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“Dar Dumnezeu L-a 

+nviat, dezlegqndu-I leg]-

turile mor[ii, pentru c] nu 

era cu putin[] s] fie [inut 

de ea”                                             

Fapte 2:14 

 

Dragi cre\tini, 

Salutul nostru ca \i cre\tini a fost, este \i va r]mqne 

acela\i, “Christos a =nviat!                                                         
Natura =ntreag] ne spune acela\i lucru \i nimic din 

acest univers nu ne poate da mai mult] lumin], mai 

mult] speran[] \i mai mult] bucurie, care nu poate fi 

comparat] cu nimic din universul acesta.                                        

+n Numele acestui Isus vrem s] v] binecuvqnt]m \i =n 

acela\i timp s] v] mul[umim pentru tot sacrificiul ce-l 

face[i pentru prop]\irea evangheliei, =ncepqnd din Ie-

rusalimul nostru “Romqnia” \i pqn] la marginile p]-

mqntului.                                                                              

Bisericile din Romqnia, India, Mozambic \i Madagas-

car =mpreun] cu misionarii, studen[ii de la \coala de 

misiune, copiii din orfelinate, biserica fra[ilor lepro\i din 

India v] spun:   

 

           

Cu toat] considera[ia                                                               

Rev. Ilie U. Tomu[a 
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În ziua de 31 ianuarie a.c., pastorul Cameron 
Wilson – cunoscut ca „Dl. Misiune”, dup] o lupt] 
grea cu cancerul, a auzit chemarea lui Dumnezeu 
„Vino acas], rob bun \i credincios”, fiind promovat 
în glorie. Fratele Cameron a plecat în pace, în 
prezen[a celor dragi din familie, „cântând imnuri, 
dep]nând amintiri \i exprimându-\i dragostea, a\a 
c] a fost o desp]r[ire frumoas]”, cum m]rturisea 
sora Marvel. 

Cameron \i Marvel Wilson au venit în 
România în toamna anului 1992, având o viziune 
clar], determina[i s] slujeasc] „uria\ul adormit din România” cu orice pre[ sau sa-
crificiu. Acea prim] vizit] în România a fost începutul unui efort sus[inut, de mobili-
zare a bisericii penticostale din România, pentru Misiunea Mondial]. A fost un 
demers lung \i dificil, care a implicat sacrificii, respingere uneori, u\i închise, 
întâmpl]ri miraculoase, dar nimic din toate acestea nu a putut opri visul care s-a  
n]scut mai întâi în inima lui Dumnezeu. Acum, Cameron Wilson este cunoscut în 
România ca „Domnul Misiune”, deoarece a ajutat mi\carea penticostal] s] r]spun-
d] la provocarea „Marii Trimiteri” f]cut] de Domnul Isus Hristos. Asem]na[i odini-
oar] cu un „uria\ adormit”, penticostalii români trimit acum misionari cu norm] în-
treag] în na[iunile în care locuie\te mai mult de jum]tate din popula[ia lumii. Mai 
mult decât atât, românii de acas] au început s] adopte obiceiul de a se ruga zilnic 
pentru misiune \i de a oferi lunar suport financiar („Promisiune prin credinţ]”), 
pentru familia de misionari români interna[ionali. 

Fratele Cameron s-a n]scut la Swan River, Manitoba, în Canada, la 7 decem-
brie 1930. P]rinţii lui, Samuel și Mary Wilson, au fost pionieri ai bisericii Adun]rile 
lui Dumnezeu din Canada. Samuel a venit din Irlanda de Nord ca un tân]r lucr]tor 
prezbiterian. Cei din familia lui Mary, din Anglia, erau fermi metodi\ti wesleyeni. 
Când valul noii mi\c]ri penticostale a reînnoit zelul multor credincio\i din vestul 
Canadei, Samuel \i Mary s-au întâlnit, au fost umplu[i cu Duhul Sfânt \i au lansat o 
lucrare de misiune în case care a continuat toat] via[a lor \i a avut ca rezultat înfi-
in[area a 20 de biserici de ambele p]rţi ale frontierei dintre SUA \i Canada. Familia 
Wilson s-a mutat din preeria Canadian] în Chatham, Ontario, unde, prin emisiuni 
de radio zilnice, timp de zece ani (1934-1944), au contribuit la cre\terea lucr]rii lui 
Dumnezeu în sudul Ontarioului. Ca urmare, s-a format o re[ea de noi congrega[ii, 
care înflore\te \i ast]zi. 

Cameron a fost crescut într-o familie dedicat] misiunii, care s-a susţinut doar 
prin credinţ]. De-abia mul[i ani mai târziu, în 1944, când familia Wilson a emigrat în 
SUA, tat]l lui Cameron a preluat pastora[ia unei biserici – „Bereea Tabernacle” – în 
centrul ora\ului Detroit, Michigan, care i-a oferit un salariu regulat. Aceasta a fost 
biserica unde, în anii ’20, a participat la serviciile divine \i fratele Budeanu, primind 
mesajul penticostal, pe care, în 1922, l-a adus \i în patria sa, România. 

Din fraged] copil]rie, Cameron a luat contact cu lucrarea de misiune. Oaspe-
[ii frecven[i la masa familiei Wilson \i în serviciile divine ale bisericii au fost misiona-
ri din Africa, India \i China. Povestirile lor eroice, curajul \i prezent]rile de diapoziti-
ve din câmpurile de misiune, au înr]d]cinat profund în inima lui Cameron dorin[a 
de a deveni un misionar care s] ajung] cu Evanghelia pân] la marginile p]mântu-
lui. +n 1939, Cameron a fost botezat cu Duhul Sfânt, \i a fost înv][at c] aceast] 
binecuvântare i-a fost dat] ca putere pentru a fi martor al lui Hristos „în Ierusalim, 
toat] Iudea, în Samaria, \i pân] la marginile p]mântului” (Fapte 1.8). 

Genera[ia lui a fost influen[at] de cunoscutul Oswald J. Smith, pastorul Bise-
ricii Poporului, din Toronto. Conferin[ele anuale misionare la biserica dr. Smith du-
rau timp de cinci s]pt]mâni, cu servicii divine în fiecare dimine[] \i sear], cu ex-
cep[ia zilei de luni. În perioada cât a studiat la Colegiul Biblic Central din Missouri, 
(1950-1952), Cameron a fost cople\it de nevoile spirituale ale lumii, ap]rute  dup] 
cel de-al II-lea r]zboi mondial. De atunci a sim[it c] toat] via[a sa va fi implicat în 
câ\tigarea sufletelor pentru Hristos.   
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Cameron \i Marvel au fost parteneri de via[] \i de 
lucrare timp de 64 de ani. Au fost binecuvânta[i cu cinci 
copii, \apte nepo[i \i patru str]nepo[i. Una dintre bise-
ricile p]storite de ei a primit recunoa\tere na[ional] în 
cadrul organizaţiei din care face parte, pentru cele mai 
mari donaţii destinate misiunii mondiale. Aproape jum]-
tate din lucrarea lor au fost implica[i cu norm] întreag] în 
misiunea mondial]. Din 1960 pân] în 1971, Cameron a 
realizat multe emisiuni de opt ore la posturile cre\tine de 
radio din America de Nord, în care s-au strâns fonduri 
pentru misiunile mondiale. Mul[i ani dup] aceea el a reali-
zat emisiuni de televiziune difuzate la ore de vârf în ca-
drul celor mai mari posturi ale televiziunilor comerciale 
din America de Nord \i Australia, în timpul c]rora se f]-
ceau dona[ii telefonice de c]tre telespectatori, pentru 
finan[area \i suportul misiunilor cre\tine mondiale. Aceste 
programe în direct au strâns fondurile necesare prin care 
s-au oferit zeci de milioane de bro\uri evanghelice, care 
au fost împ]r[ite din u\] în u\] la nenum]ra[i cititori din 
[]rile slab evanghelizate. Ca urmare, au venit milioane de 
m]rturii scrise despre convertirile care au avut loc în ur-
ma lecturii acestor bro\uri, de la cititorii c]rora le-a fost 
prezentat mesajul Evangheliei. 

În 1993, Cameron a finalizat cursurile de masterat în 
misiuni cre\tine \i a r]spuns la provocarea pastorului 
Iosif Ţon de a lansa o lucrare de formare pastoral] printre 
penticostalii din România. Cameron \i Marvel au construit 
un circuit de predare la nivel naţional, de clase de studiu 
pastoral, cunoscut sub numele de „Pastori ai României”. 
Mai mult de 1600 de lideri ai bisericilor penticostale din 
România au absolvit  aceste studii aprofundate, certifi-
catele de absolvire fiind semnate de pastorul Pavel Riviș 
Tipei, pre\edintele Cultului Penticostal la acea vreme. 

Familia Wilson a adus suport financiar prin care au 
ajutat la construirea a 39 de biserici, dou]zeci \i trei din-

tre acestea fiind \i „Centre Sociale Evanghelistice” în 

zone locuite de romi sau de turci de-a lungul României. 

Cameron a predat principii ale Misiunilor Cre\tine în 
Institutele \i seminarele teologice din România \i a în-
curajat Convocarea Misionar] Român] (RoMisCon) în 
fiecare an pentru mai mult de un deceniu. Aceste eforturi 
combinate au ajutat la na\terea unei familii tot mai mare 
de misionari cu norm] întreag] pentru misiunea extern]. 

Cu opt ani în urm], Cameron a scris o declara[ie de 
misiune intitulat] „Am un vis”, care prezint] viziunea unei 
familii de misionari români r]spândi[i pe fiecare continent, 
sus[inu[i în mod corespunz]tor de mii de români care î\i 
asum] o „Promisiune prin credin[]”. Ace\ti parteneri se 
încred în Dumnezeu pentru a da o anumit] sum] în fie-
care lun] pentru misiunea extern]. Cre\terea vizibil] a 
implic]rii în misiunea extern] demonstreaz] c] viziunea 
fratelui Cameron se împline\te. Anul trecut a fost cel mai 
bun în ce prive\te rug]ciunea zilnic] \i sprijinul financiar 
pentru misionarii români implica[i în misiunea mondial]. 

Acesta este motivul pentru care „Dl. Misiune” era 
mai entuziasmat ca niciodat] de dezvoltarea continu] a 
for[ei misionare printre penticostalii români. Cameron 
spunea: „În ziua când vom sta înaintea lui Hristos, cred 
c] mul[imi de oameni se vor bucura c] cei care i-au con-
dus la credinţ], mântuire \i via[] ve\nic] au fost misio-
narii români”. 

Fratele Cameron a avut, de asemenea, un plan de 
succesiune. Cu patru ani în urm], la vârsta de 80 de ani, 
fratele Cameron a predat \tafeta unei genera[ii de pastori 
români pasiona[i de misiune, care sunt foarte activi în 
misiunile mondiale. 

Pân] la ultima suflare a fost „Dl. Misiune”. Acum, el 
este cu Domnul. 

Pastor FLORIN CÎMPEAN 
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Era duminic] diminea[a, 1 februarie 
2015, când am primit vestea c] fratele 
Cameron Wilson a plecat la Domnul. 

Din acel moment am sim[it un gol profund în inim] \i am 
început s] derulez în mintea mea conversa[iile avute cu 
acest om, e-mailurile primite de la el, \i toate ocaziile în 
care am putut sluji împreun]. 

De\i bucuroas] c] \i-a sfâr\it cu bine alergarea \i c] îl 
a\teapt] cununa neprih]nirii, o umbr] de triste[e a cople\it 
fiin[a mea \i nu m-am putut gândi c] a\ putea avea ocazia 
s] aduc un ultim omagiu acestui om. Îns], dup] câteva 
zile, aflând c] serviciul de comemorare a vie[ii \i slujirii 
fratelui Cameron este planificat în ziua de 15 februarie, am 
sim[it în inima mea reac[ia patriarhului Iacov, când a ales 
s] mearg] în Egipt \i s]-l întâlneasc] pe Iosif: “Destul! … 
Vreau s] m] duc …” (Gen. 45:28)! În felul acesta am 
plecat la un drum lung, sim[ind c], dincolo de cuvintele de 
mângâiere \i apreciere pentru familia îndoliat], Dumnezeu 
îmi d]ruiește un mesaj pe care s]-l transmit poporului 
român de pretutindeni. Iar, în acest articol, aleg s] redau o 
parte din ceea ce am transmis atunci.                                                                           
De\i am c]l]torit din Constan[a spre California pentru a 
vorbi în numele Centrului Român de Studii Transculturale, 
trebuie s] subliniez faptul c] fratele Cameron a f]cut o 
prioritate din a pre[ui mai mult lucr]torul decât lucrarea, 
investind mult în oameni. Prin urmare, faptul c] el a inves-
tit în mine ca om, a preg]tit drumul slujirii mele ca \i direc-
tor executiv la \coala de misiune. Fratele Cameron a fost 
omul pe care Dumnezeu l-a folosit în anul 2004 pentru a-
mi vorbi despre misiune. În anul 2005, la conferin[a RoMis-
Con de la Cluj mi-am predat via[a pentru misiune \i mi-am 
trecut numele pe lista deschis] de fratele Cameron pentru 
tinerii români candida[i la misiune. În anul 2007 mi s-a ce-
rut s] preiau conducerea CRST-ului \i nu m] sim[eam 
calificat] pentru o asemenea slujire. Îns], la începutul unei 
c]l]torii a\a de dificile, fratele Cameron a continuat s] s]-
deasc], în mod profetic, semin[ele credin[ei, \i aleg s] 
citez în continuare câteva selec[ii din primele e-mailuri tri-
mise mie, în calitate de nou director al \colii: “Fie ca 
Dumnezeu s] te înt]reasc] \i s] te conduc] de aici 

înainte în cea mai roditoare \i împlinitoare via[] de slujire 
posibil].” – 01 FEB 2007 “Acest colegiu devine o “fabric]” 
spiritual] în care mult mai mulți misionari români vor fi in-
strui[i pentru o slujire cu impact global.” - 31 DEC 2007 

“Drag] Ina, noi credem c] Domnul va continua s] î[i d]-
ruiasc] daruri speciale de slujire, precum lui Oholiab \i Be-
[alael, care au construit casa lui Dumnezeu, cu mult timp 
în urm]. Va veni o zi în care vei fi uimit] când vei privi la 
ceea ce Domnul a f]cut prin tine!” - 10 MAR 2008.                
“Motiva[ia noastr] cu privire la CRST este mai profund] 
decât strângerea de suport financiar. Noi credem c] CRST
-ul este o verig] absolut esen[ial] în procesul pe termen 
lung, prin care se poate produce o familie mult mai larg] 
de misionari români! ‘Noi trebuie s] ne mic\or]m iar voi 
trebuie s] cre\te[i’!” –  02 APR 2008 Dac] la acel moment 
p]rea o iluzie faptul c] misiunea în România se poate dez-
volta f]r] fratele Cameron, cred c] ziua de 31 IAN 2015, 
ziua în care fratele Cameron a p]r]sit p]mântul pentru a 
mo\teni cerul, împarte via[a misiunii române între “înainte 
de” \i “dup]” plecarea fratelui Cameron.                
Aceast] segmentare de timp cauzat] de plecarea fratelui 
Cameron nu poate fi etnic], ci vine cu durere emo[ional] 
profund], care ne afecteaz] pe to[i. Ne r]mân întip]rite 
ultimele clipe petrecute cu el, ultimele cuvinte rostite de el, 
ultimele e-mailuri scrise de el! P]strez proasp]t în minte 
mesajul scris de fratele Cameron imediat dup] festivitatea 
de absolvire de anul trecut: "Ast]zi medicul mi-a comuni-
cat faptul c] mai am doar câteva luni în care s] m] bucur 
de aerul curat al Californiei de Sud. Îns], noi \tim c] aerul 
Raiului este mult mai pur. Te rog, nu te întrista! Mai 
degrab], hai s]-L l]ud]m pe Dumnezeu pentru tot ceea 
ce ne-a îng]duit s] facem în slujba Lui, cât timp am fost în 
via[a asta limitat]. Curând vei auzi despre "absolvirea" 
mea!" |i-am auzit cu to[ii despre absolvirea lui din aceast] 
via[] \i credem c] a fost una cu o distinc[ie special], pre-
cum Magna cum Laude, când numai din perspectiva lucr]-
rii CRST privim la peste peste 120 de studen[i instrui[i în 
cadrul CRST, peste 40 de misionari trimi\i peste hotare, în 
zone dificile, peste 25 de plantatori de biserici, slujind pe  
t]râmul stâncos al Dobrogei \i peste 15 na[iuni p]gqne 
atinse cu Evanghelia! 

Dar nu uita[i, dragi fra[i \i surori, c] noi, cei ce suntem în 
via[], mai avem mult efort de depus pân] la absolvirea 
noastr]. De aceea, =n mod special dup] plecarea fratelui 
Cameron dintre noi, con\tientizez mai profund c] ceea ce 
se va =ntqmpla cu via[a misiunii romqne\ti depinde de noi. 
Nu ne putem permite s] amqn]m intrarea =n chemarea pe 
care poporul romqn o are. Mai devreme sau mai tqrziu \i 
noi vom p]r]si acest p]mqnt. Ceea ce conteaz] este 
modul =n care fiecare din noi, la timpul prezent, ne 
=ndeplinim rolul =n Marea Trimitere!                                                   

Ileana Hri\c] Hri\c] - Director Executiv                                               
Centrul Român de Studii Transculturale 
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“|i la mijloc, între scaunul de domnie \i cele patru f]pturi 
vii, \i între b]trâni, am v]zut stând în picioare un Miel. P]-
rea junghiat …” Apocalipsa 5:6a 
Citind versetul de mai sus, fiecare cre\tin ar trebui s]-\i imagi-
neze raiul din perspectiva Calvarului, \i s]-\i tr]iasc] via[a din 
perspectiva suferin[ei lui Isus. În acel loc de puritate infinit], unde 
toate f]pturile declar] “sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o\tirilor,” 
st] în picioare un Miel, care pare s] fi fost înjunghiat. El este Isus 
Hristos. Apostolul Ioan folo-se\te în versetul de mai sus forma de 
diminutiv pentru substantivul “Miel”, a\a c] în mod corect ar trebui 
s] citim “am v]zut stând în picioare un Mielu\el.” Acest aspect 
este semnificativ prin compara[ie cu versetul precedent, unde 
Isus este numit “Leul din semin[ia lui Iuda.” Imaginea unui leu, în 
mod legitim, ne determin] s] ne gândim la putere, m]re[ie, biruin
[] \i autoritate. |i a\a este. Hristos declar] c] toat] puterea I-a 
fost dat] în cer \i pe p]mânt (Mat. 28:18). Dar imaginea de 
“mielu\el” pune în contrast via[a scurt] a lui Hristos pe p]mânt în 
compara[ie cu lungimea vie[ii b]trânilor, în mijlocul c]rora se afl]; 
de asemenea, Îl reprezint] pe Hristos cel r]stignit, care este pute-
rea lui Dumnezeu, Cel care alege “lucrurile slabe ale lumii ca s] 
fac] de ru\ine pe cele tari” (1 Cor. 1:27). Atunci, de ce oare, în 
urma biruin[ei de la Calvar, în ceruri totu\i se men[ine imaginea 
Mielului junghiat? Oare nu pentru faptul c] Dumnezeu face o 
campanie ve\nic] de publicitate în leg]tur] cu jertfa Fiului S]u?                                                 
Suferin[a în via[a urma\ilor lui Isus 
Dac] Dumnezeu a adus mântuire lumii prin suferin[a lui Isus  
Hristos, dup] pogorârea Duhului Sfânt, El alege ca mântuirea s] 
fie dus] “în Ierusalim, în toat] Iudeea, în Samaria \i pân] la mar-
ginile p]mântului” (Fapte 1:8) prin cre\tinii plini de Duhul Sfânt, în 
rolul lor de sfin[i care sufer]. Da, sfin[i care sufer], pentru c] a\a 
cum afirm] apostolul Pavel, “cei ce voiesc s] tr]iasc] cu evlavie 
în Hristos Isus, vor fi prigoni[i!” (2 Tim. 3:12) Acest verset 
subliniaz] faptul c] gradul suferin[ei în via[a noastr] cre\te direct 
propor[ional cu profunzimea rela[iei noastre cu Hristos.                                                                         
De cele mai multe ori acest gen de suferin[] nu implic] durere 
fizic], ci mai degrab] durerea renun[]rii.  
Renun[area la ambi[iile \i drepturile personale de dragul aproape-
lui nostru. Nu întâmpl]tor a spus Isus c] lumea îi va cunoa\te pe 
uncenicii S]i doar dac] ace\tia vor avea dragoste unii pentru al[ii 
(Ioan 13:35), pentru c] în orice comunitate exist] un conflict al 
voin[elor, al opiniilor, al intereselor. Tr]irea în dragoste \i armonie 
implic] mult sacrificiu. 
Apoi, exist] durerea renun[]rii la confortul nostru, la carier], la c]
-minul în care ne-am obi\nuit s] tr]im, de dragul lui Isus, care ne 
cheam] la misiune. Durerea ascult]rii de El, vine \i cu riscul de a 
nu fi în[ele\i sau sus[inu[i de cei dragi. Dar nu este exclus] nici 
suferin[a fizic], boala, desp]r[irea, moartea. Cel ce sufer] cu o 

perspectiv] corect] în astfel de contexte se calific] s] pre-
zinte durerea crucii lui Isus înaintea semenilor  s]i, 

“împlinind ce lipse\te suferin[elor lui Hristos” (Col. 1:24).             
Fratele Nik Ripken, misionar printre somalezi, care a nu a cu-
noscut multe rezultate în urma slujirii sale, ci mai degrab] a cu-
noscut foarte mult] persecu[ie, suferin[] \i nesiguran[], privind în 
urm] la via[a lui a întrebat: “Oare voi mai fi gata s] umblu cu 
acest Dumnezeu ale C]rui c]i sunt a\a de diferite de ale mele? 
Oare, voi mai avea curaj ca, din nou, s] m] bizuiesc pe acest 
Dumnezeu care pretinde imposibilul dar promite numai prezența 
Sa?”  
Da, dac] vom avea perspectiva lui Isus asupra suferin[ei, vom fi 
gata s] ne bizuim pe Dumnezeu. Autorul epistolei c]tre Evrei ne 
spune “s] ne uit]m [int] la C]petenia \i Des]vâr\irea credin[ei 
noastre, adic] la Isus, care, pentru bucuria care-I era pus] 
înainte, a suferit …” (Evrei 12:2). Isus \i-a a[intit privirile la bucuria 
care-I era pus] înainte, de aceea, dac] noi, ca \i urma\i ai S]i, 
nu vom fi scuti[i de suferin[], s] nu fim surprin\i. C]ci chiar dac] 
vom avea perspectiva lui Isus asupra suferin[ei, totu\i durerea nu 
va fi absent]. Îns] în mijlocul acestei dureri reale, privind la Isus, 
vom fi împuternici[i s] “nu c]dem de oboseal]!”  
Responsabilitatea urma\ilor lui Isus fa[] de suferin[a fra[ilor lor                
Perspectiva corect] asupra suferin[ei are un început, care 
sfâr\e\te cu … un nou început! Începutul este în Isus Hristos \i 
modelul S]u de jertfire, iar finalul jertfei lui Isus genereaz] un nou 
început, \i anume jertfirea noastr]! 
Dac] jertfirea noastr] nu implic] persecu[ia pe care o sufer] 
acum fra[ii no\tri din []rile comuniste precum Coreea de Nord, 
sau din []rile islamice unde opereaz] grup]ri precum ISIS sau 
Boko Haram, \i în care cre\tinii sunt uci\i la cote alarmante, 
atunci jertfirea noastr] trebuie s] fie de o alt] natur].  
Mai mult ca oricând, pentru noi cre\tinii din lumea liber], jertfirea 
va trebui s] implice consacrare personal] \i plecarea în misiune 
pentru proclamarea Evangheliei; rug]ciune st]ruitoare \i post 
serios pentru d]râmarea înt]riturilor întunericului; \i o gene-
rozitate financiar] care s] ne doar] cu adev]rat, pentru ca noi s] 
fim cei care s] trimitem oamenii care merg în linia întâi \i s] 
punem în mâinile lor uneltele de care au nevoie pentru a lupta! E 
deajuns c] ei vor pl]ti prețul pentru a le folosi!   
 Richard Wurmbrand, în cartea sa Strig]tul Bisericii Prigonite, 
face următoarea afirma[ie: “când am fost b]tut la t]lpi, limba mea 
a strigat. De ce a strigat limba? Nu ea era lovit]. A [ipat pentru c] 
limba \i t]lpile f]ceau parte din acela\i trup! Iar noi, cre\tinii din 
lumea liber], facem parte din acela\i trup al lui Hristos, care este 
acum b]tut în închisorile comuniste \i în []rile islamice, care d] 
martiri pentru Hristos!” Voi, m]dulare din Trupul lui Hristos, nu  
sim[i[i durerea? 
Când Domnul Isus agoniza în gr]dina Ghetsimani, le-a cerut 
celor mai apropia[i dintre ucenicii S]i, lui Petru, Iacov \i lui Ioan, 
s] vegheze (Mar. 14:33-34), dar când S-a întors la ei, i-a g]sit 
dormind. Ca \i în cazul ucenicilor, \i noi avem de dus o lupt] între 
duhul nostru plin de râvn], \i trupul nostru neputincios. Isus a zis: 
“ce v] spun vou], spun tuturor: veghea[i!”(Mar. 13:37). Haide[i s] 
nu dormim! S] ne r]stignim firea p]mânteasc], \i chiar dac] 
doare, s] ne jertfim pentru Mielul înjunghiat, ca s]-\i adune rodul 
suferin[elor Sale de pe întregul p]mânt.  
Dumnezeu chiar dore\te ca to[i oamenii s] cunoasc] valoarea 
suferin[ei lui Isus, de aceea când privim Cerul nu ne putem per-
mite s] uit]m Crucea, \i nici mandatul l]sat de Isus dup] Înviere!  
 
ILEANA-INA Hri\c] 
Director Executiv la Centrul Român de Studii Transculturale 
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“Prin El, Dumnezeu a împ]cat toate lucrurile cu Sine, fie cele de pe p]mânt, fie cele 

din cer, f]când pace prin sângele Crucii Lui.”                                             

( Coloseni 1:20)  

    
 De peste  2000 de ani ceea ce face diferen[] este Crucea.  

Acolo vie[ile noastre cap]t] sens. Acolo supranaturalul se interpune 
umanit][ii noastre \i direc[ia noastr] se schimb]. Acolo începe sen-
sul vie[ii noastre cu adev]rat. |i toate acestea datorit] lui Isus, care 
în gr]dina Ghe[ismani se ruga: „Tat] dac] e cu putin[] ia paharul 
acesta de la Mine, dar totu\i, fac]-se voia Ta, nu a Mea.”  În timp ce 
sudoarea i se f]cuse pic]turi de sânge \i ajunsese într-un chin de 
moarte. A pl]tit pre[ul de dragul nostru, pentru c] ne iubea. El a 
jucat corect, nu a tri\at. El s-a f]cut ca \i noi, uman.                                                                     
Nu este nimic prin ceea ce noi am trecut \i El s] nu fi trecut. Sufe-
rin[a noastr] cea mai mare prin care am trecut nu are termen de 
compara[ie cu suferin[a lui Isus, acolo la Cruce. El ne în[elege, p]-
\e\te cu noi, ne [ine în bra[ele Lui, când nu mai putem merge El p]-
\e\te în locul nostru. Toate acestea datorit] pre[ului pl]tit la Cruce. 
Crucea face diferen[a \i ast]zi. Sângele lui Isus ast]zi spal] p]-
catele, vindec] \i restaureaz] pentru c], Crucea e solu[ia. În 
nebunia zilelor noastre, de cele mai multe ori suntem preocupa[i de 
fream]tul lumii \i de tava pe care î\i a\eaz] cu atâta tact lucrurile 
care sunt doar ambalate frumos \i dincolo de ambalaj este 
duhoarea dr]ceasc], care e preg]tit] s] ne devoreze inima cu lan-
[urile ei pline de mocirl] vinovat]. Crucea \i ceea ce Isus a f]cut 
pentru noi devin uitate \i pr]fuite acolo într-un ungher al inimii noas-
tre, de care nu mai vrem s] ne aducem aminte, pentru c] suntem 
prea preocupa[i de ambalajele trec]toare care ne ajut] s] ne 
pierdem eternitatea. Alegem s] mergem în via[a aceasta pe cont 
propriu, dqnd deoparte Crucea \i planul lui Dumnezeu în ceea ce ne 
prive\te.  Haide[i, împreun] s] risc]m s] pierdem lumea aceasta cu 
tot cu tava ei \i s] îmbr][i\]m Crucea, acolo, doar acolo la Cruce 
începe adev]rata via[]. S] ne al]tur]m lui Jim Elliot, care se ru-
ga: “Mai bine, deschide-mi palma pentru cuiul de pe Calvar, a\a 
cum a fost deschis] palma lui Cristos, ca eu, desprinzându-m] de 
aceste lucruri – s] fiu eliberat, desc]tu\at de tot ceea ce m] leag] 
acum. 

Cristos ne înva[] c] cerul e libertate, p]rt]\ie cu Dumnezeu, nu un 
lucru de care s] apuc]m strâns, ca s] nu ne scape.                                                                                             
Ajut]-m], deci, s]-mi desprind  mqna. 

Ramona Cioban                                                            

 



 

„Lucrezi la McDonald’s?” m-a 
întrebat un b]ie[el, observându-
mi uniforma în timp ce \tergeam 
mesele restaurantului. „Da,” i-am 
r]spuns. „Ce grozav!” a continu-
at el. Personal mi se p]rea mai 
mult obositoare decât grozav] 

munca pe care o f]ceam, îns] nu am putut s] uit reac[ia acelui 
copil. Probabil el credea c] statul dup] tejghea î[i ofer] acces 
nelimitat la meniuri „happy meal”, înghe[at], pl]cinte cu mere \i 
alte bun]t][i. Nu de pu[ine ori avem parte de o reac[ie asem]n]-
toare când ne întoarcem în România de pe câmpul de misiune. 
Din culise experiment]m mult mai multe decât se vede din afar], 
îns] cu adev]rat suntem onora[i s] slujim Domnului în acest fel. 
Biblia ne înva[] ce atitudine trebuie s] adopt]m atunci când sun-
tem implica[i în lucrare: “... Dup] ce ve[i face tot ce vi s-a poruncit, 
s] zice[i: suntem ni\te robi netrebnici; am f]cut ce eram datori s] 
facem.” Luca 17:10  
În via[a fiec]rui cre\tin exist] un moment în care se întreab] „Eu 
ce s] fac mai departe cu via[a mea?” \i probabil mul[i se întreab], 
dac] ar dori s] devin] misionari: cum pot s] ajung s] fiu unul?                                                                         
1.Chemarea 
În timpul anilor de liceu, fiind implicat] într-un grup de tineri, îmi 
dedicasem via[a slujirii misionare, îns] mai târziu am ajuns s] 
neglijez a-mi împlini promisiunea. M-am c]s]torit cu Sandu în 
anul 2008, dup] ce mi-am încheiat studiile universitare \i am în-
ceput s] fiu preocupat] mai mult de carier] \i de satisfacerea 
nevoilor materiale. Anul 2010 a fost un an decisiv în traiectoria pe 
care avea s] o ia via[a noastr]. Fiind c]s]tori[i de doi ani, ne 
aflam într-o period] de c]utare a voii lui Dumnezeu pentru noi ca 

familie. Am înţeles c] a sosit timpul s] fac pa\ii necesari în a-mi 
[ine promisiunea fa[] de Dumnezeu, atunci când so[ul meu a venit 
cu propunerea s] devenim misionari. Dumnezeu ne f]cuse sepa-
rat chemare la lucrarea misionar]. 
Preg]tirea  
Sus[inu[i de pastorul nostru, Florin Ile din Oradea, am ajuns s]-l 

cunoa\tem pe fratele Ghi[] Riti\an, pre\edintele Agen[iei 
Penticostale de Misiune Extern], care ne-a îndrumat spre 

Centrul Român de Studii Transculturale din Agigea, Constan[a 
(CRST). În decursul celor doi ani de preg]tire am ajuns s] ne în-
t]rim în chemarea care ne-a fost f]cut] de c]tre Dumnezeu. Am 
f]cut dou] c]l]torii scurte în Namibia, iar dup] finalizarea studiilor 
am ajuns misionari pe termen lung în aceast] [ar].               
Începutul unei lucr]ri 
De unde s] începem? A fost întrebarea pe care ne-am pus-o înc] 
din momentul preg]tirii plec]rii. +ntr-un or]\el numit Rundu am                
descoperit o \coal] cre\tin] cu care am început o colaborare. 
|tiam c] acest lucru ne va permite s] cunoa\tem [ara \i cultura \i 
s] identific]m zone cu nevoi mari de implicare. Pe vremea aceea 
aveam înc] un coleg în echip], pe Octavian Re[egan, care s-a 
avântat spre zonele rurale ale []rii \i a descoperit comunitatea 
Chetto. Un sat locuit de bo\imanii Kwe, f]r] biseric], dar cu 5 vr]-
jitori. Nu era prima dat] când un cre\tin interac[iona cu ei, îns] 
pân] acum nimeni nu a dorit s] se implice pe termen lung. Ei se 
considerau cre\tini, dar tot în vr]jitorii se încredeau când aveau 
probleme. Printre primele lucruri care au trebuit clarificate a fost 
faptul c] vr]jitoria \i cre\tinismul nu convie[uiesc.               
De atunci… Mai bine de un an de zile a trecut de la primul nostru 
contact cu bo\imanii Kwe din Chetto. Am ajuns s]-i în[elegem mai 
bine \i am înv][at cum s] rela[ion]m cu ei. Ne-am dat seama c] 
trebuie s]-i îndrum]m s] se gospod]reasc]. Hrana lor, în princi-
pal, const] în frunze, r]d]cini \i fructele culese din arbu\tii care 
cresc în aceast] zon]. În trecut, bo\imanii tr]iau ca nomazi, fiind 
vân]tori iscusi[i. Contextul actual i-a constrâns s] tr]iasc] o via[] 
sedentar], într-un teritoriu declarat parc na[ional. Gr]din]ritul \i 
cre\terea caprelor sunt singurele activit][i pe care ei le pot in-
treprinde pentru a-\i ob[ine hrana. De aceea, i-am ajutat s]-\i 
planteze o gr]din] de legume necesar] pentru hrana zilnic].                
În momentul de fa[] în dou] comunit][i de bo\imani din zona 
Chetto, în fiecare duminic], noii credincio\i din sate se întqlnesc 
pentru a se închina lui Dumnezeu. Deocamdat], cele dou] biseri-
ci se [in în aer liber, îns] pe viitor ne rug]m \i planific]m s] con-
struim ni\te cl]diri în care s] se poat] întâlni cre\tinii.                
Lucrarea nu a fost lipsit] de probleme; cel mai mare impediment 
cu care ne-am confruntat a fost ob[inerea vizei pe o period] mai 
lung] de un an. Dificultatea lucr]rii misionare în aceast] parte a 
lumii este dat] \i de multele curente doctrinare eretice care 
câ\tig] teren oferind o Evanghelie denaturat]. Printre acestea se 
num]r] vr]jitorii care sus[in c] puterea lor este dat] de 
Dumnezeu, oameni care se autointituleaz] profe[i, îns] duc o via-
[] duplicitar], \i multe alte situa[ii asem]n]toare.     
În aceast] period] ne amintim de sacrificiul Domnului Isus pentru 
omenire. Nu exist] veste mai bun] în lume decât aceea c] noi 
suntem împ]caţi cu Dumnezeu, Creatorul nostru crezând în jertfa 
Domnului Isus. Lucrarea misionar] are sens datorit] a ceea ce a 
f]cut Domnul Isus pentru noi \i în acelaşi timp nu are sens s]    
p]str]m doar pentru noi aceast] veste bun], mai ales c] avem 
scris] porunca dat] de Domnul Isus: „Duce[i-v] \i face[i ucenici 
din toate neamurile, botezându-i în Numele Tat]lui, al Fiului \i al 
Duhului Sfânt” (Matei 28:19). 
Aceast] veste bun] trebuie s] ajung] la orice f]ptur] \i e nevoie 
de fiecare ucenic al Domnului Isus de ast]zi pentru ca sarcina s] 
fie dus] la îndeplinire. La urma urmei nu suntem decât niște robi 
netrebnici; facem ce suntem datori să facem. (Luca 17:10) 
Marinela Maghiar 
Misionar] =n Namibia                                                                    8 



Suntem parte a unei societ][ii în 

care atitudini ca: egoismul, mân-

dria, superioritatea, independen-

[a, prejudecata, critica, sunt con-

siderate mijloace eficiente \i 

necesare în interac[iunile co-

tidiene, iar spiritul de rivalitate \i de dezbinare este moneda 

curent] de schimb în contextul raporturilor interumane.                                          

Chiar \i în astfel de vremuri Hristos, Capul Bisericii adre-

seaz] o provocare Trupului S]u, care de altfel a fost dorin-

[a exprimat] în acel ultim ceas din via[a Sa, cu privire la 

urma\ii S]i, ,,...to[i s] fie una...“ (Ioan 17:11), „…s] fie una 

în noi...“ (Ioan 17:21),...s] fie una, cum \i noi suntem 

una...“ (Ioan 17:22). 

Mântuitorul în rug]ciunea Sa din Ioan 17 prezint] 

unitatea ca fiind un element vital pentru existen[a bisericii, 

care nu înseamn] nicidecum uniformitate, conformism, 

ecumenism - acceptarea unor diferen[e dogmatice doar de 

dragul asocierii, ci mai de grab] o coeziune asem]n]toare 

celei existente între Tat]l \i Fiul, adic] o unitate a Fiin[ei lui 

Dumnezeu \i o distinctivitate a celor trei Persoane, altfel 

spus o unitate ontologic], a esen[ei dar o diversitate oiko-

nomic], în slujire. Unitatea Treimii este atât cauza cât \i 

modelul unit][ii credincio\ilor, implicând încorporarea într-

un singur trup (Efes. 1:10), însufle[irea unui singur Duh (1 

Corinteni 12:13) temeiul pe o singur] credin[] (Efeseni 

4:5), cea adev]rat] (Ioan 17:17). Dorin[a Fiului articulat] 

astfel „...s] fie una, cum \i noi suntem una…“ (Ioan 17:22), 

este rodul accept]rii depline a domniei lui Isus Hristos în 

via[a credinciosului, fiind posibil] datorit] a dou] locuiri 

reciproce, \i anume credincio\ii în Hristos \i Hristos în ei, 

Fiul în Tat]l \i Tat]l în Fiul, având ca punct central jertfa de 

isp]\ire a lui Hristos, care este fundamentul unit][ii în bi-

seric]. Unitatea se refer] atât la o realitate spiritual], 

derivat] din împ]rt]\irea vie[ii divine a Tat]lui \i a Fiului, 

manifestat] într-o comunitate particular] de fiin[e umane 

prin participarea în sfera divin], cât \i la tiparul de via[] al 

unei congrega[ii care caut] s] p]streze ,,…unirea Duhului, 

prin leg]tura p]cii.“ (Efes. 4:3). Vorbim de o unitate spiritu-

al], care nu poate s] existe f]r] darul lui Dumnezeu în 

Domnul Isus Hristos la Golgota, întrucât este ofranda dat] 

de Dumnezeu, necesitând atât generarea cât \i vitalizarea 

din partea Duhului Sfânt, dar care are de a face cu modul 

în care comunitatea credincio\ilor tr]ie\te în 

lume. Unitatea bisericii  

este rezultatul unirii individuale a fiec]rui membru cu    

Hristos, cu Tat]l prin Hristos, \i apoi cu ceilal[i, vizibilitatea 

acesteia fiind direct propor[ional] cu apropierea personal] 

de Hristos \i privirea a[intit] la Cel care este ,,C]petenia \i 

des]vâr\irea credin[ei noastre…“ (Evrei 12:1), dar \i cu 

aplicarea constant] a regulii de aur – dragostea cre\tin], în 

cadrul rela[iilor fr][e\ti. Autenticitatea acesteia din urm] 

impune existen[a a trei elemente esen[iale:               

1. contact direct – acesta implic] interac[iune nemijlocit] cu 

ceilal[i \i renun[area la tratamentul preferen[ial, bazat pe o 

anumit] etichet]; 

2. preocupare interesat] – aici avem de a face cu înl]-

turarea superficialit][ii \i cultivarea sincerit][ii, a semnifica-

[iei în fiecare contact ini[iat, adic] aceea disponibilitate de a 

asculta, de a satisface unele nevoi, ba chiar de a purta 

unele sarcini, împlinind astfel Legea lui Hristos (Galateni 

6:1); 

 3. contribu[ie individual] – acest element necesit] recu-

noa\terea faptului c] exist] o nevoie reciproc] între mem-

bru \i comunitate, aceasta nefiind condi[ionat] de stadiul 

maturit][ii, cu alte cuvinte comunitatea are nevoie de tine \i 

tu ai nevoie de ea. Aşadar exprimare practic] a unit][ii cere 

consim[]mântul fiec]rui m]dular al Trupului lui Hristos.            

Prin urmare aspectul vertical al unirii, cu Hristos, este un 

imperativ personal necesar, în vederea convie[uirii în ar-

monie, la nivel comunitar, iar perceptibilitatea unit][ii biser-

icii, prin punerea în practic] a principiilor divine în interac-

[iunile dintre m]dularele Trupului lui Hristos, reprezentat 

prin biserica local], constituie dovada unui cre\tinism au-

tentic, real, de altfel este m]rturia incontestabil], în fa[a 

lumii, a puterii mântuitoare \i de înnoire oferit] în \i prin 

jertfa lui Hristos, prin care Biserica î\i împline\te misiunea.               

Doamne, d] ne o inim] dispus] s] înve[e s] iubeasc], 

indiferent de ceea ce va însemna aceasta în termenii cir-

cumstan[elor personale, astfel încât s] ne împlinim meni-

rea. Amin. 

 

Otilia N. Berzava,  M.A.Psy.                                                                

Sola Scriptura College and Seminary 
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Cu ajutorul lui Dumnezeu, =n perioada 5-7 Martie, 2015, Biserica “ELIM” din Hollywood, 
Florida a fost gazda Conferin[ei pastorilor romqni din Statele Unite \i Canada.            
+ncepqnd cu seara de joi, 5 martie programele s-au desf]\urat =ntr-o atmos-
fer] binecuvqntat].   
Joi, =ntre orele 4:00PM—5:45PM a avut loc =ntqlnirea Consilului Pastoral al Conven[iei 
Penticostale.  

+ntre orele 5:45PM - 6:45PM a avut loc masa de sear] la care au participat to[i fra[ii lucr]tori 
=mpreun] cu so[iile lor. La orele 7:00 PM a =nceput serviciul divin. Mesagerii Cuvqntului lui Dumnezeu 
au fost: Dr. Moise Gaode \i Pastorul Cornel Avram.   
                                                                                                                                                        
Vineri, 6 martie la orele 10:30AM a avut loc un timp de închinare, la care au participat fra[ii lucr]tori \i 
so[iile lor \i al[i membrii ai bisericilor din Florida. Pastorul Vasile C=mpean din Portland a avut primul 
seminar cu tema “LOCUL PREDIC}RII IN MUNCA PASTORAL}”, iar Pastorul Florin T. C=mpean a 
sus[inut seminarul cu tema: “MIJLOACE DE COMUNICARE A CUVQNTULUI LUI DUMNEZEU +N 
PERIOADA POSTMODERN}” Între 7:00PM si 9:30PM a avut loc program cu toat] biserica.    
Cuvqntul lui Dumnezeu a fost proclamat prin Pastorii Cristian Ionescu \i Iulian Costea.  
+n cadrul serviciului divin, Pastorul Gabi Fazeca\ din Detroit a f]cut invita[ia official] tuturor pastorilor 
la Conven[ia din acest an care va fi organizat] de biserica ALELUIA din Detroit.   
 
                                                                                                      
Sqmb]t], 7 Martie diminea[a programul Conferin[ei a =nceput cu =nchinare. Dup] aceea au urmat 
dou] seminarii, primul prezentat de c]tre Pastor Ioan Szasz cu tema “PREDICAREA RELEVANT}” 
\i al doilea sus[inut de Pastorul Luigi Mi[oi cu tema “AUTORITATEA CUVQNTULUI +N VIA{A |I 
PREDICAREA PASTORULUI”.  
+ntrunirea surorilor a avut loc de la 10:00 la 12:00. Invitatele speciale la aceasta Conferin[] au fost Ina 
Hri\c], directoarea Centrului Transcultural din Romqnia \i Maria Iord]nescu, misionar] =n India.  
+n cadrul acestei Conferin[e, Dr. John Berzava, Rectorul Colegiului “SOLA SCRIPTURA” a prezentat 

modul =n care functioneaz] acest colegiu. Programul Conferin[ei s-a =ncheiat cu =nmqnarea de certifi-

cate de apreciere de catre Pastorul Simion Timbuc pentru bisericile care sus[in =n mod regulat 
misionarii romqni pleca[i =n diferite []ri ale lumii. 

10 



 

Istoria Bisericii Betania este unic], ca oricare alta, punând în 
eviden[] providen[a lui Dumnezeu care cheam], preg]te\te \i 
trimite oameni pentru împlinirea intereselor Sale ve\nice. Pas-
torul Teodor Luca, al]turi de 24 de familii, au [inut primul serviciu 
divin duminic], 3 februarie,1985, într-un local special amenajat, 
la intersec[ia str]zilor Ashland \i Foster, în Chicago. Dumnezeu 
a binecuvântat aceast] lucrare \i într-o period] de un an \i jum]
tate num]rul credincio\ilor prezen[i la închinare s-a ridicat la 
250. Localul, devenind neînc]p]tor, biserica a cump]rat un spa-
[iu mai mare la adresa 3434 Foster Ave., Chicago, unde a con-
tinuat s] se închine lui Dumnezeu. Pentru c] în toamna anu-
lui1988 \i acest spa[iu devenise neînc]p]tor pentru cele aproxi-
mativ 400 de persoane prezente la închinare, s-a cump]rat un al 
treilea local, la adresa 6130 California Ave., Chicago. 
 În urm]torii doi ani, cu eforturi mari, s-a construit, într-o alt] 
zon], o cl]dire nou], adecvat] nevoilor celor 750 de adul[i \i 350 
de copii, constitui[i acum într-o biseric] care-\i croie\te drumul 
spre cer. În duminica din 4 noiembrie, 2000, într-o atmosfer] de 
s]rb]toare, sanctuarul de la adresa 7301 N Caldwell Ave., Niles, 
a fost inaugurat \i dedicat pentru slava lui Dumnezeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acum biserica este într-un local confortabil, dar în urm] sunt 

cincisprezece ani de efort, dedicare, slujire, rug]ciune \i unitate 
sfânt]. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea Sa \i ast]zi, în Biseri-
ca Betania, activitatea spiritual] este mare \i complex], fiind 
a\ezat] pe cele cinci func[ii de baz] ale Bisericii Nou Testamen-
tale: evanghelizare, ucenicizare, închinare, p]rt]\ie \i slujire.  
 Forma[ii \i grupuri, atât trade[ionale, cât \i contemporane, aduc 
închinare lui Dumnezeu \i bucurie bisericii, activit][ile majore 
fiind predicarea Evangheliei, cântarea de laud] \i rug]ciunea. 
Sistemul de educa[ie spiritual] este specific fiec]rei categorii de 
vârst] \i cuprinde copiii, tinerii, b]rba[ii, femeile, familiile, vârst-
nicii \i slujitorii.  
 Toate aceste lucruri le-a f]cut Dumnezeu, care S-a folosit de 
oameni \i împrejur]ri s]-|i împlineasc] voia, s] mântuiasc], s] 
vindece \i s] binecuvânteze. 
Dumnezeu Tat]l, Fiul \i Duhul Sfânt s] fie binecuvântat 
întotdeauna! 
 
Pastor Luigi Mi[oi 
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+nc] din anul 2007, cqnd am  
p]\it pentru prima dat] pe 
melaguri filipineze, dup] 9 luni 
de preg]tire intens] \i =nv][are 
a l imbi i  locale, s luj i -
rea printre s]racii din suburbiile 
Manilei,  a reprezentat o experi-
en[] mi\c]toare pentru mine... 

S]r]cie, suferin[], imoralitate, viciu, boal], \i dezn]dejde- 
cuvinte ce descriu clar situa[ia oamenilor cu care intru =n 
contact zi de zi, prin intermediul lucr]rii misionare 
la centrul Rapha. Nevoia este imens], presiunea este in-
tens], iar frustrarea ce o sim[i =n fa[a nep]s]rii cu care 
oamenii privesc Adev]rul, te pot determina s] te =ntrebi 
dac] toate eforturile depuse chiar se merit]... +ns], =n 
toate aceste lucruri, am =nv][at c] ceea ce conteaz] la 
Dumnezeu este ascultarea... chiar dac] roadele nu se v]d 
imediat pe c]rare... Testul credin[ei \i al ascult]rii este o 
lec[ie de via[] menit] s] ne aduc] =ntotdeauna mai aproa-
pe de Acela ”care a început în noi aceast] bun] lucrare, \i 
care o va ispr]vi pqn] în ziua lui Isus Hristos” (Fillip. 1:6). 
Acest lucru am =nceput s]-l =nv][ =nc] de la o vqrst] 
fraged], cqnd Domnul m-a scos dintr-o familie simpl] de 

ortodoc\i, dintr-un s]tuc din afara Tqrgovi\tei, preg]tin-  
du-m] pentru misiune… Primul pas semnificativ =n aceast] 
aventur] a credin[ei l-am f]cut =n 2002 la vqrsta de 24 de 
ani, cqnd, cu toate c] numai cu o lun] =nainte nu aveam 
nici un ban =n buzunar, am plecat singur] \i f]r] s] cunosc 
concret pe nimeni in Rwanda (Africa), [ara pentru care m] 
rugasem =n mod ardent timp de 3 ani. Felul cum Domnul 
mi-a onorat credin[a simpl] \i dependent] de El pe parcur-
sul celor dou] luni de stat =n Rwanda m-a marcat pe via-
[]... Anii urm]tori au adus alte experien[e minunate =n care 
am v]zut purtarea de grij] a Domnului: \coala de asisten[] 
medical] in SUA, 8 luni de misiune =n Senegal, \coala de 
misiune =n Anglia… 
 
Ultimii 8 ani din via[] petrecu[i =n misiune aici =n Filipine nu 

fac excep[ie de la aceasta... Domnul continu] s] m] 

cheme, treptat treptat,  pe =n]l[imi \i mai mari de credin[]. 

+n 2010, la =ndemnul S]u, am deschis u\ile clini-

cii medicale misionare Rapha =ntr-o zon] foarte poluat] 

situat] lqng] o  fabric] de ciment la ie\irea din Manila. 

Pornind aproape de la zero, prin harul Domnului \i cu aju-

torul cqtorva contacte locale, am =nchiriat o cl]dire d]r]p]-

nat] pe care am renovat-o. Avqntqndu-m] prin h][i\ul bi-

rocra[iei specific unei []ri de lumea a treia, am =nfiin[at or-

ganiza[ia non-profit Prepare Kingsway Ministries Inc. \i am 

demarat lucrarea. Domnul m-a binecuvqntat cu o echip] 

extraordinar] de cadre medicale, cu inim] pentru slujire - 

medici voluntari \i 3 angaja[i permanen[i. Tot El mi-a purtat 

de grij], de la lun] la lun], cu toate resursele necesare 

pentru a sus[ine aceste programe, de multe ori ajutorul 

venind din surse neb]nuite...  Pe lqng] consulta[ii gratuite 

oferite pacien[ilor din loc, =n general copila\i cu probleme 

respiratorii, \i vqrstnici cu astm, hipertensiune, diabet \i 

tuberculoz], am demarat \i cluburi de s]n]tate pentru 

copii, cluburi biblice \i program prenatal pentru femeile 

=ns]rcinate, vizite la case, evanghelizare om-la-om. S]-

mqn[a care a fost sem]nat] =ncepe s] aib] roade, \i de 

curqnd Domnul a f]cut posibil s] se nasc] \i o mic] bise-

ric], un grup de credincio\i care se strqng la Rapha pentru 

a-L l]uda pe Domnul de doua ori pe lun]. Aleluia!  
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+n anul 2012, am avut harul de a cump]ra propriul nos-
tru teren (de 702mp) =n urma unei generoase dona[ii-
surpriz] special desemnat] pentru acest scop. Domnul 
are =ntr-adev]r un mod inedit de a m] =mpinge mai de-
parte pe calea credin[ei, f]cqndu-\i evident planul S]u 
minunat pentru viitorul lucr]rii de la Rapha.  
El a v]zut c] spa[iul =n care ne desf]\ur]m este extrem 
de ne=nc]p]tor \i neadecvat, iar acum mi-a pus =n sarcin] 
s] ridic un centru de misiune multi-func[ional. Astfel, dup] 
2 luni intense \i dificile de preg]tire a planurilor arhitec-
turale \i a tuturor documentelor necesare pentru autoriza-
[ia de construire, =n luna dec. 2014 am primit unda verde 
\i am angajat un contractor inginer cre\tin \i prin harul 
Domnului =n Ianuarie 2015 am \i demarat proiectul de 
construc[ie. 
Aceast] cl]dire de aprox. 250mp, ne va da posibilitatea 
s] continu]m lucrarea clinicii noastre misionare (care se 
va desf]\ura la parter), oferind un spa[iu adecvat pentru 
proiectele noastre medicale deja existente: o sal] spa[i-
oas] pentru consulta[ii medicale generale, un loc 
pentru consulta[ii ginecologice \i depistare de cancer la 
femei, \i un loc pentru farmacie, laborator \i depozitare a 
medicamentelor. 
Sala de a\teptare semi-deschis] folosit] de pacien[i =n 
timpul s]pt]mqnii va fi un loc adecvat \i pentru pro-
gramele noastre pre-natale s]pt]mqnale, \i poate deveni 
\i loca\ de =nchinare/biseric] pe timp de duminic] - de-
oarece scopul nostru major ca organiza[ie este de a-L 
vesti pe Domnul Isus \i de a uceniciza pe cei cu care        
intr]m =n contact. 
Noi credem c] investi[ia noastr] =n genera[iile tinere 
pentru schimbare \i restaurare prin Duhul Sfqnt nu este 
un efort inutil... De aceea, la etaj dorim s] avem un spa[iu 
special unde s] putem extinde influen[a noastr] asupra 
copiilor cu care intr]m =n contact la cluburile de s]n]tate 
\i clubul biblic s]pt]mqnal pentru copii precum \i cei care 
se nasc la programul prenatal. Astfel, vom avea un spa-
[iu pentru o bibliotec] / sal] de studii \i computere =n 
scopul uceniciz]rii, pred]rii de limba englez], \i cuno\tin-
[e de baz] pe calculator.  
La etaj va mai fi \i o sal] mare multi-func[ional] 
pentru conferin[e \i seminarii pe diverse teme, precum \i 
un loc special pentru un atelier gospod]resc/croitorie 
pentru femeile din zon]. Vom avea amenajat \i un mic 
apartament cu dou] camere de oaspe[i, o buc]t]rie \i 
o debara. Afar], dorim s] amenaj]m \i un mic spa[iu de 
joac] pentru copii, precum \i o gr]din].   
Prietena mea Mirja– o tqn]r] misionar] din Germania 
care lucreaz] de 13 ani =n Filipine \i care de curqnd s-a 
al]turat organiza[iei noastre– are viziunea extraordinar] 
de a deschide o gr]dini[] pentru copii destinat] =n mod 
special familiilor din zon], aflate =n dificultate. Ea =\i 
propune s] foloseasc] =n acest scop cl]direa =nchiriat] pe 
care noi am renovat-o acum 5 ani, \i =n care mo-
mentan desf]\ur]m activit][ile clinicii Rapha. +n caz c] 
acest lucru nu este posibil (pentru c] proprietarii se gqn-

desc s] vqnd] spa[iul) atunci Mirja va desf]\ura activit]-
[ile gr]dini[ei tot =mpreun] cu noi, la etajul centrului multi-
func[ional.  
+i multumesc Domnului c] pqn] aici El a fost cu noi \i ne 
rug]m cu putere ca El s] trimit] resursele necesare ca s] 
termin]m partea structural] a cl]dirii \i s] a\ez]m aco-
peri\ul =nainte de luna iunie, cqnd este sezonul tai-
funurilor. Nimic nu este imposibil la El! Mul[umesc din ini-
m] pentru fiecare dintre dumneavoastr], dragi sus[in]tori 
ai lucr]rii Genesis, care sim[i[i =mpreun] cu noi... \i v] 
invit s] r]mqne[i lqng] mine, al]turqndu-v] =n aceast] 
minunat] aventur] de credin[], pentru ca Numele Lui s] 
fie glorificat =n toate na[iunile!   
 
Datorit] Credincio\iei Lui, 
Alina Vod]  
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Pentru noi cei de aici luna ianuarie a fost marcat] de vizita unei 

echipe de patru pastori din Romqnia pentru o period] de 10 zile.                                                                                                      

A fost ca o period] de odihn] spiritual], de\i a fost un adev]rat 

maraton toat] aceast] period]. Pastorii Daniel Hada, Ciprian 

Bqrsan, D]nu[ {intean \i liderul echipei, Dan Cata, au fost ca 

ni\te =ngeri trimi\i de Domnul s] aib] grij] de noi. 

 Au fost o echip] special], bine =nchegat] \i unit].                                                                                            

Ne-au =ncurajat, ne-au ascultat, s-au jucat cu copiii no\tri, ne-au 

consiliat, au plqns cu noi, au rqs cu noi, ne-au binecuvqntat pe 

noi \i toate lucr]rile =n care suntem implica[i.                                                                        

Dar nu au fost doar ei, ei fiind doar vqrful aisbergului. Au fost 

bisericile din Romqnia, =n special cele din zona Hundedoara, 

Deva, C]lan \i zona Re\i[ei, care au avut o inim] larg] pentru 

lucrarea de aici.  

V] suntem a\a de recunosc]tori \i =i suntem a\a de mul[umitori 

Domnului Isus Hristos care v-a motivat, dar v-a \i ajutat s] 

transforma[i dorin[a =n fapt] \i s] fi[i cu noi. Ne rug]m ca                 

r]spl][ile Lui s] dep]\easc] mul[umirea noastr] limitat] =n cu-

vinte. De-a lungul celor 10 zile petrecute =n Madagascar cu pas-

torii romqni, am vizitat atqt lucr]rile din Antananarivo – Orfelinatul 

Speran[a, cqt \i cele din Antsirabe \i regiunea Vakinakaratra, 

unde noi suntem implica[i =n mod spe-

cial. Nu putem s] scriem =ntr-o 

scrisoare despre toate aceste zile, dar 

putem s] atingem par[ial cqteva dintre 

ele.   

Pastorii romqni nu s-au dat =napoi de la 

nici o lucrare =n care puteau s] fie de 

folos. Obosi[i dup] un drum cam de 30 

de ore,   i-am dus =n Biserica dintr-o 

orez]rie din Antsirabe – cartierul Vato-

fotsy. 

 Au slujit prin predici scurte, mesaje 

pline de dragoste \i putere. Au slujit prin 

cqnt]ri – =n limba romqn]. Nu s-au dat 

=napoi s] =mbr][i\eze oamenii, s] le 

slujeasc] copiilor din biserici, s] strqng] 

mqinile tuturor celor care doreau s] vorbeasc] cu 

ei, s] se roage pentru oameni =n calitate de slujitori 

ai Celui Prea +nalt. 

 Apoi a urmat o sear] =n Biserica Karmela Eben 

Ezera, unde s-au strqns fra[ii \i surorile din 4 biseri-

ci. A\a au avut ocazia s] cunoasc] mai mul[i pas-

tori, s] se roage cu ei, s] le cunoasc] biser-

icile.  Dou] dintre lucr]rile noastre de aici implic] 

parteneriate cu 2 colegii cu un total de peste 200 de 

copii.  Le-am vizitat =n zile diferite. 

  

Am avut p]rt]\ie cu profesorii, timp de capel] –   

rug]ciune, =ncuraj]ri \i cqntare cu copiii, timp de 

relaxare cu ei: fotbal, baschet, ra[ele \i vqn]torii 

\i alte jocuri. 

Pastorii romqni au =ncurajat copiii \i chiar au cqntat cqntqri. Pas-

torul Daniel Hada a trebuit s] le predice copiilor ad-hoc. I-a 

=ncurajat din cartea Daniel. 

 Apoi a =nv][at s] numere pqn] la 100 =n limba malga\], =nso[it 

de un cor de 50-60 de copii ce =l =nconjurau. Domnul ne-a mai 

oferit surprize in diferite locuri \i echipa de fra[i romqni au trebuit 

s] slujeasc] oamenilor aduna[i =n diferite locuri. 

 

Atqt pentru cei din Madagascar cqt \i pentru vizitatori, va r]mqne 

o experien[] de neuitat. 

 

                                                  Familia Saiti\ 
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Ce înseamn] a fi pl]cut lui 
Dumnezeu? Mai mult, de ce este 
important? Noi to[i cunoa\tem 
pilda Domnului Isus despre robul 
nemilostiv care, dup] ce a fost 
iertat de o datorie mare, s-a dus la 
datornicul lui, un om s]rac, silindu-l 
pe acesta s]-i pl]teasc] mica da-
torie ce i se cuvenea. Acest fel de 
a ac[iona a fost nepl]cut înaintea 
împ]ratului. |i peste noi Împ]ratul 

cel glorios \i-a rev]rsat mila, \i ne-a iertat mult mai mult decât o 
datorie de bani, iar întrebarea care se ridic] este: ne tr]im vie[ile 
într-un fel care îi este pl]cut lui Dumnezeu sau umbl]m departe 
de la fa[a tronului îndur]rii, fiind neschimba[i de harul care ne-a 
fost acordat? În Noul Testament g]sim men[ionat] expresia „pl]-
cu[i lui Dumnezeu“ mai mult de 20 de ori. A fi pl]cut lui 
Dumnezeu este un element esen[ial al vie[ii cre\tine, \i Cuvântul 
lui Dumnezeu confirm] faptul acesta. În acest sens vom explora 
pu[in din ceea ce înseamn] a fi pl]cut lui Dumnezeu, bazat pe 
textul din Matei 3:13-17. Acest pasaj relateaz] nara[iunea eveni-
mentelor de la începutul misiunii lui Isus pe p]mânt. Domnul 
Isus nici nu înf]ptuise înc] multe din miracolele Lui, îns] 
Dumnezeu Tat]l î\i trimite Duhul Lui din ceruri, în imaginea 
frumoas] a unui porumbel, \i declar] c] î\i g]se\te pl]cerea în 
El …,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi g]sesc pl]-
cerea.“ (Matei 3:17b). Observ]m dou] caracteristici în via[a 
Domnului Isus pân] la punctul acesta, care sunt necesare în 
umblarea noastr] cu Dumnezeu, \i în împlinirea misiunii noastre 
pe acest p]mânt. Prima caracteristic] care define\te via[a   
Domnul nostru pân] la botezul S]u, este ascultarea. Domnul 
Isus a fost pe deplin Dumnezeu, \i totuşi El ,,…S-a f]cut ascult]-
tor pân] la moarte, \i înc] moarte de cruce.“ (Filipeni 2:8b). Isus 
Hristos a ascultat de voin[a Tat]lui pentru umanitate, s-a confor-
mat, împlinind întocmai dorin[a Lui, \i a acceptat s] se fac] ase-
menea oamenilor, s] tr]iasc] în limitele impuse de condi[ia 
uman], iar mai apoi s] moar] pentru p]catele noastre. Tr]irea 
Domnului Isus este exemplul suprem de ascultare şi sacrificiu, 
care a f]cut ca misiunea Lui de salvare \i r]scump]rare a rasei 
umane de la pierzare ve\nic] s] fie înf]ptuit], astfel Fiul fiind  
pl]cut înaintea Tat]lui. Noi, ca ucenici ai Lui, trebuie s] ne str]-
duim s]-I urm]m exemplul de ascultare, s] ne aliniem voin[a 
noastr] voin[ei Lui, \i prin aceasta, s] ne ar]t]m aprecierea \i 
adora[ia fa[] de Dumnezeu Tat]l. Cea de a doua caracteristic] 
distinctiv] a vie[ii Mântuitorului este smerenia. Textul ales Îl de-
scrie pe El, Împ]ratul glorios al universului, coborându-se la 
nivelul umanit][ii, renun[ând la propriile drepturi pentru a 
împlinii ,,…tot ceea ce trebuie împlinit.“ ( Matei 3:15b). El vine ca 
s] fie botezat de un om care tr]ia în s]lb]ticie, se hr]nea cu o 
mâncare ciudat], ba mai mult era îmbr]cat cu haine f]cute din 
piele de animal. Cât de înjositor ar fi fost acceptarea unei astfel 
de situa[ii pentru un împ]rat p]mântesc? Cu cât mai umilitor a 
fost pentru Împ]ratul cerului \i al p]mântului s] vin] s] fie bo-
tezat înaintea poporului, de Ioan Botez]torul? De fapt prin ac-
ceptarea botezului, Hristos  s-a umilit, s-a supus manifestând o 
atitudine de recunoa\tere a superiorit][ii voin[ei Tat]lui, în via[a 
Lui ca om. Este imposibil s] ne imagin]m la cât de mult a renun-
[at Domnul nostru din gloria Sa, ca s] fie pl]cut Tat]lui. Chiar de 
la începutul misiunii Lui, prin via[a pe care a tr]it-o, Domnul Isus, 

ne-a ar]tat c] trebuie s] alegem ascultarea, punerea de accord 
cu voia Tat]lui în toate aspectele vie[ii, dar \i smerenia, recu-
noa\terea dependen[ei de Dumnezeu atât cu privire la ceea ce 
suntem cât \i la împlinirea voii Sale, în umblarea noastr] zilnic] 
cu Dumnezeu. Domnul s] î\i reverse harul S]u peste noi, ca s] 
putem tr]i în ascultare \i smerenie, s] ne ducem la îndeplinire 
misiunea de a fi martori ai Lui, urmând exemplul dat de Domnul 
nostru, \i astfel, s]-I fim pl]cu[i lui Dumnezeu Tat]l. Amin. 
  
David M. Ghiurco 
Student Sola Scriptura College and Seminary 

Isus Christos e viu ! 
                    Dinu Moldovan  
 
Un miel sfqnt \i prea curat 
Va face mare isp]\ire 
+ntregii omeniri stricate 
Prin moartea Sa, prin r]stignire. 
 
+l duc pe dealul C]p][qnii 
Mâna[i de oarba îndemnare 
Întreg alaiul blestema 
Strigând în gura mare. 
 
O! lat] - Ţi oile cum stau 
La poala crucii, r]zvr]tite 
P]storule, le mai iube\ti 
Când mori în r]nile cumplite? 
 
Tu vezi prin duhul fiii lor 
Urma\i credin[ei sfinte 
|i-o gloat] de r]scump]ra[i 
Slujindu-Te cu dor friebinte. 
 
Te rogi apoi cu umilin[] 
S] nu pierzi nici pe unul! 
S]-i ierte Dumnezeu din cer 
|i-{i dai în urm] duhul. 
 
L-au îngropat ai lui iubi[i. 
Ob\tea pare mul[umit] 
C]ci a sc]pat de r]zvr]tiţi 
De diavolul viclean ademenit].  
 
Mormqntul este locul S]u 
Și îl p]zesc c]tanele romane 
Moartea nu-L va l]sa nicicum 
S] ias] din mormane.  
 
Dar boldul mor[ii e lovit 
Şi sf]râmat în întregime 
Isus din mor[i a înviat! 
Huma nu-L putu re[ine. 
 
Via[a se ridic] c]lcând hidoasa moarte 
A treia zi cum îns]\i Scripturile o scriu 
Cerul triumf]! Nu-\i las] Fiu-n groap]. 
Victorie! Victorie! Isus Christos e viu.   
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Prorector ITPB, Lector univ. dr. Romulus Ganea                     
=mpreun] cu studen[ii pentru Bachelor, Master \i Doctorat 

  Nu exist] o onoare mai mare pentru un copil al lui 
Dumnezeu decât aceea de a studia Cuvântul S]u.                   
De altfel, studierea Cuvântului sfânt este un lucru vital 
pentru un adev]rat cre\tin. 
Biblia este o Carte unic] ce întotdeauna fascineaz] pe cei 
ce o studieaz] cu sinceritate. Nu conteaz] de câte ori o 
citim, dac] o studiem cu aten[ie vom descoperi informa[ii 
pre[ioase despre Domnul Isus \i totodat] vom înv][a princi-
pii folositoare pentru tr]irea unei vie[i evlavioase.                   
Totu\i pentru a descoperi aceste comori minunate este ne-
voie s] studiem Scriptura în contextul ei geografic, istoric \i 
cultural \i abia atunci vom putea în[elege mai bine atqt 
mesajul transmis de Dumnezeu prin ea, cât \i principiile ce 
trebuie aplicate în vie[ile noastre.                                           
Sola Scriptura College and Seminary î\i propune s] ajute 
pe cei ce doresc s] studieze \i s] aplice Cuvântul lui 
Dumnezeu în via[a lor. V] invit cu bucurie s] v] al]tura[i 
celor care deja au fost captiva[i de adâncimea, relevan[a \i 
frumuse[ea Cuvqntului lui Dumnezeu, devenind studen[i nu 
ai unei \coli teologice, ci ai celei mai importante C]r[i ce a 
fost scris] vreodat]: Biblia!                            
 

              Crinișor |tefan 
             Academic Dean                             
Sola Scriptura College and Seminary   
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Madagascar este a patra insul] ca m]rime din lume. Numele ofi-
cial este Republica Madagascar situat] =n Oceanul Indian, =n par-
tea de est a coastei  Africii, =n emisfera sudic].                                                     
Limbile oficiale sunt malga\a \i franceza, iar religiile cele mai r]s-
pândite sunt islamismul \i cre\tinismul.                                                 
Capitala este Antananarivo.                                                      
Madagascar este [ara unde predomin] dou] anotimpuri: anotim-
pul c]lduros \i ploios, =ncepqnd din luna noiembrie \i pqn] =n 
aprilie, \i al doilea mai uscat din luna mai \i pqn] =n noiembrie.                                               
Vqntul din partea de sud-est este dominant, iar ocazional se for-
meaz] cicloni. 
Ca m]rime, insula Madagascar se =ntinde pe o suprafa[] de    
592800 kmp., fiind a 46 [ara din lume (dupa Botswana). Este 
comparabil] ca m]rime cu Kenya.         
Locuitorii Madagascarului sunt un amestec de etnii originare din 
Indonezia, Malaysia \i Melanesia, care s-au contopit cu popula[ia 
aborigen], dar \i cu cea African] \i cu arabi imigra[i ulterior.                                          
Locuitorii Madagascarului sunt foarte primitori \i relaxa[i de\i au 
unele obiceiuri extrem de ciudate: de exemplu un mijloc de 
transport =n comun nu porne\te pqn] cqnd nu se umple, indiferent 
de cqt dureaz] a\teptarea. +n unele regiuni se mai p]streaz] 
obiceiul de a invita un str]mo\ la o s]rb]toare a satului ( de cele 
mai multe ori, acesta fiind dezgropat, pentru a putea participa fizic 
la s]rb]toarea satului).                                         
Ca s] fii invitat la o asemenea s]rb]toare este o mare onoare.                 
Madagascarul este dotat cu o faun] \i flor] unice =n lume.            

Reprezint] un mediu natural pentru 5% din specii de plante \i 
animale, dintre care 80% sunt unice =n lume.                                                   
Printre exemplele cele mai notabile se pot num]ra infraordinul de 
primate al lemurilor. +n aceast] [ar] Dumnezeu a rqnduit ca o 
familie de romqni, Marcel \i Ioana =mpreun] cu cei trei copii ai lor, 
s] fie misionari, sponsoriza[i de misiunea Genesis.  
+n urm] cu un an, rela[iile dintre misiunea Genesis \i aceast] fa-
milie au devenit tot mai strqns legate.                     
Dup] bunul obicei al misiunii Genesis aproape fiecare colaborare 
cu misionarii are =n vedere nu numai sponsorizarea celor ce slu-
jesc, dar \i implicarea =n alte proiecte din [ara respectiv] (de ex-
emplu: suport pentru orfelinate \i construc[ii de biserici).   
Cu ocazia s]rb]torii Cr]ciunului, Misiunea Genesis a trimis ajutor 
financiar pentru copiii orfani.  
Actual misiunea Genesis a =nceput \i construc[ia unei biserici =n 
una din junglele acestei []ri. 
+n imaginea de sus se poate vedea terenul marcat unde s-a 
=nceput construc[ia. 
La invita[ia misionarilor de acolo misiunea Genesis preg]te\te o 
c]l]torie =n aceast] [ar], =ntre 11 \i 25 mai. Sper]m ca rela[iile 
dintre misionari \i misiunea Genesis s] devin] tot mai strâns  
legate \i astfel lucrarea lui Dumnezeu s] prop]\easc] aducqnd 
suflete la mqntuire. Cei interesa[i de o asemenea c]l]torie, v] 
rug]m lua[i leg]tura cu fratele Ilie Tomu[a. 
 
Rev. Ilie U. Tomu[a 
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La numai 19 ani via[a lui Alexandru a luat o =ntors]tur] cu totul \i 

cu totul nea\teptat]. "M] doare capul…  m] doare foarte tare…" 

Acestea au fost cuvintele cu care a =nceput cea mai lung] \i dure-   

roas] perioad] a familiei Czegeny. Dintr-o dat], cu copilul lor, cu  

singurul lor copil s-a =ntqmplat ceva …     

"Nu-i  nimic o s] te ducem la doctor \i totul va fi bine."  

"B]iatul dumneavoastr] are o tumoare pe creier de m]rimea unui 

ou de g]in]!” a fost vestea care a adus-o doctorul. “trebuie operat 

imediat”… 

Vestea s-a r]spqndit repede =n Ale\d, un or]\el din Bihor, =n 

care locuie\te familia Czegenyi. “Alexandru are tumoare pe 

creier”… Parc] nim]nui nu-i venea s] cread] c] Alex, b]iatul 

bine =ngrijit de p]rin[ii lui \i care avea vise mari de viitor, ca orice 

alt tân]r de vârsta lui, a primit de la medic un astfel de diagnos-

tic. De mic, Alex a frecventat biserica reformat] de pe strada 

Viilor din Ale\d. Visa, înc] de la patru ani, ca, atunci cqnd va fi 

mare, s] devin] preotul acestei biserici. +i pl]cea s] asculte \i s] 

observe toate detaliile. A crescut mare \i p]rin[ii lui au f]cut ce au 

putut ca b]iatului lor s] nu-i lipseasc] nimic. La mult a\teptata 

vqrst] de 18 ani, vqrsta majoratului, p]rin[ii \i prietenii au fost al]-

turi de el urqndu-i s]n]tate \i fericire =n via[]. Cine s-ar fi gândit 

c], =n anii imediat urm]tori, Alex va avea de =nfruntat trei opera[ii 

majore care i-au pus via[a =n pericol \i alte cqteva interven[ii chi-

rurgicale? Cine s-ar fi gândit c] va str]bate [ara \i =n lung \i-n lat 

\i va pleca \i =n Europa pentru diferite tratamente \i controale me-

dicale? Nimeni!   

Dar Dumnezeu avea un plan cu familia Czegenyi, un plan de  

vindecare al trupului lui Alex \i de salvare a sufletelor întregii 

familii. +ntr-o zi am sunat s] vorbesc cu cumnatul meu. Era cu pu-

[in =nainte de cea de-a treia opera[ie. Din vocea cumnatului mi-am 

dat seama c] ceva se =ntqmplase de la ultima conversa[ie. 

Am sim[it o pace \i o siguran[] =n vocea lui atunci cqnd l-am 

=ntrebat ce face \i cum se simte Alex. Spre surprinderea 

mea, l-am auzit rostind urm]toarele cuvinte: "Am credin-

[a c] Dumnezeu va lucra \i totul va fi bine!" +n ceea ce s-a 

întâmplat din acel moment, am v]zut deslu\it cu to[ii planul lui 

Dumnezeu. +nso[it de p]rin[i, Alex s-a dus cu salvarea 

la Bucure\ti pentru cea de-a treia opera[ie. Nu se sim[ea bine. 

Ajuns la spital, a =nceput tratamentul \i o serie de analize preg]-

titoare pentru opera[ie. +ns], cu câteva ore =nainte de a fi ope-

rat, Alexandru s-a trezit din somn \i i-a zis tat]lui s]u c] nu mai 

vrea s] facă opera[ia \i c] nu î\i d] acordul =n scris deoarece 

se simte mult mai bine. Astfel c], opera[ia nu a mai avut loc.  

To[i trei s-au =ntors acas] cu trenul. Acest fapt =n sine a fost o 

minune pentru p]rin[ii care \tiau c] lui Alex =i era imposibil s]  

c]l]toreasc] cu trenul 12 ore. Ce se întâmplase, de fapt, era c] 

Dumnezeu nu a l]sat ca Alexandru s] mai treac] printr-o ope-

ra[ie ca cele anterioare. Acum el avea nevoie de ceva mai bun, 

de un doctor specialist care s] =i fac] o opera[ie perfect]. Astfel 

c], numai la câteva zile, tat]l lui Alexandru a luat leg]tura cu 

un alt doctor, de data aceasta un specialist =n tratarea pacien-

[ilor diagnostica[i cu “Ablatie Craniofaringion“. Era vizibil faptul 

c] Dumnezeu a =nceput s]-i dechid] u\i care pqn] =n acel mo-

ment fuser] închise. +ncrederea =ntregii familii =n Dumnezeu a 

devenit din ce =n ce mai mare. To[i au =nceput s] se roage \i   

s]-I mul[umeasc] lui Dumnezeu =n fiecare zi, pentru felul =n care 

va purta de grij]. Dumnezeu i-a înso[it prin cea de-a treia opera-

[ie care, de data aceasta, a avut loc =ntr-un cabinet privat din  

Bucure\ti sub =ndrumarea unui doctor =ntors din Fran[a de la spe-

cializare. Primele dovezi c] Dumnezeu a fost cu Alexandru \i cu 

p]rin[ii lui au =nceput s] apar] dup] cea de-a treia opera[ie, dup] 

care Alex s-a sim[it din ce =n ce mai bine. Înainte de opera[ie, 

Alex se sim[ea foarte obosit, dormea exagerat de mult, mqnca 

foarte pu[in \i f]cea greu orice mi\care, toate din cauza tumorii 

care =I ap]sa pe creier. Acum, îns], dup] opera[ie, lucrurile au  

=nceput s] decurg] normal. Slav] Domnului! Aceast] opera[ie 

a costat mult. Familia Czegeny, care era deja îndatorat] pentru a 

acoperi costul celorlalte opera[ii, nu a mai dispus de resursele 

financiare pentru cea de-a treia opera[ie. Cu toate acestea, ei nu 

au renun[at s] bat] la u\i \i s] apeleze la ajutor, crezqnd c] 

Dumnezeu le va da banii necesari \i se va îngriji de tot ceea ce 

au nevoie. |i a\a a fost. +n tot acest timp m-am gândit ce a\ 

putea s] fac eu \i cum a\ putea s] ajut. M-am rugat ca 

Dumnezeu s] =mi scoat] =n cale oameni deschi\i s] participe la o 

ac[iune de ajutorare prin strângere de fonduri. Astfel c], la în-

ceput, am vorbit cu cq[iva prieteni apropia[i \i i-am rugat s] m] 

ajute, contribuind fiecare cu cqt poate. Suma pe care am strqns-o 

era net inferioar] celei de care aveam nevoie pentru a acoperi 

cheltuielile de opera[ie. A\a c], Dumnezeu mi-a pus pe inim] s] 

apelez la Florin C=mpean, pastorul Bisericii Philadelphia, biserica 

pe care o frecventez. Nu mi-a zis multe lucruri, dar prin atitudinea 

lui, mi-am dat seama c] este de partea mea \i m] va ajuta cu 

tot ce poate. Dqnsul m-a =ndrumat s] vorbesc cu fratele U[u To-

mu[a, directorul misiunii Genesis. A\a am f]cut.  

Înc] din primele cuvinte, fratele U[u Tomu[a mi-a zis: "te-am 

a\teptat s] vii s] ceri ajutor”.  

Mi-am dat seama c] Dumnezeu deschidea u\i pentru Alexandru.   
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   The choir singing and worshiping as they enter the  Church                                                                                                                   

(The Governor, the sheriff , all the delegates 
and hundreds of people raise their hands as Pastor Joes prays for 

the new Church.) 

This church has a really interesting story and it has dramatically 
changed the face of its community—which shows the miracle of 
God. Ribaue Church is the first church ever established and 
built in Mozambique. During the construction of Ribaue Church, 
a man living nearby, Manoel Nanpapi, began fighting so that 
the construction would stop and the church building to no long-
er be built. Nanpapi did not want the church to be built near his 
house so he threatened those from Ribaue Church saying, “the 
first man that will step foot into the Church will have his legs 
broken” or even worse, “die.” After the church was finished 
there was a big celebration, where the Governor, a few dele-
gates, sheriffs, and guards were present, along with Rev. Ilie U. 
Tomuta from Genesis Mission. Rev. Tomuta did not know any-
thing regarding what Nanpapi said, so he cut the ribbon and 
walked into the new and first Ribaue Church in Mozambique. A 
crowd of people walked in after him, yet nothing bad happened.  
 WHY? Because there was the Governor and the Sheriff with 
his guards ?                  

The story of Manoel Nanpapy  

During the church construction, Manoel Nanpapi left to another 
town using public transportation. Suddenly, while riding the bus, 
Nanpapi had a vision that the vehicle was crashing, so he 
jumped off of the bus and fell down right in front of the vehicle—
the front wheels ran over and breaking both of his legs. The bus 
was not actually crashing, so the people on bus were safe and 
startled at why Nanpapi would jump off of a moving vehicle like 
that. Nanpapi was taken to the Central Hospital for treatment 
and Brother Jose, our local pastor of Ribaue, went to visit him. 
Nanpapi asked Pastor Jose to pray for him and for his legs to 
not be completely cut off. Nanpapi knew that this was God’s 
punishment and he wanted to accept Jesus. Now, it is more 
than two years and Nanpapi has been released from the hospi-
tal. He has been baptized in water and a follower of Jesus 
Christ in Ribaue Church. God knows how to protect His Church 
and His people.                         

                                                        Pastor Armando Jo 

+ntr-o sear], dup] ce am prezentat pe scurt situa[ia lui Alexandru 
=n biserica Philadelphia din Chicago, pastorul Florin a solici-
tat biserica s] sprijineasc] \i s] ajute financiar opera[ia nepotului 
meu. Nu am \tiut care va fi rezultatul, dar ceea ce am \tiut e c] 
la biserica Philadelphia sunt oameni simpli, cu inim] mare. Chiar 
dup] ce s-a f]cut colecta =n biseric], fra[ii nu au =ncetat  
s] contribuie, d]ruind bani =n contul pentru Alexandru. De un 
imens ajutor a fost \i pastorul Radu Pavel =mpreun] 
cu biserica Emanuel din Chicago.  Ajutorul lor a fost o minune 
atqt pentru mine cât \i pentru fratele U[u Tomu[a cu care am 
vizitat biserica Emanuel =ntr-o duminic] seara. Nu =n ultimul rând, 
fratele U[u Tomu[a prin misiunea Genesis a participat 
\i financiar \i prin strqngerea de fonduri pentru aceast] opera-
[ie. +n urma acestui efort colectiv, la care au participat to[i cei pe 
care i-am amintit cqt \i mul[i, mul[i al[ii care nu au fost aminti[i 
aici, cheltuielile de opera[ie au fost acoperite =n întregime.  

Mul[umesc tuturor =n Numele Domnului Isus! Prin mine \i prin 
aceste rânduri, familia Czegenyi v]  mul[ume\te pentru ajutorul 
acordat, care a avut un impact enorm =n via[a lui Alexandru.  

"Dumnezeu s] v] binecuvinteze \i s] v] r]spl]teasc] tuturor 
pentru tot ce a[i f]cut a\a cum numai El \tie s] o fac]!" ... 
sunt   cuvintele   lui   Alexandru Sr., Monica \i Alexan-
dru Jr. Czegenyi.                                

V] mul[umesc \i eu tuturor din inim]! Mul[umesc Domnului Isus 
pentru c] am v]zut =nc] o dat] dragostea fra[ilor mei ! 

Florin Modog 

“NO”  Becouse God had plans with His Church and He knows 

how to protect His servants and the Christians too. 
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U[u Tomu[a:  
Frate Romulus, ne bucur]m c] am avut harul s] ne întqlnim. Nu 
de mult dintr-o discu[ie avut] cu fratele John Berzava, Rectorul 
Colegiului “Sola Scriptura” mi-a spus despre o anume vizit] pe 
care pl]nuie\ti s] o faci =n America \i c] ai dori s] avem o 
scurt] =ntqlnire motivat] de faptul c] [i-au r]mas =n minte amintiri 
frumoase din vremea cqnd erai student la ITPB. Din discu[ia 
scurt] avut] am =n[eles c] dup] o slujire de cq[iva ani =n cadrul 
ITPB Dumnezeu [i-a =ncredin[at o responsabilitate nu prea 
u\oar]. Ai putea s] ne spui ceva despre slujirea pe care o ai în 
prezent =n cadrul Institutului Teologic Penticostal din Bucure\ti? 
 
R. M] numesc Ganea Vasile Romulus. Cei apropia[i îmi spun 
Romic], un nick-name primit în copil]rie. Am 36 de ani, sunt c]-
s]torit \i am doi copii. Lucrez în cadrul Institutului Teologic 
Penticostal din Bucure\ti (ITPB) din anul 2001, imediat dup] 
absolvirea facult][ii din cadrul acestuia. Din punct de vedere 
didactic, am fost pe rând preparator universitar, apoi asistent 
universitar, iar acum sunt lector universitar \i predau disciplinele: 
limba ebraic] biblic] \i istoria biblic]. Con\tiin[a m] oblig] s]-i 
amintesc, acum, pe doi fra[i care au avut o influien[] deosebit] 
asupra form]rii mele: fr. John F. Tipei \i regretatul fr. Teodor 
Pandrea. Ace\ti fra[i au crezut în mine \i mi-au oferit \ansa de a 
intra în echipa ITPB. Sper c] mi-am f]cut bine datoria pân] 
acum, f]r] s]-i fi dezam]git în vreun fel. 

Titlul de doctor l-am ob[inut în urma sus[inerii tezei de 
doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Sub aspectul 
administra[iei academice, am fost implicat înc] din anul 2005, de 
c]tre fostul rector al ITPB, în diferite activit][i administrativ 
academice, fiindu-mi încredin[ate diverse sarcini, precum coor-
donarea secretariatului ITPB \i a paginii web a ITPB. Evident,   
m-am implicat \i am încercat s] ajut oriunde a fost necesar, de-
oarece lucrarea de la ITPB este ampl] \i presupune activit][i pe 
paliere diverse. În anul 2012 am fost ales Director al Departa-
mentului de Teologie Penticostal], în anul 2014, pentru câteva 
luni, am de[inut func[ia de rector interimar (president interim, 
engl.), iar în prezent de[in func[ia de prorector (vice-president), 
cu responsabilit][i în domeniul administrativ-academic. De pe 
aceast] pozi[ie îl slujesc pe Dumnezeu în cadrul ITPB împreun] 
cu noul rector al institu[iei noastre, fr. (Nelu) Ioan Brie. Prin sluji-

rea noastr] la ITPB, al]turi de to[i ceilal[i colegi, dorim s] 
ducem la îndeplinire misiunea primar] \i totodat] central] 

a ITPB ‒ aceea de a forma slujitori penticostali bine 
echipa[i din punct de vedere duhovnicesc \i pastoral. 
 
U. Frate Romic], =mi aduc foarte bine aminte de peri-
oada când Misiunea Exodus, condus] de pastorul 
Petru Lasc]u sponsoriza studen[i de la Institutul 
Penticostal. Ai putea s] ne spui ceva din acea peri-
od], când erai tu însu[i student? 
R. În anul 1997 am devenit student la ITPB. Evident, 
ca student mi-am asumat pe deplin sarcina pl]tirii 
taxelor (de \colarizare, de mas] \i de cazare). Am 
\tiut c] Dumnezeu, dac] m] cheam] în lucrare, m] 
va ajuta s] m] achit de aceste datorii aferente condi-
[iei de student. Trebuie s] mai adaug \i faptul c] în 
Romqnia anilor ’90 condi[iile economice erau foarte 

precare, iar popula[ia de rând  f]cea fa[] cu greu crizei econom-
ice prin care trecea [ara noastr].  
De\i beneficiam de întregul sprijin al p]rin[ilor mei, anii studen-
[iei ar fi putut fi foarte grei pentru mine. Ceea ce m-a ajutat 
enorm a fost tocmai o sponsorizare pentru mas] \i cazare 
oferit] de c]tre Misiunea Exodus, =n cadrul c]reia dumnea-
voastr] a[i slujit ca \i director executiv. Sponsorizarea am primit-
o cu consecven[] \i credincio\ie, lun] de lun], printr-o familie cu 
numele Ioan \i Silvia Meglei, =n acea vreme fiind membrii ai bi-
sericii Philadelphia din Chicago, iar azi locuiesc =n Romqnia. 
Credincio\ia lor s-a dovedit fa[] de noi începând cu luna noiem-
brie a anului 1997 \i pân] la sfâr\itul anului universitar 2000-
2001, când mi-am încheiat studiile universitare în cadrul ITPB. 
Sunt pe deplin recunosc]tor, mai întâi lui Dumnezeu, Misiunii 
Exodus care s-a implicat f]r] rezerve în a m] ajuta pe mine \i 
pe ceilal[i studen[i, colegii mei. Nu am acum cifra exact] a stu-
den[ilor care au fost ajuta[i de c]tre misiunea Exodus iar apoi o 
period] prin misiunea Genesis pe care o conduce[i, fr. U[u, dar 
am în minte \i acum listele de vreo 3-4 pagini cu numele studen-
[ilor sponsorizați. Oricum, aportul misiunii Exodus a fost unul 
deosebit de pre[ios \i cred c] acest ajutor se întoarce acum ca 
„pâinea aruncat] pe ape”, prin faptul c] sunt foarte mul[i absol-
ven[i pe care i-a[i ajutat în acei ani \i care acum slujesc Biserica 
lui Isus Hristos în diferite moduri.  
În cele din urm], a\ vrea s] mul[umesc atât în numele meu per-
sonal, cât \i în numele ITPB, Misiunii Exodus, Misiunii Genesis 
cqt \i Bisericii Penticostale Române Philadelphia din Chicago \i 
pastorilor ei din trecut \i din prezent, pentru acest ajutor deosebit 
de valoros. Dumnezeu s] v] binecuvânteze!  
                                                                                                      
U.  Ce anume te-a determinat s] continui studiile teologice \i s] 
te dedici acestei lucr]ri pe care o faci azi în cadrul Institutului 
Teologic? 
 
R. În primul rând, trebuie s] amintesc chemarea pe care cred c] 
mi-a f]cut-o Dumnezeu în acest sens. În al doilea rând, im-
plicarea mea la ITPB în calitatea de cadru didactic. În al treilea 
rând, dar nu mai lipsit de importan[], dorin[a personal] de a 
vedea c] ITPB, ca institu[ie de înv][]mânt superior acreditat] de 
c]tre Statul Român, devine o \coal] performant] din punct de 
vedere academic, r]mânând îns] fidel] misiunii sale pastorale: 
formarea de slujitori bine preg]ti[i din toate punctele de vedere 
pentru bisericile penticostale române\ti din România \i            
Diaspora 

Interviu cu Prorectorul    
ITPB Lector Univ.                   
dr. Romulus Ganea 
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U. Din perspectiva pozi[iei de slujire pe care o ai în cadrul ITPB, 
cum vezi viitorul acestei institu[ii cre\tine? 
 
R. Eu sunt de p]rere c] \coala noastr] are un viitor binecuvântat 
atâta vreme cât r]mâne în planul pe care Dumnezeu îl are pentru 
ea. Ca s] descoperim acest plan trebuie s] ne întoarcem în isto-
rie, pentru a vedea ce gând venit de la Dumnezeu l-a c]l]uzit pe 
fr. Trandafir |andru înspre crearea acestei \coli în anul 1976: 
nevoia de a forma slujitori bine preg]ti[i din toate punctele de ve-
dere pentru bisericile penticostale române\ti din România \i Dias-
pora. Evident, ca institu[ie de înv][]mânt superior, ITPB trebuie 
s] fie performant] pe plan academic, dar f]r] s] sacrifice carac-
terul formativ-pastoral al misiunii sale. Prin urmare, dup] p]rerea 
mea, \coala noastr] trebuie s] urm]reasc] o dezvoltare coerent]  
pe vertical], prin deschiderea a unui program de master ‒ ceea 
ce se va întâmpla începând cu anul univ. 2015-2016 ‒, \i prin 
înfiin[area unei \coli doctorale, îns] într-un viitor mai îndep]rtat. 
Dar toate acestea, repet, nu trebuie s] sacrifice misiunea pasto-
ral] a ITPB, misiune care trebuie înt]rit] \i transpus] în practic] 
cât mai mult cu putin[]. ITPB exist] pentru Bisericile Penticostale 
române\ti din România \i din Diaspora, iar aceste biserici au în 
primul rând nevoie de slujitori.  
 
U. Care sunt nevoile actuale ale Institutului \i ale studen[ilor? 
 
R. Nevoile ITPB sunt diverse. Prima dintre ele ar fi rug]ciunea. 
ITPB trebuie purtat în rug]ciune. Nu cred c] lucrul acesta se face 
suficient. Cred c] este nevoie de mult mai mult] rug]ciune pentru 
el din partea Bisericilor Penticostale române\ti din România \i din 
Diaspora. În al doilea rând, am putea vorbi despre o serie de ne-
voi cu caracter financiar. Supravie[uirea ITPB a fost \i r]mâne o 
continu] experien[] a tr]irii prin credin[]. ITPB are nevoie de spri-
jin financiar, f]r] de care nu \i-ar putea desf]\ura activitatea în 
bune condi[ii. Vorbim de ajutorarea studen[ilor care, de cele mai 
multe ori, provin din familii modeste din punct de vedere financiar 
\i, astfel, nu-\i pot achita u\or taxele de \colarizare, de mas] \i 
de cazare. Voca[iile, îns], sunt rare \i de aceea trebuie sprijinite 
tot mai mult, pentru c] ne dorim cu to[ii s] fim sluji[i pe viitor de 
pastori cu voca[ie, bine antrena[i din punct de vedere duhov-
nicesc \i academic. De aceea conducerea ITPB este angrenat] 
în diferite proiecte care s] asigure sponsorizarea cât mai multor 
studen[i, dup] nevoile financiare pe care ace\tia le au. De pild], 
începând cu anul universitar 2015-2016, ITPB va acorda scutire 
de taxa de \colarizare pentru studen[ii clasa[i pe primele 5 locuri, 
atât pentru programul de licen[] în teologie pastoral], cât \i 
pentru programul de master, care urmeaz] a fi deschis. Iat], deci, 
o nou] provocare pentru conducerea ITPB! Tot legat de studen[i, 
a\ vrea s] mai amintesc dou] proiecte promovate recent de 
ITPB: tab]ra de var] a studen[ilor \i anul de stagiatur] pentru 
studen[ii care finalizeaz] anul IV de studii. Înainte de plecarea în 
vacan[], studen[ii ITPB vor merge =ntr-o tab]r] pentru 5-6 zile, 
tab]r] al c]rui scop va fi rug]ciunea \i studiul biblic, a\a încât 
studen[ii s] fie bine motiva[i pentru slujirea care le st] înainte pe 
durata verii. Anul de stagiatur] este adresat absolven[ilor ITPB, 
adic] studen[ilor care au absolvit anul IV \i care au trecut de exa-
menul de licen[]. Scopul acestui program este acela de a-i impli-
ca pe absolven[i în lucrare, în acele biserici în care nevoia de 
slujire este mai mare. Bineîn[eles c] anul de stagiatur] implic] \i 
costuri ridicate din punct de vedere financiar, deoarece ITPB 
dore\te s] g]seasc] \i un mijloc prin care ace\ti absolven[i s] fie 
salaria[i. 

De asemenea, nici ajutorarea cadrelor didactice nu 
trebuie l]sat] deoparte. Profesorii de la Institut nu trebuie s] ias] 

din aria form]rii continue, s] cerceteze \i s] scrie teologie de 
valoare. Ori, în cele mai multe situații, cadrele didactice fac 
aceasta folosindu-se de resursele personale, în detrimentul 
împlinirii altor nevoi, chiar cu caracter familial.   

Nu trebuie s] uit]m nici baza material] a ITPB. Institutul 
are nevoie de spa[ii de înv][]mânt bine între[inute. Aceast] între-
[inere necesit] resurse financiare ridicate. Bugetul anual este de 
1.800.000 de lei (aprox. 450.000 USD), din care conducerea ITP 
trebuie s] asigure din colecte, dona[ii etc. aproximativ 90.000 lei 
(aprox. 22.500 USD) pentru fiecare lun]. 
 
U. Are conducerea Cultului o anume contribu[ie financiar] în 
preg]tirea acestor studen[i? Au bisericile din [ar] o anu-
me contribu[ie? 
 
R. Conducerea Cultului Cre\tin Penticostal (CCPR) se implic] pe 
toate palierele în activit][ile care [in de specificul ITPB. Din punct 
de vedere financiar, ajutorul se manifest] pe cel pu[in dou] 
planuri:  
1) Alocarea, de la bugetul CCPR, a sumei de 100.000 de lei pe 
an, echivalentul a 25.000 USD. {inând cont de bugetul limitat al 
CCPR, aceast] contribu[ie este deosebit de semnificativ].                
2) Colecte ocazionale care se fac în unele biserici penticostale din 
România \i colectele tradi[ionale care se fac în aproximativ 100 
de biserici penticostale din România cu ocazia s]rb]torii 
Cincizecimii. 
 
U. Cum vezi c] pot cei din Diaspora s] vin] în ajutorul acestei 
instituții? 
R. Mai întâi de toate, Diaspora poate ajuta ITPB prin sus[inere 
constant] din punct de vedere spiritual, exprimat] prin rug]ciune 
\i prin sf]tuire în probleme legate de activitatea institu[iei noastre, 
atât pe plan administrativ, cât \i pastoral. Trebuie s] subliniem, 
de asemenea, \i ajutorul unor pastori din Diaspora American], 
care ne sprijin] ca profesori vizitatori în activitatea de formare 
pastoral] a studen[ilor no\tri. În al doilea rând, Diaspora Ameri-
can] ne-a ajutat în mod consistent din punct de vedere financiar 
\i suntem recunosc]tori lui Dumnezeu s] \tim c] fra[ii no\tri ne 
vor ajuta în continuare prin dona[ii b]ne\ti f]cute de biserici, de 
persoane fizice, de organiza[ii misionare. Avem în vedere ajuta-
rea studen[ilor cu situa[ii financiare precare, sus[inerea unor pro-
iecte care vizeaz] preg]tirea studen[ilor \i implicarea acestora în 
slujire dup] absolvire (de ex.: cele 5 locuri gratuite, atât pentru 
programul de licen[], cât \i pentru programul de master, tab]ra 
studen[ilor, anul de stagiatur]), sus[inerea unor proiecte foarte 
costisitoare care vizeaz] între[inerea \i dezvoltarea bazei mate-
riale a ITPB (de ex.: modernizarea sistemului de înc]lzire, schim-
barea acoperi\ului, izolarea termic] a cl]dirilor ITPB, l]rgirea spa-
[iului de cazare pentru studen[i, prin construirea unui nou corp de 
cl]dire etc.). În al treilea rând, ne-am dori s] putem sprijini finan-
ciar \i propriile cadre didactice, în vederea form]rii lor continue 
din punct de vedere pastoral \i academic. 

V] mul[umesc pentru tot ceea a[i f]cut pân] acum \i 
pentru tot ceea ce ve[i face în continuare pentru ITPB! Dumnezeu 
s] v] binecuvânteze! 

 
Prorector ITPB, 
Lector Univ. dr. Romulus Ganea 
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,,Îngrozite, femeile \i-au 
plecat fe[ele la p]mânt. 
Dar ei le-au zis: Pentru 
ce c]uta[i între cei mor[i 
pe Cel ce este viu? Nu 

este aici, ci a înviat. 
Aduce[i-v] aminte ce v-a 

spus pe când era înc] în Galilea” - Luca 24:5-6 
+nvierea Domnului Isus este evenimentul crucial în istoria 
omenirii. Dac] privim  =n vechime, putem s] vedem 
însemn]tatea s]rb]torii pa\telui evreiesc, ceea ce pentru 
ei însemna ie\irea lor de sub robia Egiptean], a\a cum 
este consemnat în Exod 12. 
Pentru noi, cre\tini ai secolului XXI, s]rb]toarea învierii  
=nseamn] ie\irea omenirii de sub robia p]catului \i a mor-
[ii, prin credin[a în Isus. 
1. Speran[a oferit] de +nvierea Mântuitorului 
Gândindu-ne la versetele de mai sus \i la profunzimea 
acestei întreb]ri adresate de c]tre îngeri femeilor, putem 
s] g]sim atâta speran[]! ,,Pentru ce c]uta[i între cei mor[i 
pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat.” S]rb]toarea 
învierii este s]rb]toarea speran[ei, iar speran[a 
cre\tinismului de azi este încrederea în viitorul asigurat de 

c]tre Hristosul cel înviat. Apostolul Ioan, în întâia s-a 

epistol], spunea cu mult] încredere urm]toarele cuvinte: 
|i m]rturisirea este aceasta: ,,Dumnezeu ne-a dat via[a 
ve\nic], \i aceast] via[] este în Fiul S]u. Cine are pe Fiul 
are via[a; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are via-
[a,” (1Ioan 5:11-12). 
De asemenea, \i marele apostol Pavel, sau „rob al lui 
Hristos”, cum adesea se prezenta, avea speran[a \i n]-
dejdea învierii. ,,|i Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, 
ne va învia \i pe noi cu puterea Sa,” (1 Cor. 6:14). 2          . 
Aducerea aminte în onoarea Mântuitorului Înviat  
S]rb]toarea Pa\telui este o s]rb]toare a aducerii aminte: 
„aduce[i-v] aminte ce v-a spus pe când era înc] în Gali-
lea.” Cre\tinii de azi trebuie s]-\i aduc] aminte c] Hristos 
a murit \i a înviat pentru întreaga lume! Atunci când Ioan 
Botez]torul boteza \i propov]duia în pustiul Iudeii, v]-
zându-L pe Isus venind spre el, a început s] strige: ,,Iat] 
Mielul lui Dumnezeu, care ridic] p]catul lumii,” (Ioan 
1:29). Nu doar p]catele unei []ri, ale unei na[iuni, nu doar 
p]catele Europei, ci p]catul lumii! Aici sunt inclu\i budi\tii 
din []rile asiatice, al c]ror întemeietor a fost un simplu 
om, numit Budha, care ast]zi numai tr]ie\te. De ase-
menea, sunt hindu\ii care au peste 300.000.000 de zei, 
dar \i musulmanii, care nu au aceast] speran[] a vie[ii 
ve\nice pe care o avem noi, prin credin[] în Fiul lui  22 



 

 

 

Dumnezeu. 
Cre\tinii trebuie s]-\i aduc] aminte c] dup] înviere    
Hristos a l]sat pe umerii bisericii o mare responsabilitate, 
aceea de a merge în toat] lumea pentru scopul +mp]r][iei 
lui Dumnezeu. 
,,Apoi le-a zis: Duce[i-v] =n toat] lumea \i propov]dui[i 
Evanghelia la orice f]ptur]” (Marcu 16:15). Aceast] 
trimitere nu este op[ional], ci este porunca lui Isus care 
nu accept] negocieri, El n-a trimis oameni perfec[i, ci oa-
meni imperfec[i care au fost înso[i[i de Isus. Într-un fel sau 
altul, fiecare credincios se poate implica în aceast] lucra-
re, pentru ca Mielul care a fost junghiat, s] primeasc] r]s-
plata pentru suferin[a Sa. 
3. |i eu sunt responsabil 
Din prisma speran[ei pe care am primit-o \i a re-
sponsabilit][ii de a-mi aminti ceea ce trebuie s] fac pentru 
Cel înviat, doresc s] împ]rt]\esc cititorilor dumnea-
voastr] o parte din m]rturia vieții mele. Domnul m-a 
chemat mai înt]i la mântuire printr-un vis de noapte, apoi 
pas cu pas m-a condus pân] am ajuns student la Centrul 
Român de Studii Transculturale, \coala de misiune din 
Constan[a-Agigea, în[elegând c] El m] vrea în lucrarea 
Sa. A fost o mare alegere pentru mine \i de asemenea, 
un mare pas prin credin[] în ogorul lui Dumnezeu. Aici am 
putut s] experimentez ce înseamn] cu adev]rat ,,a umbla 
cu Dumnezeu, a umbla prin credin[]”. 
Ajungând în Dobrogea am fost uimit de dec]derea spiritu-
al] a  acelei zone a []rii noastre, \i f]r] exagerare, am 
sim[it ap]sarea celui r]u peste tot, singurele locuri  în 
care nu avea putere erau bisericile. Aici locuiesc foarte 
mul[i musulmani, sunt comunit][i întregi de musulmani \i 
duhul islamului este puternic, fiindc] sunt sate întregi un-
de nu exist] nici o biserică evanghelic]. 
În județul Tulcea (Babadag) unde deja exist] o biseric] 
penticostal], \i sunt repartizat pentru slujirea de practic] 
s]pt]mqnal], am întâlnit un om care înc] nu a auzit de 
Isus. M-am bucurat c] i-am putut împ]rt]\i despre     
Domnul, care s-a atins de el, prin puterea Duhului Sfânt, 
iar în urm] acest om a început s] plâng] \i s] tremure, 
iar eu m-am rugat pentru el.  
Fiind student în anul I, am participat cu \coala într-o c]l]-
torie de misiune în Balcani, în Macedonia \i Kosovo, unde 
am fost expu\i la via[a \i cultura musulmanilor. În mod 
deosebit am fost sensibilizat de Domnul când am ajuns în 
Kosovo, unde am v]zut nevoile poporului albanez, nevoi 
spirituale, nevoia de lucr]tori, dar \i de trauma de care 
sunt cuprin\i ace\ti oameni, în urma r]zboiului. Astfel, am 
ales ca anul acesta, în practica de două luni, s] m] întorc 
pe acele t]rqmuri, cu speran[a ca Domnul s]-mi vor-
beasc] \i s]-mi clarifice dac] locul unde voi sluji pe viitor 
este Kosovo. Privind în urm] la aceste dou] luni de prac-
tic] pot spune c] a fost un timp benefic pentru mine \i    
m-am bucurat c] am putut s] slujesc poporului albanez 
prin m]rturia personal], prin predicare, prin rug]ciune \i 
post, împreun] cu echipele de misionari. A\tept]rile mele 
au fost onorate de Dumnezeu \i dorin[a inimii mele este 

ca dup] terminarea \colii de misiune, s] pot s] m] întorc 
în Kosovo pe termen lung, deoarece Domnul m] cheam] 
acolo! Ruga[i-v] pentru mine s] pot încheia studiile cu 
bine \i s] pot fi acreditat ca misionar imediat dup] ab-
solvire! 
Samuel Irjik 
Student CRST, Anul II 

 

 SCRISOARE               

         DE  

   CHEMARE 

 

Subsemnatul Dumnezeu, chem definitiv =n 

+mp]r][ia Mea care =ncepe de pe p]mqnt \i 

se prelunge\te =n ve\nicie) pe to[i acei ce 

doresc s] schimbe aerul poluat al p]catului 

cu aerul de munte sfqnt, pe to[i cei care sunt 

gata s] renun[e la ce le ofer] lumea, pentru a 

tr]i =ntr-o lume nou].                                                 

Nu se percepe nici un tarif, drumul fiind deja 

pl]tit cu Sqngele Sfqnt al Fiului Meu.                                

Pentru informa[ii suplimentare =n leg]tur] cu 

aceast] c]l]torie a vie[ii spre +mp]r][ia  Mea, 

citi[i scrisoarea al]turat] pe care v-am            

l]sat-o:                                                                              

Sfqnta Scriptur].                                               

De asemenea, pute[i lua leg]tura cu Mine =n 

orice clip] din zi \i din noapte, s] discut]m 

tot ce v] apas]. 

V] mul[umesc!                                                            

Al vostru Dumnezeu 

PS. Suflete, d]-[i viza pentru cer! 

Adina Sas Simoniak 
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