]l]toresc milioane de ani cu 

viteze uluitoare ni\te distan[e fanteziste ca s] r]spund] 

cererii lui Dumnezeu, arat] nu numai m]re[ia Lui, ci \i 

minu[iozitatea, în[elepciunea \i m]rimea puterii Sale! Isaia 

40:26 \i Psalmul 19:1-3) 

Umanitatea dec]zut] \i bun]tatea lui Dumnezeu. -      

Dumnezeu, în pre\tiin[a Sa, înainte de crearea Universu-

lui, a avut un plan de salvare a coroanei crea[iunii Sale, 

omul, \i implicit anularea entropiei ce caracterizeaz] Cos-

mosul prin p]catul lui Lucifer. Acest plan are la baz] îns]\i 

sacrificiul suprem, moartea lui Hristos, Dumnezeu supus 

legilor fizice \i materiei, îns] ridicându-se prin suferin[] \i 

moarte, nevinovat fiind, peste aceste legi \i supunându-se 

în totul totului tot, Tat]lui \i Duhului, a ar]tat cum spiritul 

poate s] înving] materia. Acest plan suprem la auzirea  c]

ruia în Cer s-a f]cut lini\te, deschide u\a unei noi crea[ii 

neîntinate de p]cat, un Univers neatins de r]u, utopic din 

perspectiv] uman]. Pentru aceasta întreg Cosmosul lu-

creaz] \i ascult] de Creator, fiecare stea, comet] sau  

galaxie ascult] de glasul St]pânului, El însu\i lucreaz] 

pân] acolo c] a acceptat s] fie om, s] sufere cumplit \i s] 

moar] de mâna \i pentru o omenire dec]zut]. Cu toate c] 

omul \tie toate acestea, se crede singur în[elept, astfel c] 

cei mai mul[i refuz] mâna întins] de Dumnezeire. Res-

pingerea mântuirii de c]tre oricare om este de o ignoran[] 

\i un paradox impardonabil! - (Isaia 29:16) 

 Înţelepciunea nespus de felurit] a Creatorului. - Hristos          

s-a n]scut la miezul nopţii, când lumea era adormit] \i în 

întuneric. De peste 400 de ani nu mai vorbise omenirii. A 

venit îns] vremea când Dragostea a început anihilarea lui 

Satan! Peste locul unde era Pruncul s-a v]zut o lumin] 

coborând din înaltul Cerului. De pe dealurile Betleemului, 

unde era lumina, \i pân] la Marea Moart] (trecând pe 

lâng] râul Iordan) are loc cea mai drastic] schimbare de 

altitudine din {ara Sfânt]. Acolo s-au întâlnit filozofiile Im-

periului Grec, globarizarea pornit] de Imperiul Roman \i cu 

sfin[enia smerit] a Imp]r][iei lui Hristos. Tot acolo s-au 

intersectat simplitatea, s]r]cia \i sfin[enia cu bog][ia, în-

[elepciunea omeneasc] \i nevoia umanit][ii de schimbare 

profund]. Acolo s-au implinit Scripturile \i a început s] ia 

form] Imp]r][ia lui Dumnezeu, unde pot intra oameni de 

orice semin[ie, din orice norod \i de orice clas] social]. 

Vijeliile reci dinspre stepele din Est se întâlneau cu vân-

turile calde dinspre Mediterana albastr]. Cosmosul înde-

p]rtat a coborqt s] fie martor \i m]rturisea, chiar atunci, c] 

timpul, istoria \i locul s-au întâlnit s] vad] dragostea  

Dumnezeului Atotputernic fa[] de oameni! - (Ioan 3:16) 

     Pastor Doru Ilioi Denver, CO 
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Un r]s]rit e un miracol, o tain], o explozie de lumini 
propagându-se cu viteze astronomice, cu faimoasa 
vitez] a luminii înveselind nem]rginirile \i infiniturile 
astrale. Dumnezeu a zis: „…(Genesa 1:14)… \i un 
Soare a r]s]rit d]ruind lumin] \i via[]. Au r]s]rit 
planete, mii \i mii de stele din incandescente rotiri cu 
traiectorii bine precizate, în sisteme elipsoidale sau 
concentrice dirijate de forţe incomensurabile demon-
strând prin îns]\i existen[a \i cumin[enia lor existen[a 
divinit][i i  c]ruia î i  sunt subordonate.                                                                                                     
Acum a venit împlinirea vremii. A r]s]rit o stea. Ea 
exista din totdeauna în lumina ei, c]ci era Lumina din 
primordial. Steaua era a Imp]ratului Unic.                                                                                                            

 

 

 

 

Decriptat] taina, caravana magilor porne\te 
la drum. Traseul e asimilat, destina[ia cert], 
iar un foc l]untric men-[ine la cote supe-
rioare dorin[a. Fascicule de lumin], in-
vizibile, emise din stea, poate raze infraro\ii 
formeaz] un tunel protector \i un radar 
sofisticat îndrum]. Un înger cu puteri co-
losale as igur] paza pe t raseu.             
Bande de tâlhari ai drumurilor comerciale 
stau în expectativ] \i pl]nuiesc. Un lingou 
de aur - o avere! (Ehei! |i de - ar fi aur din 
Ofir…) Pe ecrane nici o caravan], nici o 
ambuscad], a\a c]… lâncezesc. O for[] 
stranie le anihileaz] tentativele de jaf \i 
o m u c i d e r e  î n c ]  d i n  f a \ ] .             
La palatul regal din Ierusalim, \tirea, c] o 
bomb] cu explozie întârziat], produce de-
gringolad]. Irod tulburat. Tronul în pericol. 
Urma\ii lui f]r] perspectiv]. O nou] s]-
mân[] regal]? Un nou Împ]rat.             
E forfot]. Scribi gr]bi[i r]sfoiesc hrisoave, 
desf]\oar] suluri sfinte, cerceteaz].             
Da. Betleemul. În iesle Copilul. În iesle 
Împ]ratul, „… a c]rui obâr\ie suie pân] în 
vremuri str]vechi, pân] în zilele 
ve\niciei.“ (Mica 5:2) „Ai S]i nu L- au 
p r i m i t . “  ( I o a n  1 : 1 1 )             
Cei ce - L vor primi… vor gusta din plin]ta-
tea Harului \i elibera[i din temni[a p]catului, 

cople\i[i de mântuirea oferit] vor urma pe Împ]rat.             
„Este prea pu[in lucru… s] ridici semin[iile lui Iacov… 
De aceea te pun s] fi Lumina neamurilor, ca s] duci 
mântuirea pân] la marginile p]mântului.“ (Isaia 49:6)             
Cu pioas] închinare, magii misionari \i-au depus da-
rurile nespus de pre[ioase: aur,    t]mâie \i smirn], 
n o u l u i  + m p ] r a t  d e  c u r â n d  n ] s c u t .             
Asemeni lor, veni[i s] d]ruim \i noi Imp]ratului inima, 
intelectul, ascultarea, via[a, întreaga noastr] fiin[].  

Dinu Moldovan 
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  Ne apropiem din nou de finalul anului \i, chiar dac] 

nu lu]m parte la unele ritualuri, în jurul nostru, ob-

serv]m cum decora[iile de Cr]ciun, luminile, colindele 

\i delicatesele culinare contribuie la conturarea unui 

adev]rat sezon al s]rb]torii, sfidând parc] cele trei 

zile rezervate Cr]ciunului în calendar.                                                                              

În zilele noastre oamenii vorbesc de ‘luna cadourilor’, 

de ‘magia Cr]ciunului’, de ‘noaptea sfânt]’ \i a\- 

teapt] ca anumite dorin[e din via[a lor s] fie împlinite 

în mod magnific. A\ dori s] te întreb, drag cititor, 

dac] nu cumva a\tep[i \i tu o minune? Dac] r]spun- 

sul este ‘da’, atunci ceea ce voi scrie în continuare nu 

se axeaz] pe minunea de care ai nevoie, nici pe ca-

pacitatea indiscutabil] a lui Dumnezeu de a mai face 

minuni, ci pe intensitatea a\tept]rii pe care tu o ai. 

Pentru c]: Intesitatea a\tept]rii minunii pe care o 

dore\ti reflect] acceptarea faptului c] “[i s-a f]cut 

mare har” 

Dumnezeu dore\te ca noi s] fim ferici[i. El nu este un 

p]rinte care s] favorizeze doar pe unii din copiii Lui. 

În timp ce Luca 1:28 prezint] adresarea îngerului faț] 

de Maria prin cuvintele: “[i s-a f]cut mare har”, Efe-

seni 1:6 ne spune c] Dumnezeu, în Prea Iubitul Lui, 

ne-a oferit “harul S]u” \i nou], tuturor celor care 

suntem înfia[i în familia Lui. Când crezi c] “[i s-a f]cut 

mare har” e\ti gata, ca \i Maria, s] te pui la dispozi[ia 

lui Dumnezeu pentru a-L purta pe Isus în lumea de 

întuneric, acolo unde înc] nu a ajuns Vestea Bun] a 

Întrup]rii Sale. Una dintre studentele de anul I a venit 

ieri la mine în birou fiind tare ap]sat] de faptul c] nu 

are suficien[i bani pentru a-\i pl]ti taxa \colar] pe 

acest semestru. În limitarea ei, a afirmat faptul c]: 

“probabil aici se va încheia drumul misiunii mele!” A 

trebuit s] fiu vocea care s]-i aminteasc] acestei stu-

dente c] ‘i s-a făcut mare har’ \i c] Dumnezeu, în su-

veranitatea Lui, înc] mai face minuni. Accep[i tu fap-

tul c] “[i s-a f]cut mare har” s] po[i contribui la l]rgi-

rea Împ]r][iei lui Dumnezeu prin rug]ciune, prin post, 

prin d]rnicie \i chiar prin consacrarea ta ca misionar? 

Întrebarea r]mâne: “Cum va face Dumnezeu minu- 

nea pe care o a\tept?    

Intesitatea a\tept]rii minunii pe care o dore\ti reflect]

credin[a ta c] minunea se va realiza în termenii lui 

Dumnezeu. Maria a fost “tulburat] foarte mult” (Luca 

1:29) de alegerea pe care Domnul i-a f]cut-o iar când 

a în[eles misiunea la care era chemat], tendin[a ei a 

fost s] întrebe: “CUM?” Cum se va face acest lucru? 

“A\teptarea celor neprih]ni[i nu va fi decât bucurie!”  Proverbe 10:28 a 
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Dac] e\ti un candidat la minunile Domnului atunci 

trebuie s] ai o nevoie în via[a ta \i, de multe ori, o 

astfel de nevoie produce tulburare. A fi tulburat în-

seamn] s] nu ai nici o idea despre cum se vor 

derula anumite lucruri. Ce te tulbur] dragul meu citi-

tor? Cumva un diagnostic pe care l-ai primit de la 

medic? O problem] în c]snicia ta? Un om nemântuit 

din familia ta? O tax] \colar] pe care nu o po[i pl]ti? 

Un act pe care nu reu\e\ti s]-l ob[ii? Da, acest gen 

de factori te pot tulbura. Îns] Scriptura te cheam] 

ast]zi la a înceta s] te fr]mân[i, la a înceta s] de-

slu\e\ti cursul lucrurilor. Ca \i pentru Maria, cuvin-

tele de care ai nevoie sunt: “Nu te teme!” (Luca 1:30) 

c]ci “Duhul Sfânt se va pogorî” (Luca 1:35) \i lucru-

rile din via[a ta nu se vor mai desf]\ura în mod natu-

ral, ci în mod supranatural. Ace\tia sunt termenii 

obi\nui[i ai lui Dumnezeu folosi[i pentru situa[ii 

neobi\nuite: “lucrul acesta nu se va face nici prin 

putere, nici prin t]rie, ci prin Duhul Meu” (Zaharia 

4:6).  

Intensitatea a\tept]rii minunii pe care o dore\ti re-

flect] preocuparea ta pentru a crea atmosfera primirii 

minunii. 

Când în[elegi c] resursele de care dispui în lumea ta 

sunt insuficiente pentru a ob[ine vindecarea, sau 

mântuirea, sau rezolvarea financiar], sau armonia 

rela[ional] dup] care tânje\ti a\a de mult, abia 

atunci vei fi gata s] a\tep[i minunea. Iar minunile vin 

dintr-o alt] lume. De aceea, când vei a\tepta cu fer-

voare ca Domnul s] facă o minune, vei creea atmos-

fera pentru ca minunea s] se întâmple în via[a ta.  

Când Dumnezeu î[i spune c] “[i s-a f]cut mare har”, 

atunci nu mai e\ti indiferent fa[] de chemarea 

primit]. Prezen[a îngerului în via[a Mariei a preg]tit 

atmosfera minunii ce urma s] se împlineasc] iar 

Maria a r]spuns: “iat] roaba Domnului!” Când te pui 

la dispozi[ia lui Dumnezeu ca un rob supus, atunci 

timpul t]u, banii t]i, via[a ta devin ale Domnului. Prin 

rug]ciune, prin post, prin d]rnicie \i prin consacrare 

personal] contribui la preg]tirea atmosferei pentru 

minunea pe care Dumnezeu o va trimite din lumea 

Lui în lumea ta. 

Intensitatea a\tept]rii minunii pe care o dore\ti re-

flect] disponibilitatea ta de a vedea c] \i alte minuni 

se petrec în jurul t]u. 

Când a\tep[i minunea Domnului nu e\ti nici pesimist 

\i nici invidios. Prive\ti la cei din jur \i te la\i încurajat 

de minuni asem]n]toare care li se întâmpl] lor. 

Îngerul i-a spus Mariei c] Elisabeta, care era 

stearp], a\tepta acum, la b]trâne[e, primul ei copil 

(Luca 1:36). Pentru Maria vestea asta era uimitoare 

\i contribuia la consolidarea credin[ei de care avea 

nevoie pentru a primi propria-i minune. Când e\ti în 

a\tepta rea unei minuni, disciplineaz]-te \i caut] s] 

identifici minuni pe care Domnul le-a f]cut în vie[ile 

oamenilor care se confrunt] cu acela\i gen de prob-

leme ca \i tine. E\ti bolnav? Ascult] m]rturiile 

oamenilor vindeca[i! Dar, ai putea spune: “cum r]-

mâne cu cei ce nu au fost vindeca[i? Sunt a\a de 

multe cazuri!” Ei bine, doar Dumnezeu poate r]s-

punde la aceast] întrebare, îns] eu \tiu c] Cel ce a 

spus: “în lumea ve[i avea necazuri” (Ioan 16:33) ne-a 

încurajat \i s] îndr]znim,  c]ci El a biruit lumea! Atât 

timp cât în Leg]mânt avem promise vindecarea \i 

inteven[ia miraculoas] a lui Dumnezeu în necazurile 

noastre, haide[i s] credem c] ele sunt valabile \i 

pentru noi, iar minunile de referin[] stau ca m]rturie 

în jurul nostru. Isus a declarat c] “toate lucrurile sunt 

cu putin[] celui ce crede” (Marcu 9:23) iar Iacov ar-

gumenteaz] c] un om poate s] arate credin[a lui 

prin faptele sale (Iacov 2:18). Ai nevoie de o minu-

ne? A\teapt-o cu fervoare! În[elege-[i chemarea, bi-

zuie\te-te pe puterea Duhului Sfânt, fii preocupat de 

crearea unei atmosfere care faciliteaz] instalarea 

minunii \i prive\te la minunile din jur! Biblia spune c] 

“a\teptarea celor neprih]ni[i nu va fi decât bucurie!”  

ILEANA – INA HRI|C}                                                                        

Director Executiv                                                                        

Centrul Român de Studii Transculturale 
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I want to challenge all of us leading up to Christmas to get our focus off of ourselves and onto others.  To do acts 

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

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

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

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

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

Jesus took the complex and made it simple! There are three secrets here for a simple Christmas.  1. Love beyond 

myself 

Most of the time we have our focus on ourselves, and the challenge is to get my eyes off myself and onto others. 

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

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

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

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

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

unconditional love.  Love with no strings attached!   

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

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

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

tached!   

God loves me unconditionally, and that's so hard for me to understand!                                                  1. Give of 

myself 

But then there's a second thing if I'm going to make it a simple Christmas.  I love beyond myself and I give of my-

self.   

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

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

I want to challenge all of us leading up to Christ-

mas to get our focus off of ourselves and onto 

others.  To do acts of kindness and to give of 

ourselves to others in our communities so that it 

would cause a ripple effect that reaches even 

beyond those we see in church.   

When we throw a small stone into a pool we see 

the effect of the ripple reaching to the pools 

boundary. What you do in your community, no 

matter how small, reverberates into eternity! A 

simple small stone, yet so powerful! 

The creator of the universe chose to enter this 

world as a tiny baby, and there the God of the 

universe lay on a simple bed of straw. We live in 

a complex world, and we lead busy lives, and it 

seems we have overcomplicated Christmas yet 

we are celebrating the most simple and power-

ful event in history.   

In fact, when Jesus entered this world he en-

tered a society that had a complicated religious 

system.  The religious leaders of the day looked 

through the Old Testament and compiled 613 

laws for the people to follow.  Jesus was asked, 

“What is the greatest commandment?”  He an-

swered, "Love the Lord your God with all your 

heart, soul, mind and strength".  That is the first 

and greatest commandment, and the second is 

like it, "Love your neighbour as yourself", and he 

said "this sums up all the law and all the proph-

ets." 

 

Jesus took the complex and made it 

simple! There are three secrets here 

f o r  a  s i m p l e  C h r i s t m a s .               

1.   Love beyond myself 

Most of the time we have our focus on 

ourselves, and the challenge is to get 

my eyes off myself and onto others. 

I don't know about you but I think it’s 

just natural to focus on ourselves, so I 

need God’s power to help me move 

away from my natural tendency to the supernatural ten-

dency.  To really focus on others!  To love beyond, be-

cause we have a God who proved at Christmas that he 

loves beyond.   

‘God so loved the world…’  God loves you.  God loves me.  

Love explains why he came to this earth.  Love explains 

how he endured the pain, the humiliation and the suffering 

of the cross. The word for love literally means unconditional 

love.  Love with no strings attached!   

We are not used to that kind of love. We don't understand 

that kind of love. In many cases our kind of love comes with 

an ‘if’.  I love you "if" you will love me back.  I love you "if" 

you meet my needs.  I love you "if" you do the things I'm 

expecting you to do.  That's just natural love, but super-

natural love is, I love you with no strings attached!   

God loves me unconditionally, and that's so hard for me to 

understand! 

1.   Give of myself 

But then there's a second thing if I'm going to make it a 

simple Christmas.  I love beyond myself and I give of my-

self.   

Look at the next part of the verse, "that he gave his one 

and only son".   

God's answers to the world's problems are never material 

things.  He did not come to give us more things.  He came 

to give us himself, but we think the more things we get then 

the more fulfilled we will be. It seems the more we get, the 

less satisfied we are and the emptier we feel.   

                                   

 



 

Giving is the key to Christmas.  We give gifts to friends 

and family and maybe even give an extra offering at 

church when prompted just because it’s Christmas.  

There is absolutely nothing wrong in this but how about 

giving a little of our time to check on that elderly 

neighbour, to speak to that person in the grocery store or 

even that single mum who is struggling to make ends 

meet this year?  It can only bring blessing at Christmas. 

A simple small act can be a chain in the link to change 

someone’s eternal destiny! 

1.   Go myself 

But then there's a third thing, because the last part of the 

passage says, "whosoever believes in Him shall not per-

ish but have eternal life".  Now "believe" is a popular 

word. Even the TV Company, Sky use the word believe 

in promoting their product, ‘believe in better.’ 

So what does believe mean?  The Amplified Bible puts it 

like this – to trust in, to cling to, and to rely on. So when 

we say, "Do you believe in Jesus?" We really mean do 

you trust in, cling to, and rely on Jesus personally? That's 

what it means.  Therefore, do you believe (trust in, cling 

to, and rely on) God's word when it says, ‘Go and make 

disciples?’ Notice it says, “Go,” not wait until they come 

to church.  We are to go! 

We only really believe the things we live out.  What you 

do is what you believe, and if you do it, it means you be-

lieve it, and if you don't do it, you don't really believe it.   

There is something about the ripple effect that starts 

small. If one person comes to Christ, then it will be worth 

it.  Going to that one person could have such a ripple ef-

fect and go beyond your street, beyond your community, 

beyond your town; it could touch nations!  

                                         

 Pastor Dave Rowlands, Wales, UK 

Professor of “Missionary’s character” at the Romanian 

Centre of Cross-Cultural Studies 

 

 

 

Acea toamn] târzie de demult, prevestea o iarn] plin] de 
mister. Iarna a venit \i a înghe[at satul. Oamenii mi\unau pe 
fiecare potec] înghe[at], fr]mânta[i de prea mult p]mânt, cu 
suflete gri, abia î\i târau propia via[]. Vântul sufla cu putere 
rupând crengile copacilor dezgoliţi de prim]vara care pulsa 
în ei parc] ieri. În aer plutea un iz al durerii care de veacuri 
cutreiera \i sf]rma sufletele trec]toare. Frigul, vântul \i în-
ghe[ul, de data aceasta, parc] în adâncul lor prevesteau o 
prim]var] unic], special] pentru fiecare suflet preg]tit s] o 
îmbr][i\eze. 

Inima de Tat] b]tea a durere din L]ca\ul S]u Cel Sfânt, 
pentru fiecare suflet. Le promisese mai de demult c] nu îi va 
mai distruge, pentru c] îi iubea, îi iubea cu o iubire ve\nic].                
Şi, astfel, Isus Iubirea \i Salvarea, s-a n]scut =n Betleemul 
Iudeii, într-un staul s]rac, ca s] ne aduc] salvarea, s] ne 
mântuiasc], s] împace întreaga lume cu Dumnezeu.                
Ast]zi, iarna a înghe[at potecile \i sufletele sunt la fel de 
înghe[ate, de aceea\i l]comie, egoism \i arogan[]. Isus s-a 
n]scut s] ne dea ceea ce întreaga lume nu ne poate oferi - 
VIAŢA, VIAŢĂ din bel\ug! Dar, deseori, trecem pe lâng] 
Dragoste, suntem prea preocupa[i s] cump]r]m bradul, s] 
facem mâncare bun], pentru c], m]\tile au îngropat în-
treaga umanitate în superficialitate \i ipocrizie…ISUS S-A 
NĂSCUT, tot Cerul r]sun] a bucurie! Isus s-a n]scut „Şi prin 
El suntem zidi[i împreun] pentru a deveni o locuin[] în care 
tr]ie\te Dumnezeu prin Duhul S]u.“ Efeseni 2:22                
Nu Îl celebra doar ast]zi pe Isus; pentru c] El s-a n]scut, 
celebreaz]-L în fiecare zi. Deoarece te-a ales \i te-a onorat 
s] fii al S]u, împreun] cu El, mo\tenitor al Cerului. 

                                                   Ramona Ciobanu 
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                                                            BISERICA  PHILADELPHIA                                                      
Exist] pentru gloria lui Dumnezeu cu scopul de a oferi un climat unde cei  necredincio\i =l               

primesc pe Domnul, iar cei credincio\i devin, prin educa[ie cre\tin] \i p]rt]\ie, veritabili slujitori             

=n biseric]  \i societate. Viziunea noastr] este s] fim o biseric] relevant] =n aceast] genera[ie,              

avqnd un impact radical asupra generatiei tinere \i fiind un factor de influen[] =n comunitatea   

romqneasc] din diaspora \i =n societate =n general.                
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+n fiecare an cel de al doilea weekend din luna noiembrie 
este rezervat pentru o p]rt]şie special] a pastorilor \i tu-
turor care doresc s] participe la Conferin[a Pastoral] 
Român] de la COG.  

Am fost onora[i s] g]zduim Conferin[a Pastoral] în biserica 
Maranatha din Sacramento. Pentru mine \i conducerea 
bisericii a fost o bucurie s] spunem un c]lduros „Bun 
Venit“, tuturor participan[ilor. Num]rul celor care au venit 
din afara ora\ului a fost frumos \i a fost o participare minu-
nat].  

Tema Conferin[ei pastorale din anul acesta a fost, „Moving 
Forward Together in Changing Time“, bazat] pe textul din 
Filipeni 3:13-14.  

Vremurile în care tr]im ne încurajeaz] s] privim înapoi \i 
s] fim recunosc]tori Domnului pentru ceea ce a f]cut pen-

tru noi, dar mai mult s] privim înainte la speran[a  

 

 

 

 

 

            “Uitqnd ce este =n urma noastr], \i aruncqndu-ne spre ce este =nainte...”  

                                                      Forward Together in Changing Time“,     

Fra[ilor, eu nu cred c] l-am apucat înc]; dar fac un singur lucru: Uitând ce este în urma mea, \i aruncîndu-mă spre ce 
este înainte, alerg spre [int], pentru premiul chem]rii cere\ti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.“     (Filipeni 3:13-14) 
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reîntâlnirii cu Mântuitorul nostru Isus Cristos.    

Sunt mul[umitor Domnului pentru mai multe aspect ale lucr]rii din Sacramento:                                                                           

1. De felul cum fra[ii \i surorile \i-au luat responsabilitatea de gazd]                                                                   
În organizarea unui asemenea eveniment e nevoie ca to[i s] pun] um]rul \i s] 
ajute fiecare la câte ceva. De la fra[ii care s-au implicat administrativ la organiza-
rea fiec]rui meniu, pân] la tinerii care au servit, departamentul de muzic], u\ierii, 
familiile bisericii au dat dovad] de o slujire dedicat]. |i pe aceast] cale doresc s] 
le mul[umesc în numele Domnului \i s]-i felicit pentru o seriozitate exemplar].                                                                              
 2. De binecuvqntarea Domnului peste \i în fiecare slujb] divin]                                                                                         
Vorbitorii de limba român] \i englez] au experimentat o ungere binecuvântat] 
peste ei, \i aceasta s-a sim[it \i-n poporul care a\tepta un „cuvânt de la Domnul“.                      
Vineri seara au dus mesajele divine:                                                                            
Rev. Gavril Fazeca\ – Sr. Pastor Alleluia RCOG, Dearborn Heights, MI \i Rev. 
Chris Moody - Sr. Pastor South Cleveland COG, TN.                                                                         
Pot s] declar cu cei prezen[i c] a fost o sear] de neuitat. Cercetarea Domnului a 
fost extrem de evident] atât la ascultarea mesajului cât \i la rug]ciunea de la 
încheiere.                                                                                                                                                                           
Slujba divin] de sâmb]t] seara a fost cu un accent pe tineret.                                               
Teo Scorţe - Youth Pastor, Philadelphia RCOG, Chicago, IL, cât \i                                 
Bishop Thomas Propes - Secretary General Member of the COG Executive Com-
mittee, au avut o c]l]uzire minunat] \i un mesaj de îmb]rb]tare.                                                                                                   
În programul de duminic] diminea[a a fost rezervat timp de p]rt]\ie în rug]ciune 
iar mesajele au fost aduse prin:                                                                                                 
Rev. Charles Fischer - Administrative Bishop COG, California/Nevada, \i                      
Dr. Laza r Gog - Sr. Pastor, Emanuel RCOG, Anaheim, CA.                                                                                                            
3. De rug]ciunea pentru „Ground Breaking“, a noului proiect de Construcţie a 
bisericii                                                                                                                                    
În urm] cu câ[iva ani biserica Maranatha s-a hot]rât, în urma rug]ciunii \i viziunii, 
de a planifica \i construi un nou loca\ de închin]ciune. Astfel sâmb]t] 9 
noiembrie 2013, la ora 1:00 pm împreun] cu to[i pastorii \i lucr]torii veni[i la Con-
ferin[] am mers pe terenul unde se vor începe curând lucr]rile de construc[ie \i 
ne-am rugat pentru protec[ia tuturor care vor munci acolo, binecuvântarea mem-
brilor bisericii \i pentru resursele divine la începerea \i pe parcursul acestui                        
m]re[  proiect.                                                                                                                                    
4. De investi[ia în slujb] a mai multor fra[i.                                                                                                                                        
Doi dintre ei se adaug] pentru prima dat] la echipa pastoral] a bisericii.                                                                               
Urm]torii fra[i au fost investi[i cu punerea mâinilor \i rug]ciune în lucrare:                                                                               
John S. Moi (Pastor – Ordained Bishop);                                                                           
Cornel S. Dehelean (Prezbiter – Ordained Minister);                                                           
Alin Ila\ (Diacon – Exhorter);                                                                                                   
Adrian Sfrengeu (Diacon – Exhorter).                                                                                                             
Fra[ii, Alin Ila\, ordinat ca diacon, coordoneaz] \i e Directorul Şcolii duminicale \i 
Casierul bisericii. Fratele Adrian Sfrengeu a fost deasemenea investit în slujb] ca 
diacon. El este responsabilul cu tineretul, grupe de studiu biblic, taberele tinerilor 
\i organizarea de Conferin[e de tineret sau activit][i legate de departamentul 
acesta. Deasemenea e coordonatorul proiectului de construc[ie a noului local de 
închin]ciune.                                                                                                                                               
În principiu suntem foarte bucuro\i de harul \i posibilitatea de a g]zdui Conferin[a 
Pastoral] a anului 2013.                                                                                                           
În toate \i pentru toate onorat s] fie Domnul \i Mântuitorul nostru Isus Hristos. 

Pastor, Dr. Moise Gaode 
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M] numesc Ila\ Alin, fiul 

lui Constantin \i Maria.                                                                                              

M-am n]scut la data de 

4.12.1983 =n ora\ul Boto\ani. 

Copil]ria \i  adolescen[a mi le-

am  petrecut  la Boto\ani . Acolo 

am frecventat  \coala primar], gimnaziul \i liceul.  Am cres-

cut  =ntr-o familie penticostal], =mpreun] cu cei 5 fra[i \i 3 

surori, eu fiind cel mai mare. Am primit credin[a =n Domnul 

Isus de la p]rin[ii mei, ei fiind primii care mi-au =ndrumat  

pa\ii  pe Calea aceasta prin exemplul personal, \i  prin ex-

punerea Cuvqntului lui Dumnezeu pe =n[elesul meu. La 

vqrsta de 16 ani (februarie 2000) Domnul m-a botezat cu 

Duhul Sfqnt, iar cqteva luni mai tqrziu am =ncheiat \i leg]-

mqntul =n apa botezului (iunie 2000). Cqnd Domnul m-a 

botezat cu Duhul Sfqnt, via[a mea s-a schimbat radical. Am 

=n[eles atunci c] Dumnezeu m] cheam] =n lucrarea Sa, 

a\adar, am =nceput s] m] implic =n diferite activit][i  ale 

bisericii. Am fost implicat =n corul de tineri \i mai tqrziu =n 

corul mare al bisericii, vizite la bolnavi, tabere cu copii ne-

credincio\i \i s]raci din jude[ele Boto\ani si Ia\i, =n orfeli-

natele de copii din ora\ul Boto\ani, \i profesor la |coala 

Duminical]. Momentul cheie ce a contribuit la transfor-

marea mea cel mai mult, a fost implicarea =ntr-un grup de 

studiu biblic,  condus de o sor] din biserica noastr]. Studiul 

s-a =ntins pe toat] perioada liceului. Sora aceasta, o femeie 

foarte credincioas] \i =nzestrat] de Dumnezeu cu =n-

[elepciune, ne-a expus Cuvqntul lui Dumnezeu =ntr-un mod 

foarte clar. Cqnd am terminat liceul \i m] preg]team s] m] 

=nscriu la o facultate \i s] urmez o carier], sora acesta     

mi-a spus c] Dumnezeu m] vrea =n lucrarea Lui \i ar trebui 

s] merg la o \coal] biblic]. De\i eram implicat \i iubeam 

lucrarea Domnului, totu\i a\ fi dorit s] urmez o carier], \i 

s] am, la rqndul meu, o profesie. Dumnezeu =ns], mi-a 

=nchis toate u\ile, deschizindu-mi una singur]: u\a Institu-

tu lu i  Teologic Pent icostal  d in Bucure\t i .               

+n anul 2002, am fost acceptat ca \i student al Institutului 

Teologic Penticostal, loc unde am avut harul s] =ntqlnesc 

oameni  ai lui 

Dumnezeu, care 

au avut un impact 

puternic asupra 

v i e [ i i  m e l e .               

Prin profesorii \i 

c o l e g i i  m e i ,    

Dumnezeu mi-a 

modelat via[a, 

p r e g ] t i n d u - m ]  

pentru slujire. +n 

anul 2006, dup] 

terminarea \colii, 

o scurt] vizit] =n 

Statele Unite avea s] se transforme =ntr-o \edere perma-

nent]. Aici am =ntqlnit-o pe so[ia mea. Suntem c]s]tori[i de 

\apte ani \i avem doi copii (un b]iat de trei ani \i o feti[] de 

un an \i jum]tate), iar al treilea se va na\te =n luna aprilie 

2014. +n to[i ace\ti \apte ani, am slujit Domnului =n biserica 

penticostal] “Maranatha Curch of God”, p]storit] de fratele 

Moise Gaode, fiind implicat =n diverse departamente: 

muzic], ajutor de secretar, casier, responsabil cu |coala 

Duminical], \i predicarea Evangheliei!  

Mul[umesc Domnului pentru harul de a sluji =n aceast] 

biseric] minunat], \i mul[umesc bisericii \i fratelui pastor 

pentru =ncrederea acordat]! Pe data de 10 Noiembrie 

2013, Biserica Maranatha a organizat conferin[a anual] 

Church of God, conferin[] la care au participat fra[i pastori 

din aproape toate col[urile Americii. Cu aceast] ocazie au 

avut loc ordin]ri, unde patru fra[i din biserica noastr] au 

fost ordina[i, printre care \i eu am fost ordinat =n slujba de 

diacon. Fra[ii pastori prezen[i la conferin[] s-au rugat pen-

tru noi cu punerea mqinilor. 

Mul[umesc Domnului pentru toat] purtarea lui de grij]!               

Pot s] spun \i eu, ca Samuel alt] dat]: “pqn] aici               

Domnul m-a ajutat”! 
19 
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Numele meu este Florentin Ghi[]                                 
N]scut =n Slobozia, Jud. Ialomita                                        
Biserica Penticostal] Betania din C]l]ra\i,             
Romqnia. In prezent sunt =n Cleveland TN la 
studii \i aici particip =n biserica Cross Pointe 
COG. 

Am fost botezat =n ap] \i =n Duhul =n anul 2003.      
Am un Bachelor of Arts in Pastoral Theology 
from European Theological Seminary in Kniebis-
Freudenstadt, Germany, un Master of Divinity in 
Theology from the Pentecostal Theological Semi-
nary in Cleveland, TN, \i =n prezent lucrez la un 
Doctor of Ministry in Leadership and Church Min-
istries from the Pentecostal Theological Semi-
nary. +n prezent planific s] merg ca Misionar 
Educator =n zona Asia-Pacific unde voi preda 
theologie \i bible, \i alte clase legate de slujirea 
=n biserica \i misiunea biserici. Acolo voi fi impli-
cat =n a c]l]tori la biserici \i \coli biblice cu 
scopul de a preda \i a predica Evanghelia. Cu 
ajutorul Domnului voi c]uta implicare =n biserica 
local] \i lucrarea de misiune =n comunitatea =n 
care voi locui. M] bucur s] \tiu c] m] purta[i =n 
rug]ciunile voastre. Pentru mai multe informa[ii 
despre mine \i lucrarea la care m-a chemat 
Dumnezeu, v] rog lua[i leg]tura cu Genesis 
Romanian Mission 

 

Noi românii avem o cântare: ”Doar o colib] aici jos îmi ajunge...”, 
îns] în ultima vreme am cam renun[at s] o mai cânt]m pentru c] 
ne-am dat seama c] nu se potrive\te cu realitatea. În jur de o lun] 
\i jum]tate am locuit la marginea ora\ului Rundu împreun] cu 
bo\imanii. M-am bucurat de modul în care am fost primit de ei.    
Mi-au oferit o colib] unde s] îmi pot pune cortul astfel încât s] m] 
ad]postesc de soarele arz]tor din timpul zilei \i de ploile care în 
ultima vreme au fost tot mai frecvente. La început am avut doar un 
acoperi\ îns] pe urm] am pus \i ziduri colibei, fiind f]cute din 

nailoane \i cartoane.    
M-au invitat s] \i m]-
nânc împreun] cu ei din 
m]m]lig] folosindu-mi 
mâna în loc de lingur]. 
Dac] m]nânci cu 
bo\imanii nu e de mirare 
s] g]se\ti nisip în mân-
care având în vedere c] 
p]mântul este masa pe 
care femeile preg]tesc 
mâncarea, dar po[i s] îi 

mul[ume\ti mul[ume\ti lui Dumnezeu c] ai avut ce s] m]nânci. 
Tr]ind cu ei mi-am dat seama cât de complicat] ne facem noi via-
[a \i totu\i cât de simplu se poate tr]i. Am în[eles c] pot s]-i mul-
[umesc lui Dumnezeu chiar \i pentru o colib] unde s] nu mai îmi 
intre ap] în cort în timpul ploii \i unde soarele s] nu-mi mai înc]l-
zeasc] apa de b]ut la temperatura în care s] îmi pot face direct 
ceai din ea. Oamenii ace\tia pot s] Îl laude \i s] Îi mul[umeasc] 
lui Dumnezeu chiar dac] au doar o colib] aici jos, dar în ceruri vor 
avea mai mult de atât. Am spus lucrurile acestea s] v] îndemn s] 
îi mul[umi[i lui Dumnezeu pentru tot ce v-a dat \i s] nu l]s]m lu-
crurile materiale s] împiedice rela[ia dintre noi \i El. Ini[ial pl]-
nuiam s] locuiesc dou] s]pt]mâni cu bo\imanii din Rundu, iar 
apoi s] m] mut în satul Cheto, dar se pare c] r]spunsul legat de 
viz] se las] a\teptat a\a c] am închiriat din nou o camer] pentru 
câteva s]pt]mâni în ora\. |coala la care predam a intrat în vacan-
[]. În Namibia acum s-a terminat anul \colar a\a c] a început va-
can[a mare care va dura o lun] \i jum]tate.   

Octavian Retegan  -  Misionar                     

  Coliba mea dup] ce i-am pus ziduri 

Viziunea ta este pentru un  an,  seam]n] grâu.                        
Viziunea te este pentru zece ani, planteaz] copaci.                 
Viziunea ta este pentru o via[], investe\te în oameni.            
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C]l]toria misionar] =n Mozambic nu a fost nici pe departe din ceea ce eu \i 

colegi mei gqndeam. Vizitam Mozambicul a doua oar], dar de data aceasta 

=mpreun] cu George Iremciuc presziter =n biserica Betania din Chicago \i cu 

Petru Amarei, Pre\edintele Televiziunii Romqne din Chicago. Prea pu[in \tiam 

despre traseul ce =l vom parcurge =n cele aproape dou] s]pt]mqni cqt vom fi 

= n  M o z a m b i c .               

Fiecare zi a fost diferit]. Am vizitat cqmpul de refugia[i, anumite biserici din 

jungle, vizite la familii ce tr]iesc =n cele mai de jos condi[ii umane, \i am fost 

chiar \i la o nunt]. Pastorul Armando ar fi dorit s] iau parte cu el \i la un ser-

viciu funeral, dar nu am reu\it. Apari[ia noastr] =n unele locuri a stqrnit chiar 

team]. Eram ciuda[i fiindc] aveam alt] culoare. +n unele zone p]ream ciuda[i 

prin faptul cum eram =mbr]ca[i. Aflqndu-ne undeva =n jungl] am vrut s] intr]m 

=n vorb] cu un b]rbat ce mergea pe lqng] o a\a zis] “biciclet]”. Cqnd ne-am 

apropiat de el a =nceput s] fug] c] nici unul din noi nu l-am fi putut ajunge. Ni  

s-a spus c] nu sunt obijnui[i s] vad] fiin[e de culoarea noastr]. A sosit \i ziua 

cqnd s] plec]m =ntr-o zon] unde ar fi fost foarte posibil s] d]m fa[] cu ani-

malele furioase din jungle despre care nu ni s-a dat prea multe detalii:  bivoli 

s]lbatici, elefan[i, lei, maimu[e uria\e, hiene \i diferite soiuri de gazele. Urma 

s] vizit]m biserica unde frecventeaz] fostul vr]jitor. +n momentul =n care am 

ajuns, MAINATO, a fost primul care ne-a =ntqmpinat.  Ne-a prezentat so[ia lui 

iar apoi biserica unde el se bucur] cu fra[ii mozambicani. Nu \tiu ce a 

=nsemnat pentru el =ntqlnirea cu noi, dar pot spune c] pentru mine a fost un 

mare har s] pot vedea un om desc]tu\at de for[ele =ntunerecului \i care azi =l 

laud] pe Dumnezeu cu toat] inima. Am avut harul s] vestesc Evanghelia 

acestor oameni care sunt cu adevarat  fl]mqnzi de a asculta Cuvqntul lui  

Dumnezeu. Sunt seto\i s] aud] despre adev]ratul Dumnezeu care le ofer] 

mai mult decqt le oferea zeii lor. Am =mp]rt]\it cu ei din Psalmul 40 unde omul 

lui Dumnezeu David enumer] cqteva din beneficiile celui ce-\i pune =ncrede-

rea =n Dumnezeu. La =ncheiera programului a urmat un timp =n care fiecare i\i 

aducea darul la altar. Unii au venit cu fructe, legume iar al[i cu anumite p]s]ri 

sau animale. Nu voi uita niciodat] acea scen] care m-a impresionat pqn] la 

lacrimi \i pe mine \i pe colegii mei. Cineva a venit cu o g]inu\] legat] de pi-

cioare punqnd-o =n fa[a altarului. Din cqteva zvqgniri g]inu\a s-a dezlegat \i a 

fugit afar] din biseric]. Un copil mai iute de picior a alergat dup] ea =n jurul 

bisericii \i a prins-o, dar nu a mai dus-o =n biseric]. Noi ne a\teptam ca s] o 

aduc] =napoi dar spre surprindera noastr] ni s-a spus c] dac] pas]rea sau 

animalul fuge nu mai are voie s] fie adus =napoi. Intr-o alt] =mprejurare la ter-

minarea programului au venit la noi cu daruri: mango, banane iar mie mi-au 

                                                                      adus un pui de g]in] destul de 

                                                                      mare. Fratelui George Iremciuc  

                                                                      i-au adus o lubeni[]. C]l]toria  

                                                                      noastr] s-a =ncheiat dar amintirile 

                                                                      \i experien[ele cu fra[ii din Mo- 

                                                                      zambic vor r]mqne de neuitat  

                                                                      pentru noi.   

                                                                      Sl]vit s] fie Dumnezeu pentru 

                                                                      aceste experien[e.        

 Ilie U. Tomuta   

Cel mai b]trqn vr]jitor diin                 
INANMINGA, s-a =ntors                                    
la Dumnezeu 
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Dragi familii cre\tine 

V] scriem cu drag de la tropice, unde intr]m =n plin] var] – 

o var] fierbinte de aproape 40°C, dar \i foarte umed], cu 

ploi abundente \i furtuni tropicale. Dar ne bucur]m c] 

suntem aici c] suntem ambasadori ai lui Hristos. Insula 

Ro\ie chiar are nevoie de Evanghelie, dar \i de ajutor so-

cial \i medical. |i dumneavoastr] sunte[i binecuvqnta[i c] 

a[i acceptat s] fi[i p]rta\i acestei lucr]ri. Dorim s] strqnge-

[i roade bogate din aceste [inuturi pentru via[a ve\nic], cqt 

\i r]spl]tiri p]mqnte\ti pentru dragostea ce a[i ar]tat-o 

lucr]rii de aici ! Domnul ne-a deschis o mul[ime de USI prin 

care putem sluji aici, unele neplanificate sau gqndite dina-

inte. +ntr-o zi Ioana s-a dus cu Alessia \i Ruth s] duc] ni\te 

fructe unor copii din vecini. P]rin[ii copiilor i-au ar]tat Ioa-

nei piciorul infectat al unuia dintre copiii lor, o feti[] de 3 

ani. Ii cereau s] =i ajute cumva medical. Tat]l ei a vrut s] o 

duc] cu bicicleta, dar feti[a \i-a prins c]lcqiul =ntre spi[ele 

ro[ii \i cadrul bicicletei. Tot c]lcqiul i-a fost sfq\iat, deve-

nind carne vie infectat]. Prea s]raci s] pl]teasc] o con-

sulta[ie la doctori, au sperat c] piciorul se va vindeca de la 

sine. Dar el ar]ta din ce =n ce mai r]u. Ioana a adus feti[a 

la noi acas] \i a =nceput s] o trateze zilnic, dezinfectqnd 

rana, bandajqnd-o \i administrqnd feti[ei antibiotice, a\a c] 

feti[a se simte mai bine acum. Intrqnd =n casa lor, a fost 

surprins] s] vad] doar pere[ii goi: nici pat, nici mobil] – 

toat] familia dormind pe p]mqntul gol. Gqndi[i-v] =n ce 

stare de s]r]cie sunt oamenii ace\tia! Trei copii \i al 4-lea 

pe drum! Am =nceput s] ne =mplic]m \i =n lucrarea din 

biserica din care facem parte, (=n jur de 130 de persoane). 

Pastorul ne cheam] =n serviciile divine deseori s] ne    

rug]m pentru diversele nevoi ale fra[ilor din biseric], pentru 

bolnavi, pentru eliberarea de diverse poveri, pentru  

 

umplerea cu Duhul Sfqnt. Am pus casa noastr] la dispozi-

[ia bisericii penticostale din Antsirabe \i =n fiecare sqmb]t] 

avem =ntqlnire cu fra[i \i surori la rug]ciune, studiu biblic, 

cqnt]ri, iar =n timpul dimine[ii se face evanghelizare de 

strad] =n zon], pastorul predicqndu-le \i rugqndu-se pentru 

ei, oamenii fiind chema-[i s] se =mpace cu Hristos. Cre\tinii 

sunt dedica[i lui Hristos \i pentru renun[area la cultul str]-

bunilor, unii au fost dezmo\teni[i \i au interdic[ii s] se mai 

vad] cu familia l]rgit]. Am avut \i alte provoc]ri, =n special 

legate de PROTEC{IE. Una dintre familiile cu care ne-am 

=mprietenit aici a fost atacat] =ntr-o noapte de un grup de 

tqlhari =narma[i, care le-au spart zidul de la curte \i par[ial 

u\a de la cas], dorind s] =i jefuiasc] de bunurile din cas]. 

Am fost destul de speria[i =n acele zile pentru c] cercetqnd 

zidul de la curtea noastr], am v]zut c] era \i la noi o sp]r-

tur] nefinalizat], iar repararea ei a necesitat 15 c]ramizi – 

care fuseser] scoase din gard. Domnul ne-a trimis =n 

acele zile grele pentru noi un cuvqnt profetic, printr-un pas-

tor din Romqnia, pe care ni l-am personalizat ca fami-

lie: ,,Tu m-ai ocrotit pe mine, casa mea \i tot ce este al 

meu. Ai binecuvqntat lucrul mqinilor mele \i turmele mele 

acoper] [ara… ” (Iov 1 :10)  Am =nceput s] =nv][]m limba 

malgasa – studiem cu o profesoar] =n fiecare zi cqte 3 ore, 

=n afar] de temele de cas]. Sper]m c] =n cqteva luni s] ne 

d]m drumul – deja =n[elegem multe cuvinte =n jurul nostru, 

dar este destul de greu s] le leg]m =n propozi[ii.  

Dar nu ne descuraj]m – doar la asta am venit. Acum 

punem bazele comunic]rii – pentru c] peste 90% din pas-

torii cu care vom lucra aici =n Madagascar, vorbesc doar 

limba malgasa \i nu cunosc limba francez]. 
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Pentru misiunea ce 

trebuia s] o fac =n 

M o z a m b i c 

=mpreun] cu Petru 

Amarei \i George 

Iremciuc am pus =n 

desagele noastre 

tot ceea ce cre-

deam s] ne fie de 

real folos: cqrn]-

ciori usca[i, brqnz], 

biscui[i, supe =n 

plicule[e, tylenol pentru eventualele dureri de cap, pastile 

de tensiune, perie \i past] de din[i, s]pun, past] de b]r-

bierit, crem] dup] b]rbierit, deodorant, fixativ de p]r, \er-

ve[ele parfumate, \pray contra [qn[arilor, gum] de meste-

cat, termosuri pentru ap] \i aproape c] am uitat cqte erau 

=n bagajele noastre. Ajun\i acolo ar]tam ca \i c]zu[i de pe 

alt] planet]. Noi =n fiecare zi cu alt] c]ma\], ei f]r] c]ma-

\] sau unii cu ele toate sfqrtecate. Noi cu ciorapi \i sandale 

sau basche[i, ei descul[i sau =n loc de pantaloni aveau o 

=nvelitoare pqn] deasupra genunchilor. Ne-a fost dat s] 

vedem persoane care nu aveau decqt un papuc. Noi b]r-

bieri[i proasp]t \i cu fe[e sclipitoare de niveaua ce o 

foloseam. Ei cu fe[ele negrite, cr]pate de soare \i pline de 

praful african. Am =nceput s] credem c] la plecare le vom 

face o mare bucurie l]sqndu-le lor toat] garderoba noas-

tr]. O c]ma\], o perche de pantofi, un costum, o past] de 

din[i, un s]pun, un deodorant etc. Culmea c] p]reau total 

dezinteresa[i de acestea. Erau cu ochii pe Bibliile noastre 

din care =ncercam s] le vestim Evanghelia. Vroiau s] le-o 

d]m s] o [in] =n mqn] s] o r]sfoiasc]. O mutau dintr-o 

mqn] =n alta. Mutau fiecare fil] cu o grij] uimitoare. Privirea 

lor ne spunea ce mult \i-ar fi dorit s] aibe o asemenea  

Biblie. Erau gata s] le primeasc] \i chiar a\a, =n alt] limb] 

decqt a lor. Am cerut Pastorului Armando, s] ne spun] 

dac] ar fi vreo posibilitate ca s] cump]r]m ceva Biblii =n 

limba lor? Ne-a spus c] el \tie un loc foarte ascuns printre 

ruinele ora\ului. Am cerut s] ne duc] acolo. Ne-a spus cqt 

de periculos poate fi dac] vom fi prin\i. Am decis totu\i, =n 

miez de noapte, s] mergem =ntr-acolo. +ntunericul gros ne 

dezavantaja c] nu vedeam cine e =n  jurul nostru. Oamenii 

aveau culoarea nop[ii. Am ajuns pe sc]rile unei cl]diri ex-

trem de ciudate unde se auzeau voci care m-au speriat de 

moarte. S-a deschis o u\] ce scqr[qia ca u\ile iadului. Nu 

mai \tiu dac] am fost =npins =n]untru sau tras de o mqn] 

=n]untru. Acolo era un cre\tin care avea un depozit de  

Biblii \i literatur] religioas]. Le-am contabilizat rugqndu-l s] 

le preg]teasc] pe toate =n schimbul unei dona[ii cerute. De 

intrat acolo am intrat dar nu \tiam cum voi ie\i. Ce mqn] 

m] va apuca \i unde voi ajunge. Tot ce \tiu e c] m-am v]-

zut ie\it de acolo p]zit de =ngerii lui Dumnezeu. +mpreun] 

cu Pastorul Armando, am stabilit ziua =n care vom distribui 

Bibliile \i Noul Testament. Am ales s] punem =n mqna Pas-

torilor \i evangheli\tilor cqte o Biblie sau Noul Testament. 

Nimic nu cred c] i-ar fi putut face mai ferici[i decqt  primirea 

unei Biblii. Statisticile ne spun c] mai sunt înc] 2,252 de 

limbi str]ine =n care Biblia, sau Noul Testament, nu au fost 

traduse înc]. Translatorii Wycliffe muncesc din greu s] 

traduc] Biblia \i în aceste limbi. +n unele cazuri, translatorii 

trebuie s] mearg] s] locuiasc] între aceste popoare ca s] 

înveţe limba (care nu este cunoscut] în afara acestor 

triburi) \i apoi s] le scrie Biblia =n limba lor.               

Bob Creston, pre\edintele Wycliffe Bible Translators, a de-

clarat c] Sfânta Scriptur] va fi tradus] în toate limbile \i 

dialectele planetei în urm]torii 12 ani, “ceea ce ne aduce 

mai aproape de cea de-a doua venire a lui Isus Christos”.               

Creston a anun[at c], în prezent, num]rul celor care pot citi 

Biblia în limba matern] a ajuns la 4,9 miliarde de persoane, 

ceea ce înseamn] c] Biblia mai trebuie tradus] în 1919 de 

limbi \i dialecte. Momentan, exist] 2167 de proiecte care 

se ocup] de traduceri, arat] Wycliffe Global Alliance.               

Pre\edintele a mai declarat c] demersurile organiza[iei pe 

care o conduce sunt o împlinire a profeţiei din Matei 24:14, 

despre revenirea lui Isus. „Sunt convins c] Dumnezeu Î\i 

dore\te ca oameni din fiecare trib \i fiecare naţiune s] Îl 

cunoasc].” Ai vrea \i tu s] fii printre cei ce fac ceva ca  

Biblia s] ajung] =n mqna fiec]rui om?  

Po[i suporta un misionar care lucreaz] la traducerea Bibliei 

sau po[i cump]ra o Biblie cuiva. E o ofert] de a fi =mpreun] 

cu Dumnezeu. Misiunea “GENESIS” =[i ofer] aceast] 

ocazie. Ce te poate =mpiedica oare, s] fii unul din cei prin 

care Evanghelia s] ajung] pqn] la marginile lumii?   

Dumnezeu are nevoie de tine. 

   Rev. Ilie U. Tomu[a 
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Hakan, a fost lider de zon] (cartier) =n Partidul Comnunist din Turcia. Aici Partidul Comunist 
se ocupa, printre altele, cu trafic de arme \i terorism, neoficial, bineqnţeles. Hakan zice c] era 
foarte r]u \i de temut =n cartier. Odat] cineva l-a invitat la o biseric] protestant] \i s-a hot]rât 
s] mearg] şi s] fac] scandal. Pân] la urm] nu a mai f]cut scandal, în schimb s-a întors acas] 
cu un Nou Testament (in limba turc], bineînţeles) pe care l-a aruncat pe un dulap.  
Dup] o vreme a avut un vis în care el, împreun] cu colegii lui de partid erau într-o groap] adâncă din care nu puteau 
ie\i. A ap]rut Isus, îmbr]cat în alb \i s-a postat =n fa[a lui, f]r] s]-i zic] nimic. S-a trezit foarte tulburat, dar \i-a v]zut =n 
continuare de viaţa lui. Dup] câteva luni, era =ntr-o mare =ncurc]tur] \i unii îl urm]reau s] îi fac] r]u. A venit acas] 
aproape de miezul nopţii, a intrat =n camer] \i s-a =ncuiat pe din]untru, apoi s-a pus =n pat s] se culce. Se gândea la 
problemele lui \i \i-a amintit de vis \i de Isus \i L-a rugat s] vin] \i s]-i dea o solu[ie la problemele lui. Apoi a zis c] a 
auzit deschizându-se u\a (pe care o încuiase) \i L-a v]zut (susţine c] nu a visat) pe Isus intrând in camera lui. A luat 
Noul Testament de pe dulapul unde era aruncat, s-a a\ezat pe pat \i a început s] citeasc]: Evanghelia după Matei, 
Marcu, Luca \i Ioan, pân] la capitolul 5. Zice c] Isus citea cu glas tare, iar el =l urm]rea, uitându-se peste um]rul LUI. 
Cqnd a ajuns la Ioan cap. 5, era deja diminea[], s-a auzit zgomot =n cas] \i Isus a disp]rut.  
Pân] atunci lui Hakan nu i se p]rea nimic neobişnuit. Abia dup] ce Domnul a disp]rut, Hakan a început s] realizeze 
cine a fost la el =n camer]. A =nceput s] tremure din tot corpul \i s-a dus la mama lui =n camer], c]reia i-a spus c] Isus 
a fost la el toat] noaptea \i s-a pr]bu\it incon\tient pe pat. El nu-\i mai aminte\te nimic pân] seara când a început s] 
=\i revin]. Mama lui poveste\te c] toat] ziua a stat pe patul ei tremurând \i vorbind =ntr-o limb] pe care nu o =nţelegea: 
Domnul Isus îl botezase cu Duhul Sfqnt.  
Când el \i-a revenit era un om total schimbat. A început s] mearg] la biseric] \i s] studieze din Cuvqntul lui          
Dumnezeu. De asemenea a început s] evanghelizeze pe toat] lumea \i acum mama lui, fratele şi sora cea mare sunt 
=n biseric]. Tat]l lui a fost =mpotrivitor, dar bolnav fiind, =nainte de moarte L-a primit \i el pe Domnul. Mai are o sor] ne-
credincioas], pentru care ne rug]m =mpreun] cu biserica. El este acum lider =n biserica noastr] \i lucreaz] la canalul 
TV cre\tin, Kanal Hayat. Este c]s]torit \i are o feti[]. 
S] ne rug]m ca Duhul Sfânt al lui Hristos s] se ating] de tot mai mulţi turci \i ei s] fie transformaţi. Au venit mulţi 
oameni la biserică şi mulţi şi-au predat viaţa =n mâna Domnului, dar apoi nu i-am mai v]zut. Alţii vin după 3-4 luni \i ne 
cer să ne rugăm pentru ei, apoi iar nu se mai văd. Poate pentru c] atunci când cineva vrea s] devin] musulman trebuie 
doar s] m]rturiseasc] credinţa =n Allah \i =n profetul lor, apoi nu au obligaţia de a merge la moschee.                
Noi ne rug]m pentru toţi aceia care au venit \i au auzit Cuvântul \i unii chiar au primit vindecare în Numele lui Isus.         
Ne rug]m ca Duhul Sfânt s]-i cerceteze \i s]-i atrag] la EL.  
Mulţumesc celor ce v-aţi rugat pentru viza mea. Am primit viza pentru 3 luni, doar, adic], dup] socotelile autorit][ilor, 
pân] pe 2 ianuarie 2014. M] a\teptam s]-mi dea viz] pentru mai mult timp, dar cic] numai dac] m] =nscriu la Universi-
tate pot obţine pe 6 luni. S] ne rug]m ca Dumnezeu s] intervin] \i s] schimbe sistemul vizelor pentru români în anul 

viitor, deoarece devine foarte stresant.                                                                                         
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În ianuarie va trebui s] ies, m]car pentru câteva s]pt]mâni, apoi m] pot întoarce în Turcia pentru alte 3 luni, dup] 
care iar va trebui s] plec. Cu siguran[] c] Domnul are o solu[ie \i pentru situa[ia aceasta.  
Am început s] ne rug]m \i s] ne gândim la un program special pentru perioada Crăciunului. Ne dorim s] facem 
ceva deosebit şi s] afle tot cartierul c] s]rb]torim Na\terea Domnului. S] ne rugăm ca Dumnezeu s] ne dea în
[elepciune \i trecere înaintea oamenilor \i Duhul Lui s] cheme cât mai mulţi turci la EL în acea perioad]. Ne dorim 
ca Domnul s] se “nasc]” în inimile multor turci.  
V] mul[umesc mult pentru susţinere, pentru c] puterea rug]ciunilor se simte aici. M] rog ca Dumnezeu s] v] r]s-
pl]teasc] potrivit cu bog][ia harului S]u. Maria Liciu  
                                                                                                               

 

Acordul Misionar Omnis Terra 
este cea mai tqn]r] dintre 
misiunile bisericii Philadelphia 
Church of God Chicago.                                    
Lucr]m =n parteneriat cu urm]
toarele misiuni \i biserici: 
"Discover your Mission", Phila-
delphia Church of God, Rev 
Florin T Cimpean, Blessed 
Hope Golgotha Church Of God, 
Rev  Costic] Lupancu, Genesis , 
Romanian Mission, Rev. Ilie 
Tomu[a, Light of the Nations, 
Asemblies of God, Pastor Ezel 
F e r e i r r a                                       
Operation World, Philadelphia 
Church of God, Rev. Cornel Ian-
chici, TV Petro\ani, Biserica Fila-

delfia Petro\ani, Rev. Daniel Nemes(poate fi vizionat at: 
m e s a j p e n t r u s u f l e t . r o )                                                       
A.M.O.T. are ca obiectiv r]spqndirea Evangheliei =n orice 
zon], la mul[i sau la pu[ini, unde va g]si oportunitate \i 
deschidere, pentru ca oamenii s] fie schimba[i spiritual 
prin harul mqntuitor al Domnului Isus \i prin disponibili-
tatea noastr] pentru lucrare. Omnis Terra crede =ntr-un 
mod organizat =n aplicarea \i materializarea Cuvqntului  

 

 

 

Domnului nostru Isus, fie c] lucr]m, fie c] dormim, 
=mp]r][ia lui Dumnezeu cre\te, ca \i drojdia care trans-
form] toat] pl]m]deala sau ca \i s]mqn[a sem]nat] 
= n t r - o  [ a r i n ] .                
Chiar dac] eforturile \i implicarea noastr] sunt mici 
acum, credem c] dragostea \i faptele bune =mpreun] 
cu Evanghelia vor cre\te \i vor dospi toat] pl]m]deala.                
Anul acesta =n Peru am =nceput \i plantat o \coal] Bib-
lic] pentru misiune, =n  una din poze pute[i vedea pro-
fesorii \i primii studen[i.  Anul acesta am celebrat patru 

ani de la =nfiin[area bisericii Philadelphia din Lisboa \i 
patru ani de slujire a pastorului Arcadio Pipa Ramirez.                
+nainte de re=ntoarcerea noastr] acas] am numit \i am l]-
sat ca supravegheator \i misionar permanent pe tqn]rul 
n o s t r u  f r a t e  E d w i n  S a h u a r i c o .                
Misiunea Omnis Terra la recomandarea fratelui Florin 
C=mpean, =ncepqnd din luna Noiembrie se ocup] de 
misionara Daniela Caida\, care lucreaz] cu un grup de 
Romqni din misiunea Secer]tori =n tribul ASENINCA.                
De asemenea suntem plini de mul[umire c]tre Dumnezeu 
pentru implicarea =n misiune a fratelui Nelu Niciu din 
Spania. Dorim ca aceast] flac]r] care arde =n piepturile 
noastre pentru misiune s] aprind] cqt mai mul[i oameni \i 
ar fi \i mai minunat dac] to[i am arde plini de pasiune pen-
tru misiune. 

Pastor Cornel Ianchici 
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În data de 30 Octombrie 2013, la Centrul Român de Studii 

Transculturale, am avut deosebita bucurie de a primi pen-

tru fiecare student câte un exemplar din BIBLIA Planul Pro-

fetic cu concordan[] \i explica[ii, d]ruit] cu mult] dragoste 

din partea Societ][ii Biblice Româno-Americane \i a Misi-

unii „Genesis”. Atin\i fiind de gestul acestor organiza[ii, 

studen[ii au transmis gânduri de apreciere \i mul[umire, 

consemnate succint în urm]toarele rânduri                                            

„Este cel mai frumos cadou primit, o Biblie; este singura 

carte din lume al c]rei autor este prezent atunci când 

citesc din ea. Cartea aceasta m] va îndep]rta de p]cat 

sau p]catul m] va îndep]rta de ea. O iau cu mulţumire \i 

respect!”                

Iacob Marius, student CRST anul I   

                                                                                                                                                                                                              
„Cuvintele mele sunt limitate pentru a-mi exprima bucuria \i 
mul[umirea ce am sim[it-o atunci când am intrat în posesia 
acestei Biblii atât de minunate. În acest moment m] 
gândesc la multele zile \i nop[i nedormite, a unor oameni 
care s-au pus la dispozi[ia lui Dumnezeu \i s-au sacrificat 
pentru ca aceast] Biblie s] fie o mare binecuvântare pen-
tru mul[i \i prin care multe suflete vor fi îmbog][ite. V] mul-
ţumesc din inim] \i m] rog ca Domnul s] v] r]spl]teasc]  
toat] osteneala.” 

    Carmen Franciuc, student] CRST anul II 
 În aceea\i zi am avut \i pl]cuta surpriz] ca studen[ii s] 

primeasc] din partea Misiunii Genesis câte o geant] cu 

rechizite \colare, al]turi de prosoape \i produse de igien] 

personal]. Cople\i[i de acest gest generos studen[ii 

CRST au ales s] transmit] un gând de re-

cuno\tiin[] pentru efortul depus: 

„Sluji[i cu bucurie, c]ci \ti[i c] fiecare, va 
primi r]splat] de la Domnul, dup] binele pe 
care-l va fi f]cut”  (Efeseni 6:7-8). 
 
„Cu bucurie v] anun[ c] în data de 30 oc-
tombrie 2013, împreun] cu studen[ii \i con-
ducerea de la CRST, ne-am rugat \i am pos-
tit pentru sponsorii pe care Dumnezeu i-a 
adus al]turi de noi în timpul instruirii la 

\coal]. |tim c] lucrarea pe care o facem nu este una soli-
tar], ci una de echip] \i ne bucur]m s] v] avem al]turi de 
noi. Cuvântul pe care noi îl rostim, s]mân[a pe care o 
plant]m în inimile oamenilor, e nevoie s] fie udat] de rug]-
ciunile dumneavoastr] pentru ca Domnul s] o fac] s] 
creasc] \i s] ajung] la maturitate, deci recunoa\tem c] 
lucrarea noastr] depinde de harul lui Dumnezeu \i de aju-
torul dumneavoastr]. Ne-am rugat \i ne rug]m ca Domnul 
s] v] binecuvânteze cu s]n]tate fizic] \i spiritual], s] 
poarte de grij] familiilor bisericii \i s] v] d]ruiasc] din 
bel\ug, toate resursele de care ave[i nevoie pentru o via[] 
biruitoare. Mai presus de toate îi cerem Domnului s] v] 
dea bucuria prezen[ei Sale în fiecare zi \i bucurie în slu-
jirea pe care o face[i pentru Împ]r]ţia Lui. Vrem prin aceste 
rânduri s] ne ar]t]m recuno\tin[a pentru sus[inerea finan-
ciar] \i în rug]ciune pe care o primim din partea dum-
neavoastr]. Credem c] Dumnezeu v] va r]spl]ti tot binele 
pe care îl face[i. Fiti binecuvânta[i \i o binecuvântare!” 
Betina \i Ioan Besoiu, student[i  CRST anul II 

22 



                                                                                                          
 

Mul[umiri Misiunii Genesis                                                  

La o serbare de Cr]ciun, o feti[] de la gr]dini[], a c]rei mam] 

murise =n luna iunie a acelui an, a venit la mine, cu cadoul ei =n 

mqn] \i m-a =ntrebat: “se poate cump]ra o mam]?”                                                                                       

Cu siguran[] NU. Dar, se poate face ceea ce  VOI  a[i f]cut - se 

poate aduce un strop de bucurie prin darul f]cut cu dragoste. 

Poetul romqn George Cosbuc scrie: “picurii din strop cu strop, 

fac al marilor potop”. 

Pentru c] noi ne =ncredem =n Domnul pentru toate nevoile   

noastre, care nu sunt pu[ine, fiecare dar este o bucurie, o 

=ncurajare \i o confirmare c] Dumnezeu  este cu noi \i se 

=ngrije\te de toate nevoile noastre. Educatoarele s-au bucurat 

de lipici, creioanele de colorat \i plastelin] pentru c] sunt de 

foarte bun] calitate. Copiii? De ce crede[i c] s-au bucurat cel 

mai mult? De bomboane \i de cereale. Mul[i dintre ei au mqn-

cat cereale cu lapte pentru prima oar] =n via[a lor \i niciodat] 

pqn] acum unt de arahide. Da, cu siguran[] nu putem =nlocui o 

mam] pentru c] ea este unic] =n via[a unui copil, dar putem  

renun[a la cqte ceva din dorin[ele noastre \i s] facem o bucurie 

celui lipsit, c]ci este scris: “cine ajut] pe s]rac, =mprumut] pe 

Domnul”. 

Multe mul[umiri Misiunii Genesis 

 Lidia Murza - pre\edinte Asocia[ia de Ajutorare a Copiilor, 

BENITA                                                                    23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi fra[i ai Misiunii GENESIS, 

V] suntem recunosc]tori pentru bucuria ce a[i f]cut-o 
acestor copii s]rmani. 

Aici sunt copiii de la Casa Speran[ei" din B]ile\ti 
aici unde zilnic ace\tia m]nqnc], fac lec[iile, schimb] 
hainele, fac du\ \i apoi merg la \coal], iar noaptea ii 
ducem =n familii. Avem \i 2 cazuri =n care r]mqn per-
manent de luni pqn] vineri. A\a dup] cum ve[i vedea 
=n fotografii, am dat rechizite \i la al[i copii deoarece 
din acea familie doar 6 merg la \coal] ceilal[i sunt fie 
c]s]tori[i fie nu mai merg la \coal]. Dar noi continu-
  ]m s] ii ajut]m. Ne-am bucura tare mult dac] a[i 
putea r]mqne parteneri cu noi =n aceast] lucrare s] 
putem aduce un strop de fericire =n via[a acestor or-
fani. Noi [inem locul de p]rin[i \i dac] ar fi posibil v] 
a\tept]m =n vizit] s] vede[i direct nevoile de aici. 

Domnul s] v] binecuvinteze! 

Cu mult respect Radu Praja al]turi de copiii Funda[iei 

         To our dear precious friends and partners from 

                              GENESIS MISSION                                                    
As this year starts to winds down we also wish to close it with thanks 
to you for standing with us as we care for some of God's orphaned 
and abandoned children.                                                                                    
God bless you for remembering Bethany House and "the least of 
these my brothers" in your future giving.  In Christ,                                                
Dan & Daniela Pierce                                                                                     
Bethany House Calarasi, Romania                                                                         
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In mid-August, I got the privilege to go on a mis-

sion trip to Mexico with a group of young adults from 
Philadelphia Romanian Church. The trip was organized 
by Steve Tomuta, and was headed by the non-profit or-
ganization Casas Por Cristo. This organization leads 
week long trips building homes for families living in pov-
erty in remote parts of Mexico and Guatemala. Volunteers 
help convert an empty lot into a home that will sustain for 
years to come. Their mission however, is not only to 
transform the lot, but the hearts of the families through the 
l o v e  o f  J e s u s  C h r i s t .                                                                                   
Our group included 14 people who were ready and willing 
to serve a family in need. We took a quick flight to Texas, 
where we spent one night at a church, not too far from the 
Mexican border. The next day, we met with our Casas Por 
Cristo leader, Jason, and headed out to Acuna Mexico. A 
local church was willing to host us there for four days. 
Here we had a place to sleep, a kitchen to cook and eat, and 
s h o w e r s  t o  w a s h  u p .                                                                   
Jason has been volunteering as a site leader for over 5 years, 
and taught us everything we needed to know about building a 
small, two room home. Upon arrival, half of the team headed out 
to the job site to begin preparing the foundation for the home. 
The family was present, as they were living in a tiny house on 
the lot already. Their one room home was in horrible condition 
and falling apart. To the 5-6 people living there, their kitchen was 
also their dining room and bedroom. They were clearly in des-
perate need for a larger home with better conditions.                                                                                             
Our next three days were spent working at least 8 hours a day. 
The heat was exhausting, so hydration was essential and sing-
ing was necessary to keep our spirits up. After the concrete was 
poured and dried, we began on the framing. Side by side, we 
h a m m e r e d  e v e r y  n a i l  i n t o  t h e  w o o d .                                             
Then came the insulation, drywall, roofing, and stucco. Our 

hearts went into everything we did because we wanted the 
absolute best for the family who would live in it.                
Each day that we went to work, we were surrounded by 
grandchildren running around trying to play with us. We 
spent time talking to the grandparents, with the little amount 
of Spanish that we knew. Their love for one another, and for 
us, was so apparent and contagious. We could see the joy 
and peace that Jesus brought to their lives, even though 
they had so little. Each night during devotional time with the 
group, we would marvel at how amazing this family was, 
and how God is speaking to us through every circumstance 

w e  e n c o u n t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  d a y .                
With God’s help, we finished the home in 3.5 days. On the last 
day, the family threw a fiesta for us with authentic Mexican food 
and live music. We had a ceremony where we presented the 
family with the home and gifts. Our words could not even ex-
press how grateful we were to have had the opportunity to serve 
them. They did more for us than we could ever do for them. God 
surprised us with the strong bond that we had developed with 
this family in less than a week. After praying over the home and 
family, we said our goodbyes through tears and smiles, promis-
ing to return for a visit one day. Our group is grateful for all those 
who supported us financially and through their prayers.                                

MEXICO   Nicole Lela  
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Growing up we learn about missionaries and 
mission trips, we hear about the poor, the 
helpless, and the hurt. Growing up, I’ve 
heard the word orphans mentioned in 
church many times, I’ve heard the word poor 
many times, but I also remember hearing 
the word hope. The word hope also has a 
person to back it up; his name is Jesus. This 
past summer I was blessed to have the op-
portunity to serve God in a way I haven’t 
before and share the good news of Jesus A 
small church that was founded by Danut and Cristina Capatan in 
the village of Corbeanca near Bucharest had the vision of focusing 
specifically on the poor kids from the area.  The name of this 
church is North Point Community Church. It started with a few 
small meetings with a few people in a room above a grocery store.  
Every Sunday there were about 3 -5 adults for 
the service and 7 children that attended Sun-
d a y  s c h o o l .                                                                       
Because this church is the first and only born 
again church in this community they needed 
a way to connect with the people, and share 
the good news. Cristina and Danut asked and 
God answered. God put it on their hearts to 
do a week of camp for the children of this 
village. And that’s where I came in. Cristina 
prayed for a helper to organize the camp, and 
God put me on her heart. She called and 
asked if I was interested, of course, I was. So I 
s t a r t e d  p r a y i n g  a n d  p l a n n i n g .                                                                            
As the planning began I had doubts, and 
struggles. The struggles began when I started 
doubting, and the doubting began when I saw 
that I wasn’t succeeding. The moment I 
stopped being in control and put it in Gods 
hands, things started to happen.  The Lord 
provided this project with sufficient funds, 
prayer support, and materials necessary for 
the camp. 

 We started with 7 children.  As the week progressed the number 
of kids grew more each day, God was at work. On the last day of 
t h e  c a m p  w e  h a d  o v e r  5 0  c h i l d r e n .                   
In those five days we taught the children songs, games, and most 
importantly about God the father, Jesus the Son, and the Holy 
Spirit. As we got to know these children I saw hope in those little 
eyes. After this week with these kids I felt so blessed. The smallest 
things or gestures made these kids smile, whether it was a funny 
part of a song, finishing a craft, or winning a small prize for re-
membering the verse, it put a smile on their faces.                   
My heart breaks for these kids; there were kids who wore the 

same clothes for the whole week. 
There was a little girl with a mental 
illness that wasn’t given the proper 
attention, a little girl with spots all 
over her skin, a condition caused by a 
huge amount of fear or shock. But 
these kids were thankful for the meal 
they received at the camp everyday.                   
One of the lessons I taught that week 
was about worship. I explained that 
we can worship God through music 
and song, through prayer, and 
through the way we live our lives. Our 
craft for that day was simple and fun, 
we made music makers, a paper plate 
that the kids decorated, folded in half, 
filled with rice, and stapled shut. 
When we sang our songs at the end 
we had music makers to help us out. I 
wish you could have seen how happy 
those kids were as they waved around 

those simple crafts. As I look back on that moment I realized that 
that’s what heaven will be like, all of Gods children worshipping 
Him together with our music makers and big smiles on our faces.                   
With the help of a generous company and some wonderful young 
ladies in the Romanian community we were able to send enough 

Christmas gifts for 70 children, which 
is now the number of kids attending 
this church. As you can see, God is 
working in this church in a way that we 
didn’t imagine. We feel that God has 
big plans for this village. We are pray-
ing that God will provide the necessary 
resources to make this church grow 
and bring Him glory.                                           
I want to take this opportunity to thank 
all the people who have supported and 
are supporting this project financially 
a n d  t h r o u g h  p r a y e r .                   
In the summer of 2014 we plan on do-
ing this camp again! With God’s help 
we want to serve more kids, and reach 
out to their families.  

God bless you, 

Claudia Vanciu 
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Acum patru ani am auzit despre proiectul Opera-

tion Christmas Child prin sta[ia de radio K-Love. Acest 

proiect este sponsorizat \i sus[inut de c]tre organiza[ia 

Samaritan’s Purse, al c]rei pre\edinte \i CEO este Frank-

lin Graham. Operation Christmas Child este un proiect 

prin care cutii cu cadouri sunt colectate \i distribuite 

copiilor s]raci din întreaga lume.  Dumnezeu mi-a pus pe 

inim] aceast] lucrare \i am vrut s] dau ocazia membrilor 

din Biserica Philadephia s] participe. Am prezentat proiec-

tul acesta \colii duminicale, tinerilor (la întâlnirile de vineri 

seara) \i întregii biserici. Fratele Pastor Florin C=mpean  

mi-a dat permisiunea s] distribui bro\uri \i s] pun afi\e la 

intrarea în biseric]. Am colectat cutiile timp de cqteva s]p-

t]mâni \i am r]mas impresionat] de dragostea \i genero-

zitatea cu care s-au implicat fra[ii, surorile, tinerii \i copiii 

din biseric]. Am v]zut sacrificiul \i grija cu care a fost îm-

pachetat] fiecare cutie. Inima mea a fost atins] când am 

v]zut cutiile atât de pline cu juc]rii, rechizite \colare, dul-

ciuri, articole de toalet] \i h]inu[e, încât nici nu le puteam 

închide. Prin harul lui Dumnezeu \i generozitatea mem-

brilor Bisericii Philadelphia, anul acesta am adunat  peste 

130 de cutii. Slav] Domnului! Vreau s] mulţumesc tuturor 

celor care s-au implicat în aceast] lucrare.                

Cred din toat] inima c] pachetele pe care le-am trimis vor 

aduce mult] bucurie \i vor avea un mare impact =n via[a 

copiilor care le vor primi. Mai mult, prin aceste cadouri, 

copii din toat] lumea vor avea oportunitatea s] aud] des-

pre dragostea lui Dumnezeu. Fiecare copil care prime\te 

o cutie este invitat s] participe într-un program de ucenici-

zare numit The Greatest Journey (Cea mai mare c]l]-

torie). În acest program, copiii aud Vestea Bun] \i înva[] 

cum s]-L urmeze pe Isus. M] bucur \i sunt recunosc]-

toare lui Dumnezeu pentru chemarea care mi-a f]cut-o s] 

slujesc prin proiectul Operation Christmas Child. El este 

Cel care mi-a pus pe inim] aceast] lucrare \i m-a în-

zestrat cu darurile necesare ca s] o pot duce la înde-

plinire. Sincer] s] fiu, f]r] ajutorul lui Dumnezeu nu cred 

c] a\i fi avut curajul s] m] ridic în fa[a bisericii \i s] pre-

zint aceast proiect. Mul[umesc familiei mele \i Bisericii 

Philadelphia pentru tot suportul pe care mi l-au accordat.                   

Estera Otilia Alexa 
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Oma Riet  and Opa Robert 
from the Netherlands know 
Esty Matis for several years. 
Her personality and enthusi-
asm breaks down barriers in 
social contact. Last three years 
we have visited, from our 
Hometown The Netherlands, 
our grandchildren twice or 
three times a year. Last year Esty told about her work for 
the Pentecostal church and the missionary work for poor 
schoolchildren in her hometown in Rumania. Rev. Ilie U. 
Tomuta was the project leader  in this project. We told her 
about our dental clinical projects in dentistry in Mongolia, 
Russia, Cambodia en our long term clinical dental project 
in the Oncologic Hospital Chisinau in the Republic 
Moldova. [www.smilesformoldova.eu] So it was apparent 
that we had common interest in helping poor people.                                                                           
During our 2 weeks-visit in June/July 2013 we informed 
about the project was interested to supply toothbrushes 
and toothpastes for children in the orphanages in Ruma-
nia. After consultation with the project leader Rev. Ilie To-
muta,  she confirmed positive. So in October this year we 
brought over 100 of children toothbrushes  from sponsors 
i n  H o l l a n d .  ( P i c t u r e  1 )                                                                   
During these two weeks Opa Robert had a meeting with 
Rev Ilie Tomuta, dir. Genesis Romanian Mission. I was 
impressed about the very interesting welfare work of his 
Church team in various countries in the world from Ruma-
n i a  t o  A s i a  a n d  A f r i c a .                                                                  
I told him about my clinical dental project of maxillofacial 
prosthetics in the Oncological Hospital in Chisinau and my 
advisory work for retired managers by PUM, Project Advi-
sory Management in the Hague, NL. [www.PUM.nl]             
I planned in the fourth week of November for the next 
workshop visit to Chisinau. I expressed my willing to sup-
port his missionary welfare work in the Republic Moldova, 
a small country situated eastern from Rumania.                                  

For the Moldova project the Foun-
dation Smiles for rmoldova organ-
ised a mailbox with materials and 
books for the dental/prosthetic office 
in the Oncologic Hospital to                
C h i s i n a u .                
Being back home, I discovered to 
have left space for more materials 
in the transport, so I contacted Esty 
and Rev. Ilie with the proposal to 
send Baby clothes and baby toys 
f o r  a n  o r p h a n a g e .                

Rev Ilie contacted Mr. Doru Cirdei, the pastor of the Pen-
tecostal Church “Filadelphia” in Chisianu. One of the Or-
thodotic religion). On Wednesday evening, the 27th No-
vember, after finishing our workshop at the hospital  Rev. 
Cirdei picked the two of us up at the hotel for a visitation to 
the Orphanage and the Church. The Pentecostal church 
“Filadelphia” has in 20 years time  created the educational 
program (the kindergarten to 12th grade, fully accredited 
by state and an orphanage with school for 100 boys and 
girls. In the town the church prepare daily meals for the 
homeless in the area, a church for 1500 people, a TV 
broadcast  organisation, a dental and medical office  and a 
24 hours relieve service for desperate people. http://
filadelfia.md  

We were very impressed about the social welfare they 
have organised in this post-communistic country.                
In the church we over handed 1 big suitcase and bags 
w i th  the  c lo thes  and  the  baby  toys .                
After this, pastor Cirdei invited us for a dinner, where we 
had a very interesting conversation about mutual interest-
ing social subjects. Oma Riet and Opa Rob have the ex-
perience that being interested into fellow travellers all over 
the world and to encounter them always can lead to a bet-
ter world, with thanks to Esty Matis and Rev. Ilie Tomuta. 

Oma Riet and Opa Rob (65+) Groningen,  2013-12 - 03 

The Netherlands 
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LIBERTATEA RELIGIOASA 

IN CHINA UN MARE SEMN 

DE INTREBARE 

„Cum poate China pretinde c] 
permite libertatea religioas] 
atunci când închinarea cu al[i credincio\i în propria cas] 
presupune a risca un raid al poli[iei? Este de neconceput”. 
Aceast] declara[ie a reprezentantului organiza[iei Interna-
tional Christian Concern pentru China a fost f]cut] în con-
textul persecu[iilor la care sunt supu\i cre\tinii care se 
adun] în biserici mici, în casele credincio\ilor. Un val re-
cent de atacuri împotriva cre\tinilor \i bisericilor de cas] 
din China eviden[iaz] obiceiul consecvent al acestei []ri 
de a-i persecuta pe cre\tini, chiar cu pre[ul reputa[iei in-
terna[ ionale,  informeaz] Rel ig ion  Today .                                                                                                         
Astfel, un raport al International Christian Concern, o or-
ganiza[ie cu sediul la Washington al c]rei scop este s] îi 
ajute pe cre\tinii persecuta[i de pretutindeni, a semnalat 
mai multe cazuri recente de persecu[ie în China. De ex-
emplu, un grup de cre\tini din ora\ul Lingao, provincia 
Hainan, au fost b]tu[i atunci când au încercat s] îm-
piedice deschiderea unui \antier de construc[ii pe un teren 
unde ar fi trebuit s] fie amplasat] o biseric] cre\tin]. Mai 
mul[i copii \i persoane în vârst] au fost r]nite, iar dou] 
femei au ajuns în com] ca urmare a represaliilor.                                                                                                               
Li Shuangping, un lider 
de biseric] de cas] a fost 
r]pit \i b]tut de c]tre 
agen[i ai administra[iei 
publice locale, iar în 
Z h e n g z h o u , c a p i t a l a 
provinciei Henan, vandali 
necunoscu[i au blocat 
intrarea în biserica 
cre\tin] cu tone de moloz 
\i  piatr], for [ând                       
închiderea bisericii .                                                                        
Situa[ia este cu atât mai 
grav] cu cât autorit][ile 
locale r]mân pasive, indiferente \i chiar vinovate de multe 
ori. În aceast] privin[], Ryan Morgan, reprezentantul In-
ternational Christian Concern pentru China, a declarat c] 
„în China, cre\tinii continu] s] se confrunte cu  

h]r[uire, intimidare, agresi-
une \i chiar r]pire ordonate 
de autorit][ile locale, care 
nu par s] fie prea îngrijo-
rate de faptul c] vor suferi 
consecin[e pentru ac[iunile 
lor”. ,Aparent, cre\tinii sunt 
liberi s]-\i exprime credin-
[a, în anumite regiuni ale []-
rii, îns] imaginea de an-
samblu indic] o agravare a 
persecu[iei. Conform rapor-
tului anual al ChinaAid, un 
ONG texan cu profil cre\tin, 

num]rul incidentelor violente a crescut îngrijor]tor, fiind cu 
131,8% mai multe decât anul trecut. În plus, autorit][ile 
fac presiuni tot mai mari asupra credincio\ilor cre\tini pen-
tru a se înscrie în organiza[ii cre\tine care au aprobarea 
statului, dar acestea sunt foarte mult controlate de autori-
t][i. Astfel, un procent estimat de 20 de milioane de 
cre\tini fac parte din Mi\carea Three-Self Patriotic, aflat] 
sub control guvernamental, în timp ce majoritatea 
cre\tinilor se întrunesc în biserici neînregistrate oficial, în 
casele oamenilor, \i nu în bisericile oficiale recunoscute 
sau autorizate de stat. Se estimeaz] c] în China locuiesc 
circa 130 de milioane de cre\tini, de\i statul prefer] nu-
m]rul oficial de 67 de milioane. Unele voci spun chiar c] 
în fiecare zi au loc 10000 de convertiri la cre\tinism.  Sunt 
jurnali\ti care apreciaz] c] dup] 60 de ani de persecu[ie, 
cre\tinismul a devenit cea mai numeroas] religie din 
China. Aceste modific]ri de ordin religios pot explica atitu-
dinea agresiv] a autorit][ilor locale din China confruntate 
cu fenomenul cre\terii f]r] precedent a cre\tinismului în 
Extremul Orient. Dincolo de aspectul religios al problemei, 

o abordare mai larg] atest] faptul 
c] în China se ac[ioneaz] în mod 
repetat în direc[ia înc]lc]rii drep-
turilor omului, chiar dac] exist] 
riscul de a fi deteriorat] imaginea 
sa pe plan interna[ional.                
Eviden[ierea mediatic] a acestei 
situa[ii a fost ocazionat] de în-
mânarea Premiului Nobel pentru 
disidentul chinez Liu Xiaobo, 
închis pentru 11 ani, din cauz] c] 
a redactat un manifest prin care 
face apel la libertatea de expri-
mare, conform AFP. Liu, în vârst] 
de 54 de ani, a primit premiul 

„pentru lupta sa îndelungat] \i nonviolent] pentru drep-
turile fundamentale în China”, s-a menţionat atunci în mo-
tiva[ia juriului.                                                                                                
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„Cred c] este adev]rat s] spunem c] am v]zut mai mult 
de 80 de martiri în ultimele câteva zile”, a afirmat recent 
liderul Bisericii Anglicane, citat de BBC, în contextul per-
secu[iilor tot mai intense la care sunt expu\i cre\tinii din 
Orientul Mijlociu. (PHOTO credit http://www.telegraph.co.uk
- o femeie r]nit] este transportat] la spital dup] bom-
bardarea bisericii ei =n ora\ul Peshawar, Pakistan)                                                                                         
Alegerea cuvântului „martiri” pentru a descrie drama celor 
81 de cre\tini pakistanezi uci\i de atentatori sinuciga\i ar 
putea p]rea nepotrivit] pentru Occidentul secularizat. Îns], 
sublinierea arhiepiscopului de Canterbury, Justin Welby, 
atrage aten[ia asupra agrav]rii persecu[iei cre\tinilor \i 
este perfect adecvat] atitudinii de indiferen[] a politicienilor 
occidentali fa[] de comunit][ile cre\tine din Egipt, Siria, 
Irak sau Pakistan, consider] editorialistul Peter Stanford, 
c a r e  s c r i e  p e n t r u  T h e  T e l e g r a p h .                                                                                          
Dublul atentat comis recent în Pakistan este cel mai 
sângeros atac comis vreodat] împotriva minorit][ii cre\tine 
din aceast] [ar], scrie AFP. Cre\tinii, care reprezint] 2% 
din popula[ia Pakistanului, sunt adeseori victime ale violen-
[elor, dar foarte rar ale unor atentate. |i atunci, cum ar 
putea fi interpretat] aceast] escaladare a violen[ei într-o 
[ar] în care cre\tinii fuseser] feri[i, pân] acum, de aseme-
nea tragedii? Cu atât mai pu[in pare de în[eles, în condi[iile 
în care cre\tinii din Pakistan aveau o soart] chiar mai bun] 
decât a coreligionarilor din Arabia Saudit], acolo unde 
peste 1 milion de cre\tini, majoritatea imigran[i, nu benefi-
ciaz] nici m]car de o singur] biseric] cre\tin].                                                                                    
Explica[ia ar putea veni din faptul c] de\i în Pakistan exist] 
toleran[], la nivel oficial, legile privind blasfemia las] minor-
itatea cre\tin] prad] unor atacuri constante. Mai mult, în 
urma eforturilor depuse pentru a reforma legea privind 

 

 

blasfemia (deseori invocat] abuziv 
pentru a-i incrimina pe cre\tini) cei doi 
politicieni care au fost ini[iatorii refor-
mei au fost uci\i de fanatici islami\ti. 
De asemenea, pentru o imagine de 
ansamblu a situa[iei, trebuie evocat] 
\i acuza[ia de prozelitism care este 
adesea adus] împotriva cre\ti-nilor 
din Orientul Mijlociu. Ca \i în alte ca-
zuri, „prozelitismul” de care se f]-
ceau vinovate victimele atacu-lui din 
Pakistan era simpla participare la un 
serviciu divin. În acord cu spusele 
arhiepiscopului Welby, cre\tinii „m]r-
turiseau credin[a lor în Hristos, mer-
gând la biseric]”. Din p]cate, situa[ia 
din Pakistan nu este singular]. În 
multe []ri din Orientul Mijlociu per-
secu[iile cre\tinilor sub diferite pre-

texte sunt intense. De exemplu, în Egipt, sus[in]torii 
pre\edintelui demis, Mohamed Morsi, i-au acuzat pe 
cre\tini c] s-au pozi[ionat în tab]ra opus]. „Fra[ii Musul-
mani consider] c] cre\tinii au fost cauza pentru care Morsi 
a fost demis”, a spus Episcopul Chiril William a Assiut. 
Drept urmare, „cre\tinii sunt pedepsi[i. Am fost [api isp]\i-
tori”, a continuat episcopul, citat de The Catholic Thing.               
Aceea\i pozi[ie de [ap isp]\itor este suportat] \i de cre\-
tinii din Siria. De\i s-au bucurat de protec[ie în urma rela-
[iilor lor cu regimul lui Bashar-al-Assad, odat] cu intensifi-
carea r]zboiului civil cre\tinii au fost prin\i între cele dou] 
p]r[i în conflict. În momentul de fa[], rebelii sunniți sunt 
principalul pericol, ceea ce determin] o sus[inere din 
partea cre\tinilor pentru regimul Assad. „De când am auzit 
c] cre\tini au fost lua[i, ne rug]m ca s] fi fost lua[i de c]tre 
guvern, nu de c]tre rebeli. Astfel, exist] o \ans] ca s] mai 
fie din nou în via[], dar în cazul în care ace\tia au fost lua[i 
de c]tre rebeli, vor fi uci\i” a spus unul dintre liderii cre\tini 
din zon]. Exist] chiar sate cre\tine în care rebelii vin \i 
anun[] de la difuzoare: „cre\tini, ave[i la dispozi[ie 48 de 
ore pentru a pleca”, informeaz] Christian Post. În fa[a 
acestor drame, este justificat] întrebarea în leg]tură cu 
viitorul cre\tinismului din Orientul Mijlociu. Mai ales în con-
di[iile în care bisericile cre\tine sunt percepute de funda-
mentali\ti ca avanposturi ale influen[ei occidentale. Ciudat] 
este, îns], pozi[ia politicienilor occidentali care sunt extrem 
de reticen[i în a lua ap]rarea în mod deschis cre\tinilor. 
Drept urmare, „politica occidental] de t]cere permite ca 
situația s] se agraveze”, a spus Neville Kyrke – Smith, di-
rectorul organizației creștine Aid to the Church in Need. În 
opinia sa, politicienii occidentali au tendința de a r]mâne 
rezerva[i pe motivul c] problema are mai mult de a face cu 
geopolitica decât cu drepturile omului. sursa     
SemneleTimpului.ro 
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56 de femei ucise in 2013,        

pentru că au n]scut fete 

Anul acesta, 56 de femei din Pakistan ş\-au pierdut via[a 
din cauz] c] au n]scut fete \i nu b]ieţ[, a declarat I.A. 
Rehman, activist pentru drepturile omului, la un simpozion 
organizat cu ocazia zilei internaţionale împotriva violenţei 
asupra femeilor.                                                                                    
O ţar] în care mamele sunt ucise din cauz] c] dau na\-
tere unor fete nu poate fi numit] o societate moral]”, a 
declarat Rehman. Pe lâng] aceste decese, în Pakistan au 
mai avut loc 90 de atacuri cu acid, 72 de incendieri, 491 
de cazuri de violen[] domestic], 344 de violuri în grup \i 
835 de alte violen[e, toate îndreptate împotriva femeilor 
din Pakistan în perioada ianuarie 2012 – septembrie 2013. 
singura lor vin] a fost c] sunt fete \i femei.                                         
Iar Pakistanul nu este o excepţie, ci un simbol al situaţiei 
din mai multe ţ]ri asiatice, în care femeile îns]rcinate cu 
fete sunt presate sau obligate s] avorteze. În India anului 
2011, raportul dintre fete \i b]ie[i a ajuns cel mai mic din 
istorie, cu 914 fete sub \ase ani la 1.000 de b]ie[i. 

Trei bărbați musulmani au fost arestați recent în Islama-

bad (Pakistan) sub acuzația c] au torturat \i amenin[at 

cu arma o familie cre\tin], într-o încercare de a-i converti 

la islamism, relateaz] Christian Post, citând poli[ia local].     

Abdul Ghafor, un reprezentant al poli[iei din Islamabad a 

informat c] trei b]rba[i înarma[i au intrat cu for[a în casa 

unei familii numeroase, cre\tine, amenin[qndu-i pe mem-

brii acesteia c] vor fi uci\i dac] nu se convertesc la Is-

lam. Potrivit informa[iilor furnizate presei de oficiali, fa-

milia era alc]tuit] din urma\ii minerului cre\tin decedat 

recent Boota Masih, care a fost înjunghiat de extremi\ti în 

luna septembrie. Masih fusese acuzat de blasfemie îm-

potriva profetului Mohamed.                                                                   

Boota Masih a l]sat în urm] cinci fiice și doi b]ieți, to[i  

tr]ind în teroare, cu gândul c] ar putea fi urm]torii care 

s] cad] victime extremi\tilor.                                                       

Cazul prezentat este cel mai recent dintre atacurile în-

dreptate împotriva cre\tinilor din Pakistan în ultimele câ-

teva luni.                                                                                           

În luna septembrie, doi atacatori afilia[i grup]rii talibane   

s-au aruncat în aer într-o biseric] din Peshawar, ucigând 

prin actul lor suicidar peste 100 de persoane. Ramura 

Jundullah, din cadrul grup]rii talibane, a revendicat atacul 

\i a declarat pentru Associated Press c] va continua s] 

atace persoanele de alt] religie decât cea musulman] 

pân] când Statele Unite vor opri atacurile cu drone în 

Orientul Mijlociu 
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