
 



“…\i voi ve[i primi o putere, 

cqnd se va pogorq Duhul 

Sfqnt peste voi, \i-Mi ve[i fi 

martori =n Ierusalim, =n toat] 

Iudea, =n Samaria \i pqn] la 

marginile lumii”  Fapte; 1:8 

“Evanghelia aceasta a +mp]-

r][iei va fi propov]duit] =n 

toat] lumea ca s] slujeasc] 

de m]rturie tuturor neamu-

rilor. Atunci va  veni sfqr\i-

tul”  Luca:24:14 
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Tr]im =ntr-o lume care 

=nregistreaz] nivele incredibile de stres. +ngrijorarea \i stresul 
cuplate cu evenimente speciale din via[] pot conduce o persoan] 
pe marginea pr]pastiei emo[ionale, psihice \i mentale. Fiin[a 
uman] este o fiin[] emo[ional] \i a\a cum se exprim] Arnold M. 
Ludwig, “f]r] emo[ii omul nu ar fi altceva decqt un computer bio-
logic”. Mintea \i psihicul uman reprezint] mistere =nc] nedez-
legate de \tiin[]. Ca pastor de suflete \i consilier spiritual realizez 
nevoia de a adresa aceste condi[ii emo[ionale \i psihice \i de a 
diminua stigma social] care le =nso[e\te. De aceste st]ri emo-
[ionale nu sunt scuti[i nici pastorii, nici liderii spirituali \i nici 
misionarii. Pentru eficien[a acestui articol prefer s] folosesc cu-
vqntul “depresie”  \i derivatele sale \i nu cuvqntul tradi[ional 
romqnesc “deprimare”.    
A\adar, CE ESTE DEPRESIA (deprimarea)? CINE POATE FI 
DEPRESIONAT (deprimat)? POT CRE|TINII FI DEPRESIO-   
NA{I? Depresia este cea mai comun] \i acut] problem] psi-
hologic], emo[ional] din America. Jum]tate dintre femei \i o 
treime dintre b]rba[i sufer] de o astfel de stare emo[ional] la un 
moment dat.   
Simplu, depresia este o schimbare sau o insuficien[] chimic] ce 
conduce la o alterare a modului de func[ionare a creierului, o 
stare de deprimare, descurajare manifestat] printr-o pierdere de 
energie, de concentrare. O stare de iritare constant], de instabili-
tate emo[ional], sentimente de nevrednicie, dezn]dejde \i vino-
v][ie, care =n final conduc la gqnduri morbide, suicidale.   
Este acel tunel mental \i emo[ional =n care nu se mai vede lumina 
la cap]t. Acea groap] adqnc] \i mocirloas] din care sim[i c] nu 
mai po[i s] ie\i \i cu cqt te lup[i pentru a ie\i la suprafa[], cu atqt 
parc] te afunzi. Este ca un sinkhole =n care resursele interioare 
sunt epuizate, iar acel gol produce un colaps, o c]dere =n acea 
groap].   
Cine poate fi depresionat? Oricine. Mary Southerland, so[ie de 
pastor \i o scriitoare cunoscut], spunea: “Am fost =ntotdeauna 
foarte puternic], cu dorin[] puternic] de a excela =n tot ce fac. M] 
mqndream c] sunt o perfec[ionist] foarte disciplinat] \i cu pu[in] 
simpatie pentru cei slabi. Acum, eu cea puternic] nu m] mai 
puteam ridica din pat. Cea mai mic] decizie m] conducea la pa-
nic]. De multe ori m] duceam pqn] la biseric], dar nu puteam 
intra =n]untru. M] sim[eam vinovat] \i plqngeam incontrolabil.   
Eram paralizat]. Am c]zut =ntr-o groap] adqnc] \i =ntunecoas]. 
Nu aveam idee cum am ajuns acolo \i, chiar mai =nfrico\]tor, nu 
aveam idee cum o s] ies de aici”.   
Exist] o stigm] social] asociat] cu st]ri depresive \i condi[ii 
mintale, mergqndu-se pqn] la punctul de a considera astfel st]ri 
influen[e sau posesii demonice.    
Biblia este realist] \i prezint] personaje biblice populare care au 

experimentat episoade depresive.   
Iov, dorea s] moar], =ntrebqndu-se de ce s-a n]scut. Ana era 
plin] de am]r]ciune pentru c] nu avea copii.  (1Sam. 1:16)   
Ilie, profetul neqnfricat =\i dorea s] moar]. ( 1Imp. 19:3-4) Regele 
Ezechia experimenteaz] intense st]ri emo[ionale =n momentul 
cqnd via[a lui este pus] =n pericol de boal]. Iona, prorocul, se 
ceart] cu Dumnezeu \i vrea s] moar]. Profetul Ieremia se ex-
prim] =n felul urm]tor: “Mi s-au stors ochii de lacr]mi, îmi fierb  
m]runtaiele, mi se vars] ficatul pe p]mqnt” (Plqngeri 2:11).  Isus 
experimenteaz] momente de intensitate emo[ional] incredibile =n 
S]pt]mqna Patimilor =n Gr]dina Ghe[imani.   
Am putea continua cu alte exemple din Scriptur] sau din istorie. 
Martin Luther, Reformatorul, \i Charles Spurgeon, Prin[ul predica-
torilor,  au experimentat astfel de episoade.   
 
FACTORII CARE CONDUC LA DEPRESIE. St]rile depresive 
sunt rezultatul unor factori de natur] personal], circumstan[ial], 
experien[ial], genetic], profesional], etc. Iat] cq[iva factori co-
muni:   
1. Lipsa rela[iilor care adaug] valoare. Rela[iile =n care o per-
soan] este angajat] pot s] o conduc] pe marginea pr]pastiei. 
Rela[iile sunt de trei feluri. Cele care adaug] valoare vie[ii noas-
tre, care ne fac s] =nflorim s] tr]im via[a la maxim.  Rela[ii neutre, 
care sunt necesare, dar nu au impact decisiv asupra vie[ii noas-
tre. Rela[ii toxice – cele care depersonalizeaz], epuizeaz], con-
sum] via[a unei persoane. |i inabilitatea de a cultiva rela[ii are un 
impact asupra s]n]t][ii noastre emo[ionale.   
 
2. O personalitate pesimist]: Unii oameni s-au n]scut cu o per-
sonalitate pesimist] sau anii copil]riei le-au format o astfel de 
dispozi[ie. O imagine negativ] despre sine, despre valoarea in-
trinsec] a persoanei conduce la pesimism cronic \i, implicit, la  
st]ri depresive. O personalitate de tip melancolic are mult mai 
multe \anse s] experimenteze episoade depresive.  
  
3. Un trecut nerezolvat: Fiecare persoan] =mpacheteaz] un bagaj 
al trecutului: experien[e negative, suferin[e =ngropate, mqnie ne-
rezolvat], p]cat ascuns, o pierdere mare, abuz fizic, emo[ional 
sau sexual, alte traume extraordinare. Toate aceste situa[ii nere-
zolvate la timp au poten[ialul s] refuleze mai tqrziu.  
  
4. O predispozi[ie genetic]. Este dovedit faptul c] unele persoane 
au predispozi[ii genetice pentru st]ri depresive. Tratamentul me-
dical preventiv este foarte important =n acest caz.  
  
5. Un prezent nesigur \i e\uant. Experien[e prezente pre-
cum  probleme de s]n]tate, crize financiare, divor[, e\ecuri per-
sonale epuizeaz] resursele emo[ionale, psihice \i mentale ale 
unei persoane \i pot cauza astfel de st]ri. (Cont. pag.4) 
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(Continuare din pagina 3) 
6. O slujb] foarte solicitant] care implic] intensitate emo[io-
nal], psihic] \i spiritual]. Pastorii \i misionarii slujesc =n cir-
cumstan[e foarte solicitante care impun un consum imens de 
energie emo[ional], psihic] \i spiritual].  
  
ESTE POSIBIL} IE|IREA DIN STAREA DEPRESIV}?  
Vestea bun] este c] starea depresiv] nu trebuie s] fie perma-
nent]. Sunt pa\i care procesual conduc la ie\irea din tunelul 
emo[ional.  
  
1. Mai =ntqi, este foarte important s] recuno\ti situa[ia. Admite 
cum te sim[i! Unul din lucrurile cele mai dificile pentru per-
soanele ce experimenteaz] st]ri depresive este admiterea 
crizei. Negarea este modul =n care persoanele =ncearc] s] 
lupte cu situa[ia \i s] evite stigma social].  
2. Strig] dup] ajutor! Fiecare avem un cerc rela[ional care 
poate s] ne ajute: familia, prietenii, al[i credincio\i, consilieri 
spirituali \i nu =n ultimul rqnd, speciali\ti medicali \i doctori.   
3. Cultiv] un stil de via[] echilibrat. Reorganizeaz] via[a ta. 
Elimin] sursele de stres. Pune pre[ pe  odihna fizic], pe relax-
area emo[ional], pe refularea psihic] \i pe revitalizarea spiritu-
al]. Bazeaz]-te pe promisiunile lui Dumnezeu. Unul dintre 
antidoturile cele mai puternice \i tratamentul cel mai eficient 
este cel spiritual: rug]ciunea, p]rt]\ia, medita[ia, muzica spiri-
tual], =nchinarea \i citirea Bibliei. Biblia este bogat] =n pasaje 
biblice care =ncurajeaz] sufletul t]u. 
De exemplu, Psalmul 40:1-4 descrie grija lui Dumnezeu pentru 
starea ta.    
Iat] ce face Dumnezeu:    
se apleac] spre tine   
te aude \i te ascult]   
te scoate din fundul mocirlei \i groapa pieririi  
=[i pune piciorul pe teren sigur   
=[i =nt]re\te pa\ii   
=[i pune =n gur] o cqntare nou]   
=[i pune =n gur] imnuri de laud]   
te =nva[] s] folose\ti groapa ta ca o =ncurajare pentru al[ii, 
pentru a-L vedea pe Dumnezeu \i a se =ncrede =n El.   
 
CE PUTEM FACE NOI? Cei care au membrii ai familiei, pri-
eteni \i cuno\tin[e care trec prin st]ri depresive pot, =n prima 
faz], s] le ofere ajutor imediat. 
a. +n[elege! Nu discrimina oamenii pe baza st]rilor depresive.  
Nu-i trata diferit. Nu-i stigmatiza, ci trateaz]-i normal.  
  
b. Suport]! Ofer] dragoste \i ajutor. Petrece timp cu cel afec-
tat. Incurajeaz]-l. +ndulce\te ravagiile depresiei prin dragoste \i 
disponibilitate.   
 
c. Roag]-te! Rug]ciunea are putere. Azi, chiar \i elita medical] 
recunoa\te puterea \i valoarea terapeutic] a rug]ciunii.  
  
Ace\tia sunt pa\i simpli cu care po[i s] abordezi imediat o per-
soan] care trece prin tunelul depresiei. +n timp, va veni ziua 
cqnd, persoana care spunea “Vreau s] mor!” din cauza 
depresiei, va ie\i din tunel \i din nou va rosti  cuvintele  
 
“Vreau s] tr]iesc, pentru c] via[a merit] tr]it]!” 
   Este darul lui Dumnezeu pentru om.  
 

                     Pastor Florin T. C=mpean 

“V-am scris, tinerilor, fiindc] sunte[i tari \i cuvqntul lui 

Dumnezeu r]mqne =n voi \i a[i biruit pe cel r]u”                                       

1. Ioan 2:14 
Pentru ca lucrarea de r]spqndire a Evangheliei s] ajung] la mar-

ginile lumii, Dumnezeu, cere vigoare, zel \i curaj tineresc.                  

Avqnd =n vedere =nalta chemare, bisericile trebuie s] fie gata de a fi 

un adev]rat sprijin pentru orice t=n]r care simte chemarea de a 

pleca misionar.   

Cui vom =ncredin[a aceast] lucrare dac] nu tinerei genera[ii?                  

Stanley Jones s-a predat Domnului la 

vârsta de 17 ani.  

La 23 ani a primit chemarea s] mearg] 

misionar în India. El a îngenuncheat \i a 

acceptat chemarea. Dup] 50 de ani a în-

genuncheat din nou în aceea\i camer] şi a 

zis: "Doamne, î[i mul[umesc c] acum 50 de 

ani mi-ai spus s] merg în India. D]-mi posi-

bilitatea s] aleg \i voi face aceea\i alegere, cu condi[ia c] unde am 

fost necredincios, acum s] fiu credincios. Tu niciodat] nu m-ai p]-

r]sit". La 88 de ani s-a paralizat \i nepoata l-a întrebat: "Bunicule, 

dac] ar fi s] poţi face alegerea, ai merge iar]\i ca misionar, chiar 

dac] e\ti paralizat?" |i el a r]spuns: "Ana, a\ alege nu numai o 

dat], ci de multe ori". |i ea a zis: "Cam de câte ori?" "Spune orice 

num]r \i eu sunt gata, c]ci Dumnezeu niciodat] nu m-a p]r]sit. Eu 

L-am urmat nu fiindc] n-am fost paralizat, ci fiindc] prin r]nile Lui 

am fost vindecat." 

Lumea pune =n fa[a noastr] piedici care ni se par de netrecut, dar 

cu regret spunem \i adev]rul c], de foarte multe ori =ns]\i biserica 

devine o piedic] pentru lucrarea de misiune. |i mai trist fiind faptul 

c] cei din]untru se =mpotrivesc baza[i pe versete din Scriptur], 

versete pe care le r]st]lm]cesc. +ntr-o conversa[ie avut] cu un 

lucr]tor cre\tin am fost total dezam]git s] aud: 

“Biserica noastr] nu  mai are proiectul  “misiune”. Prea mult se 

cheltuie cu asta...\i biserica a r]mas f]r] bani”! 

A\tept]m ca oamenii s] se =ntorc] la Dumnezeu f]r] ca noi s] ne 

facem partea ce ne-o cere Biblia. 

Cqt de departe mergem noi s] propov]duim Evanghelia?                  

Nu cumva am r]mas =n confortul nostru =n Ierusalimul nostru igno-

rqnd porunca Domnului Isus MERGE{I…?  Dac] citim Biblia cu 

ochii deschi\i \i cu mintea luminat] de Duhul Sfqnt, oare care parte 

nu o =n[elegem din aceast] porunc]? Tu \i eu cum citim Scriptura? 

Cqt] importan[] d]m noi lucr]rii misionare? Cqt de mult suntem 

involva[i? Implicarea zilnic] =n lucrarea lui Dumnezeu \i dependen[] 

de El este tot ce avem nevoie. Binecuvqnt]rile lui Dumnezeu vin 

peste noi atunci cqnd suntem gata s] ne =ndeplinim misiunea.                  

Beneficiile ascult]rii de El sunt ve\nice. 

Putem fi misionari sau putem suporta lucrarea misionar]                  

Alegerea este a noastr]. Ce o s] alegem? 

 

Rev. Ilie U. Tomu[a 
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Tremurând \i plin de fric], el a zis: “Doamne, 
ce vrei s] fac?” “Scoal]-te”, i-a zis Domnul, 

“intr] în cetate \i [i se va spune ce trebuie s] faci!”   Matei 4:19 

În iunie 2001 am absolvit facultatea, iar visul meu de a fi 
profesoar] s-a spulberat atunci printr-o ordonan[] de guvern.  
M-am aflat dintr-o dat] la o r]scruce de drumuri de la care nu 
am \tiut încotro s-o apuc. În mijlocul multor întreb]ri pe care le-
am avut, s-au ivit \i multe oportunit][i de a g]si un serviciu, 
inclusiv posibilitatea de a pleca în str]in]tate. Dar, de fiecare 
dat] când planificam o plecare, sau participam la un interviu 
pentru un loc de munc] pl]cut, sim[eam c] Duhul Sfânt îmi 
spune, “locul t]u nu este aici!” Nu-mi venea s] cred c] acest 
mesaj va persista, de aceea m-am zb]tut mult pentru a-mi 
împlini visele. Îns], pentru c] m] hot]râsem s] nu-mi iau via[a 
în propriile mâini, am capitulat în fa[a lui Dumnezeu \i am c]p]-
tat o alt] perspectiv]. Via[a mea p]rea s] fie precum o ma\in] 
ajuns] la o intersecție cu multe bifurcații, de la care \oferul nu 
\tie ce direc[ie s] ia. Pqn] s] primeasc] informa[ia privind dru-
mul cel bun, \oferul prefer] s] r]mân] pe loc, având avariile 
pornite, cu riscul de a încurca traficul, dar f]r] s] rateze desti-
na[ia, sau s] iroseasc] timp \i energie, mergând pe un drum 
gre\it. Acest \ofer eram eu, iar pentru a primi informația nece-
sar], L-am întrebat pe Domnul încotro s-o apuc. Iar El nu a 
ezitat s]-mi prezinte drumul slujirii, drumul jertfirii, drumul facerii 
de ucenici! Amintindu-mi de aceast] experien[], parc]-mi r]-
sun] în minte faimoasa întrebare, “Quo Vadis Domine?” Con-
form tradiției, se pare c] apostolul Petru s-a mutat la Roma \i a 
slujit comunit][ii de cre\tini de-acolo. Dar, persecuția împotriva 
cre\tinilor a devenit a\a de înver\unat], încât cre\tinii au în-
ceput s] fug] din ora\. Petru, de asemenea, a încercat s] fug] 
de prigoan], dar pe când p]r]sea Roma, apostolul s-a întâlnit 
cu Isus cel înviat. Mântuitorul mergea împotriva curentului, 
îndreptându-se spre ora\. Surprins, Petru L-a întrebat: “Quo 
Vadis Domine?” Unde te duci, Doamne? Isus a r]spuns, 
“înapoi, în ora\, ca s] mor din nou pentru poporul pe care tu l-ai 
dezertat!” Ru\inat, Petru s-a întors în Roma \i a fost martirizat, 
fiind r]stignit, dar r]stignit cu capul în jos, pentru c] nu s-a sim-
[it vrednic s] moar] la fel ca Domnul s]u. De-a lungul secole-
lor, urma\ii lui Hristos, c]utând r]spunsuri în vremuri dificile,    
\i-au pus aceea\i întrebare ca \i Petru, “Quo Vadis Domine? 
Quo Vadis?” La momentul prezent, cre\tinii nu tr]iesc vremuri 
u\oare. Îns], a\a cum Isus \i-a umplut ucenicii cu Duhul Sfânt 
pentru a împlini scopurile Împ]r][iei în primul secol, la fel, Isus 
a umplut pe to[i ucenicii din zilele noastre cu putere de sus, 
pentru a extinde Gloria Sa în secolul XXI. |i dac] un cre\tin nu 
este interesat de scopurile lui Dumnezeu, dac] nu î\i pune seri-

os întrebarea “Quo Vadis Domine?”, nu va putea s] tr]iasc] 
pentru Dumnezeu. Tinerii zilelor noastre se confrunt] cu multe 
dileme. La absolvirea liceului, î\i planific] admiterea la facul-
tate. Dup] studiile universitare, încep dezvoltarea carierei. 
Apoi, via[a de familie, care revendic] stabilitate.  

Am ocazia s] vizitez biserici, \i încerc s] motivez tinerii s] se 
înroleze în Marea Trimitere. Sunt unii care nici nu vor s] aud] 
despre misiune, al[ii care se simt neîmplini[i în ceea ce fac, dar 
nu sunt gata s] p]\easc] pe un drum al renun[]rii, iar al[ii nu 
sunt l]sa[i de p]rin[i într-o lucrare a\a de “riscant]” \i “f]r] 
viitor”. Sunt biserici care \i-ar dori s] aib] \i ele “misionarul lor”, 
dar nu au candida[i. M] doare s]-i v]d pe mul[i dintre tineri 
retr]gându-se într-un de\ert al oportunit][ilor irosite. 

Și totuși, în secolul XXI, mai sunt înc] tineri care las] în urm] 
casa, familia, prietenii, serviciul \i stilul de via[] obi\nuit, pentru 
a se preg]ti într-o \coal] de misiune, \i a merge într-o lume 
necunoscut], asumându-\i riscul chiar de a nu se mai întoarce 
niciodat] acas]. Acest lucru se întâmpl] când vocea St]pâ-
nului se vrea auzit]! 

Aceea\i întrebare \i-o pun absolven[ii \colii. Dup] doi ani de 
preg]tire la Centrul Român de Studii Transculturale, a\tept]rile 
mele ca \i director sunt mari. Îns], uneori, din cauze multiple, 
bun]oar] ne\tiind sigur [ara în care s] slujeasc], sau neavând 
siguranța s] mearg] nec]s]tori[i, sau neîndr]znind s] p]\eas-
c] f]r] suportul financiar necesar, absolven[ii amân] momentul 
plec]rii pe câmpul de misiune. De aceea, Dietrich Bonhoeffer 
avertizeaz] c] “este mult mai trist (chiar p]c]tos) s] amâni 
luarea unei decizii, sau s] nu iei nici o decizie, decât s] iei o 
decizie gre\it], izvorât] din credin[] \i dragoste.” Spre bucuria 
mea, în aceast] var], din cei cinsprezece absolven[i, 
doisprezece \i-au pus întrebarea “Quo Vadis Domine?” \i au   
f]cut pasul acredit]rii ca misionari, iar asta va aduce un pro-
gres în propov]duirea Evangheliei. 

Dar \i misionarii care sunt expulza[i din [ara în care au slujit 
pentru c] nu li se mai d] viz], \i liderii cre\tini care simt urgen-
[a de a schimba strategia de lucru în slujirea pe care o fac, \i 
oamenii de afaceri care s-au obi\nuit s] investeasc] pentru a 
ob[ine profit, \i care g]sesc necesar s] investeasc] în cauza 
Evangheliei pentru a reg]si profitul în extinderea Împ]r][iei, î\i 
pun aceea\i întrebare, “Quo Vadis Domine?”   

R]spunsul lui Isus nu s-a schimbat. Isus înc] merge la cruce, 
iar dac] noi suntem slujitorii S]i, trebuie s]-L urm]m acolo. Iar 
la cruce, trebuie s] murim!  

Îns], noi tr]im într-o lume în care totul se învârte în jurul sinelui. 
Auzim deseori sintagme de genul: protejeaz]-te, promoveaz]-
te, între[ine-te, distreaz]-te, îngrije\te-te, delecteaz]-te, asigu-
r]-te …, motiv pentru care pare ridicol s] ascult]m cuvintele lui 
Isus care cer lep]darea de sine, r]stignirea firii p]mânte\ti, \i 
moartea fa[] de lucrurile lumii. De aceea, David Platt spune c] 
doar atunci când vom alege ca sinele s] nu mai fie idolul nos-
tru, siguran[a nu va mai fi scopul nostru, \i indiferent la ce r]s-
cruce ne vom afla, vom alege drumul crucii, drumul slujirii, dru-
mul jerfirii! 

   ILEANA-INA Hri\c] 

   Director Executiv la Centrul Român de Studii Transculturale 
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Misiunea Urbană! - Conferinţa de misiune - RoMisCon XVII 
Departamentul de Misiune și Evanghelizare al Cultului Creștin Penticostal din România, împreună cu                               

Agenţia Penticostală de Misiune Externă au organizat, în perioada 12 - 15 mai 2015, la Sinaia, conferinţa de 
misiune RoMisCon XVI. 

Peste 200 de slujitori, reprezentanți din toate comunit][ile 

regionale din [ar] \i din diaspora romqn] veni[i din Anglia, Italia, 

Spania \i Ucraina, precum \i studen[i de la Institutul Teologic 

Penticostal din Bucure\ti \i Centrul Român de Studii Transcul-

turale din Constan[a, au participat la Sinaia la conferin[a de misi-

une desf]\urat] sub tema: Misiunea Urban], având ca moto 

„...du-te la Ninive, cetatea cea mare...” (Iona 1:2). În cadrul aces-

tei conferin[e a fost prezentat] o perspectiv] biblic] asupra misi-

unii urbane \i au fost expuse provoc]rile urbaniz]rii pentru bise-

rica de azi; a fost subliniat] importan[a misiunii în ora\e \i modul 

în care Biserica trebuie s] î\i îndeplineasc] mandatul Domnului 

Isus de a prezenta Evanghelia la orice f]ptur] \i de asemenea 

modul în care Biserica trebuie s] [in] seama de aspectele nor-

mative precizate în Scripturi, precum \i de aspectele culturale 

sau sociale din contextul acestor centre urbane. Pe vremea 

Domnului Isus erau aproximativ 200 de milioane de oameni pe 

planet]; în 1830 aproximativ 1 miliard; începând cu 1930 a avut 

loc o explozie demografic], astfel popula[ia s-a dublat \i num]ra 

2 miliarde; în 1957 a crescut la 5 miliarde, iar în 2015 statisticile 

arat] c] suntem peste 7.100.000.000 de locuitori, iar mai mult de 

jum]tate tr]iesc în marile ora\e din lume. Se estimeaz] c] în 

câteva zeci de ani, 70% din popula[ia lumii o s] locuiasc] în 

ora\e. Acest procent legat de urbanizare trebuie s] determine 

Biserica lui Hristos la o asumare practic] a Marii Îns]rcin]ri 

[inând cont de contextul lumii noastre contemporane. Dumnezeu 

aduce lumea în ora\e. Du-te la cetatea cea mare! – este mesajul 

divin care ne trimite, pentru c] ora\ele sunt un câmp de misiune 

gata de recolt]. În aceste ora\e nu sunt suficiente biserici care 

s] slujeasc] popula[iei. 

Marile ora\e sunt centre educa[ionale care formeaz] gândirea 

societ][ii \i mai mult, tind s] devin] centre ale puterii politice 

care influen[eaz] zona, [ara \i chiar la nivel interna[ional, iar Bi-

serica trebuie s] fie prezent] în acest cadru \i relevant] în îm- 

p]rt]\irea valorilor Împ]r]ției lui Dumnezeu. Tot aici, în marile 

centre urbane, mesajul salv]rii trebuie s] fie practic \i autentic, 

[inând cont de nevoile spirituale \i sociale. Altfel, ora\ele sunt o 

amenin[are real] pentru s]n]tatea moral] a societ][ii, 

devin locuri ale dec]derii morale, ale indecen[ei, ale îndoc-

trin]rii imorale, ale valorilor nes]n]toase, ale corup[iei, ale vio-

len[ei, ale faptelor odioase, devin o jungl] de asfalt. Provoc]rile 

urbaniz]rii sunt multe, iar chemarea noastr] este s] facem tot ce 

ne st] în putin[] pentru ajutorarea celor afla[i în nevoi \i a celor 

pierdu[i, pentru atingerea acestora cu Evanghelia pqn] când 

Domnul nostru va veni din nou, sau ne va chema la El. Confe-

ren[iarii care au sus[inut seminarii în cadrul conferin[ei au fost 

Paul Trementozzi, Director Regional pe Europa în cadrul Assem-

blies of God World Missions, care a vorbit despre provoc]rile pe 

care urbanizarea le-a adus pentru misiune; Dr. Sam Solomon, 

autor \i conferen[iar pe teme legate de islam, un fost musulman 

venit la credin[a cre\tin], unul dintre liderii de referin[] pe plan 

mondial în ceea ce prive\te prezentarea adev]ratei fe[e a is-

lamului, care a vorbit despre misiunea în ora\ele musulmane \i 

oportunit][ile posibile pentru a atinge cu Evanghelia musulmanii 

din marile ora\e; Dr. Florin Câmpean – pastorul Bisericii Phila-

delphia Chicago (USA) \i pre\edinte DYM - a vorbit despre misi-

unea în ora\ele seculare \i despre modul de lucru al Domnului 

Isus în centrele urbane ale vremii; Doru Cîrdei – pastorul Bisericii 

Filadeflia din Chi\in]u \i secretarul general al Cultului Cre\tin 

Penticostal din Republica Moldova - a prezentat o paradigm] 

nou] în abordarea ora\elor cre\tine cu Evanghelia \i inten[io-

nalitatea pe care trebuie s] o aib] fiecare biseric] în prezentarea 

adev]rului biblic; Mihai Dumitra\cu – pastorul Bisericii Cre\tine 

Emanuel din Gala[i - a vorbit despre ora\ele misiunii apostolului 

Pavel. Pastorul Moise Ardelean, pre\edintele Cultului Cre\tin 

Penticostal din România, pastorul Nelu Moldovan, pre\edintele 

Comunit]ții Regionale Penticostale Bihor, responsabil al Depar-

tamentului de Misiune \i Evanghelizare al Cultului Cre\tin Penti-

costal, la care se adaug] echipa APME - pastorii Ghi[] Ri[i\an,  

Mircea Dete\an, Vasilic] Croitor, Emil Me\tereag] \i Iacob 

Berghianu - au avut mesaje motivatoare pentru o slujire cu mai 

mult] dedicare, prin puterea Duhul Sfânt pentru l]rgirea Împ]r]-

[iei lui Dumnezeu, în România \i pân] la marginile P]mântului.                  

S] ne rug]m pentru centrele urbane \i s] ne rug]m ca Domnul 

s] ne d]ruiasc] o inim] ascult]toare, o inim] plin] de compasi-

une pentru cei pierdu[i din marile ora\e! Du-te la cetatea cea 

mare! – a fost mesajul divin pentru Iona, iar r]spunsul acestuia 

nu îl coment]m, ci revenim la noi pentru c] mesajul este acela\i 

dar r]spunsul poate fi altfel. Avem nevoie de putere pentru a ie\i 

din zona de confort în care ne-am sedimentat via[a pentru a-L 

duce pe Hristos \i Cuvântul Lui genera[iei acesteia, fie celor de 

la marginile p]mântului care tr]iesc în marile urbe, fie celor care 

tr]iesc în zecile de ora\e din Romqnia unde nu exist] nici o bi-

seric] evanghelic].  

 

Daniel Bujeni[], 
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This past June, I completed 7 years of teaching at CRST, and 10 
years of ministry in Romania. I never expected to be doing this, as 
I am a local church pastor in America, but I am deeply grateful to 
God for all that he has accomplished in and through me these 
past 10 years as I have sought to encourage and equip both pas-
tors and missionary students in Romania. 

I also never expected for this particular cross-cultural ministry to 
come to an end, but it has, and this has been hard for me. For I 
see myself just like the great missionary William Carey saw him-
self—as a “plodder.” Toward the end of his life, as he reflected on 
how God had wired him, Carey told his nephew, “I can plod. That 
is my only genius. I can persevere in any definite pursuit. To this I 
owe everything.” 

In a similar way, when I jump into something for which I am pas-
sionate and well-suited, I like to keep going. I don’t ever imagine it 
coming to an end. But God often has other plans, and just like 
most people, I struggle to adjust to such changes in my life.                           

And yet, change is a part of life—and a part of pastoral ministry! 
Jesus’ half-brother, James, makes this abundantly clear when he    
reminds us, “you do not 
even know what will 
happen tomorrow.” True 
enough! He goes on to 
say that, when we make 
our plans, “you ought to 
say, ‘If it is the Lord’s 
will, we will live and do 
this or that’” (see James 
4:13-17). And the truth 
is, our plans are often 
not what God has in 
mind for our lives.                                                                                  
I suspect that James 
was reflecting on the 
book of Proverbs when 
he wrote those words. 
He practically quotes Proverbs 27:1, which says, “Do not boast 
about tomorrow, for you do not know what a day may bring.” But 
consider also 16:9: “In their hearts humans plan their course, but 
the LORD establishes their steps”; or 19:21: “Many are the plans in 
a person’s heart, but it is the LORD’S purpose that prevails.”                
Could it be that my time in Romania is coming to an end precisely 
because God has other plans for me? And other plans for the 
teaching needs of CRST? 

I ask this because ending my time in Romania was not my deci-
sion. It was the decision of the church at which I now serve. And 
that’s yet another story of my plans being changed!                
I had been serving on the pastoral team of a large church in the 
Philadelphia area since the fall of 2000. We had experienced sig-
nificant growth over the years, but also significant challenges. By 
early 2012, I had become quite weary in my work as a worship 
and teaching pastor, and was graciously granted a sabbatical for 
that summer. It was a wonderful time of rest and making special 
memories with my family. But while I was away, our church elder 
board made the decision to become a campus of a much larger 
multi-site church in our state that was thriving and eager to have 
an outpost for reaching people in the Philadelphia area. This plan 
had been in discussion and prayer for the previous year or two, 
but this was unknown to the congregation, as well as the majority 
of the staff—including me. So when the decision was announced, 
there was understandable shock, confusion, and even anger. For 
my part, I wasn’t sure what to make of it, and especially what it 
meant for my future. And it signaled the eminent loss of many 
things at which I was “plodding along” as a pastor.                
But could it be that my time at that church was coming to an end 
precisely because God had other plans for me? And other plans 
for our congregation? 

 Now with the benefit of almost three years of hindsight, I can see 
the wisdom of this decision—how it has advanced the mission of 
Christ in our region, and how it has allowed me to serve our 
church in a very unique way in helping to guide us through a huge 
transition. But it was not an easy time for me, or for the people of 
our church. There was ways submit to him, and he will make your 
paths straight” (Prov. 3:5-6). 

Pastor Dave Detwiler, professor of Apologetics  at the               
Romanian Center of Cross-Cultural Studies Constanța 
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Ca \i misionar e\ti binecuvqntat în multe feluri de Dumnezeu. 

Una dintre marile binecuvqnt]ri primite este c] mult] lume se 

roag] pentru tine, pentru familia ta \i lucrarea în care  te-a pus 

Dumnezeu. Fra[i \i surori din familia Domnului Isus Hristos, pqn] 

atunci necunoscu[i, afla[i departe, în diferite []ri, mijlocesc înain-

tea Tronului de Domnie ceresc ca Evanghelia pe care o propov]-

duie\ti s] ating] inimi \i s]  schimbe vie[i, ca Dumnezeu s] te 

ocroteasc] atât de atacurile spirituale ale celui r]u, cât \i s] te  

p]zeasc] de planurile puse la cale de oamenii r]i, contra ta \i 

contra mesajului pe care =l por[i în inim] cu privire la Împ]r][ia 

Sfânt]. 

O alt] binecuvântare a misiunii este s] po[i fi vizitat pe câmpul de 

misiune de oameni ale\i ai lui Dumnezeu, care s] î[i ofere timpul 

lor, inima lor, rug]ciunile lor \i sfaturile puse de Dumnezeu, pen-

tru tine, în inima lor. Când vorbesc de oamenii care s] te viziteze 

pe câmpul de misiune, vorbesc de ceva foarte personal. Vorbesc 

de oameni care nu au alt] variant] decât s] fie cu tine zi de zi, 

lucrând al]turi de tine în fiecare aspect al lucr]rii, s] te asculte \i 

când e\ti bucuros \i când e\ti fr]mântat, s] te vad] din afar], s]  

î[i vad] sfâ\ierile interioare \i s] încerce s] te suporte a\a cum 

e\ti. Nu te po[i ascunde timp de dou] sau trei s]pt]mâni tu \i 

familia ta de ei, ci te ar][i a\a cum e\ti în realitate, cu bune \i cu 

rele. Timp de peste dou] s]pt]mâni, în perioada 12 - 24 mai 

2015, am avut harul s] fim vizita[i de fra[i din SUA, de la Biserica 

Philadelphia Chicago, din bordul Misiunii Genesis – Reverend Ilie 

Tomu[a \i de c]tre Pre\edintele televiziunii RTN Chicago, Petru 

Amarei. Ne-a f]cut o deosebit] onoare s] îi avem în familia 

noastr], dar \i în lucrarea ce o desf]\ur]m în Madagascar, s] ne 

bucur]m de prezen[a lor aici, binecuvântând prin lucrarea desf]-

\urat] sute de oameni, înt]rind prin autoritatea lor, dar \i prin 

mesajele lor, autoritatea noastr] aici, în mijlocul malga\ilor cu 

care lucr]m \i înaintea bisericilor cu care colabor]m. Misiunea 

Genesis face parte dintre partenerii Agen[iei Penticostale de Mi-

siune Extern] din Romqnia, ai c]rei misionari suntem noi. De-a 

lungul timpului, ei au sprijinit lucrarea de misiune a mai multor 

misionari din mai multe []ri din lume, iar de când suntem noi, 

familia |aiti\, în Madagascar, ne-au fost un ajutor permanent.  

Ace\ti b]rba[i deosebi[i, cu toate c] nu mai au vârsta tinere[ii, au 

avut un ritm sus[inut de lucru, f]când o mul[ime de lucruri într-un 

timp relativ scurt. Pentru c] am dorit s] vad] în general câte pu[in 

din cele 17 lucr]ri în care noi suntem implica[i aici, \i pentru c] au 

f]cut aceste lucr]ri împreun] cu noi în acest timp, programul a 

fost destul de înc]rcat, pornind în fiecare diminea[] de acas] la o 

anumit] or], dar ne\tiind la ce or] se vor reîntoarce acas] pentru 

odihn]. Nu am încercat s] îi menaj]m, pentru c] nu doreau acest 

lucru.                                                                                          

Ne-am întâlnit la aeroportul pr]fuit din Ivato, Antananarivo, iar 

apoi a început un adev]rat maraton. |coala Teologic] a Bisericii 

Penticostale Assemblée de Dieu din Antananarivo a fost 

primul obiectiv vizitat. Peste 100 de studen[i sunt preg]ti[i 

aici s] devin] p]stori. Am avut ocazia s] povestim cu unii dintre 

dasc]lii lor. Ne-am rugat cu unii dintre studen[i \i le-am l]sat câte 

ceva. Apoi majoritatea celorlalte lucr]ri le-am f]cut împreun] =n 

Antsirabe, ora\ul în care noi locuim. Acolo familia mea i-a primit 

cu deosebit] bucurie pe musafiri, care, în scurt timp, au devenit 

parte a familiei. Proiectele educa[ionale legate de cele dou] \coli 

– La Promesse \i Les Pigeons – au adus bucurie în inimile celor 

peste 200 de copii \i 20 de dasc]li ce îi coordoneaz]. Ajutor pen-

tru \coal], mici daruri pentru profesori, contribuire la materialul 

didactic, au reprezentat un r]spuns la rug]ciunile acestor oame-

ni. |coala Teologic] prin Extensie din Antsirabe tocmai \i-a finali-

zat cursurile celui de-al doilea an de studiu, iar s]rb]toarea ani-

versar] \i oferirea diplomelor a fost onorat] prin prezen[a echipei 

române\ti \i predica fratelui prezbiter Ilie Tomu[a. Am                

predicat Evanghelia pe strad] la Tritriva, am încurajat în diferite 

grupuri lucrarea lui Dumnezeu, am intrat în casele p]storilor \i  

ne-am rugat împreun] cu ei, pentru ei, pentru lucrarea încredin-

[at] \i pentru familiile lor. 

Întâlnirile cu p]storii din regiunea noastr] – Vakinakaratra – a 

produs un timp de rug]ciune, sf]tuire \i încurajare din ambele   

p]r[i, împ]rt]\irea direc[iilor de lucrare ale p]storilor \i ale unor 

nevoi specifice ale bisericilor. Astfel, echipa din SUA a oferit 

ajutor atât pentru construc[ia câtorva biserici, unele finalizate, iar 

altele pe rol, ajutor constând în 2 generatoare pentru biserici care 

nu au curent electric, cump]rarea a dou] motorete pentru doi    

p]stori, ajutor pentru construc[ia a dou] case pastorale, apar-

[inând a dou] biserici \i un cadou pentru mai mul[i lucr]tori în 

Câmpul Evangheliei \i familiile acestora. Într-una dintre duminici, 

cu p]storul Naina, din Biserica Vatofotsy – un cartier din Antsi-

rabe, am avut un eveniment important: botezul în ap] a opt tineri 

ce \i-au predat via[a lui Hristos, f]când din El Domnul \i Mântui-

torul vie[ii lor. Dup] timpul de predic] al fratelui U[u Tomu[a în 

biserica dintr-un câmp de orez, ne-am îndreptat cu toat] aduna-

rea spre cap]tul ora\ului, unde trece un râu \i este creat un mic 

vad pentru astfel de evenimente. Acolo, în râu, pastorul Naina, 

fratele U[u \i cu mine am botezat ace\ti oameni, spre gloria \i 

onoarea lui Dumnezeu \i a martorilor v]zu[i \i nev]zu[i ce se 

bucurau de aceste decizii luate. Fratele U[u a oferit fiec]ruia 

dintre participan[i câte o Biblie mare, iar pastorul Naina le-a oferit 

diploma de botez \i primire în biserica local]. A fost o zi de mare 

biruin[] !  

Orfelinatul Speran[a din Antananarivo a fost binecuvântat cu 

ajutor pentru cei 24 de copii f]r] sprijin, legat în special de mân-

carea lor \i a personalului auxiliar – educatori, p]rin[i suplinitori – 

care ajut] ace\ti copii pentru o perioad] de 1 an.                

Unul dintre cele mai emo[ionante momente a fost p]rt]\ia cu cele 

17 familii de lepro\i din Muntele Mangarano. Peste 50 de per-

soane, adul[i \i copii, locuind într-o zon] foarte izolat], au primit 

cu bucurie cadouri constând în orez pentru familii, dar \i plapume 
8 



 pentru a preîntâmpina perioada rece care le st] în fa[] în 

lunile acestea. Ne-am rugat împreun], am cântat împreun], 

iar mesajele pline de iubire ale fra[ilor U[u Tomu[a \i Petru 

Amarei le-a înc]lzit inimile acestor oameni greu încerca[i de 

via[]. Un eveniment marcant a fost \i serviciul de dedicare a 

cl]dirii Bisericii din Ambohimandroso, o biseric] pe care Mi-

siunea Genesis a ajutat-o s] î\i cumpere propriul teren \i, cu 

ajutorul unei echipe de constructori, s] aib] propria lor cl]dire 

de biseric]. Loca\ul de închinare ridicat în Ambohimandroso 

este frumos, bine f]cut \i a\ezat strategic, în apropiere de 

tqrgul ora\ului.   

Fratele U[u Tomu[a împreun] cu Vicepre\edintele 

Assemblée de Dieu, pastorul Hery \i cu p]storul Faly, dup] 

un timp de rug]ciune au t]iat panglicile cu steagul Romqniei 

\i al Madagascarului de la intrarea în acest loc de închinare. 

Au urmat momente de închinare prin cântare \i rug]ciuni, 

predica rostit] de fratele Uțu, iar la final, mul[umiri echipei 

române\ti \i serviciul propriu-zis de dedicare a cl]dirii, finali-

zat prin rug]ciunea pastorului Manitra. 

Cred c] lucrarea de construc[ie de biserici în Mada-

gascar este doar un început, iar în viitor, Dumnezeu ne va 

mai deschide u\i în aceast] privin[]. 

C]l]toria în jungl] sau ,,brousse-ulˮ din regiunile 

Manakara \i Mananjary a fost ca o cirea\] pe tort în slujirea 

noastr] împreun], un fel de har \i apogeu pe care ni l-a oferit 

Dumnezeu, un prilej special de a sluji la sute de oameni din 

sate extrem de izolate, c]rora le-am vestit Cuvântul Vie[ii. 

Oamenii din aceste regiuni înc] se închin] la spirite \i demo-

ni, aducând jertfe în fiecare an pentru îmbunarea acestor du-

huri rele. A fost un prilej ca echipa de la Misiunea Genesis s] 

decid] ajutorul a 10 evangheli\ti pe perioada de 1 an pentru 

prop]\irea Evangheliei în aceste locuri ascunse \i greu de 

atins. Suntem onora[i! Lucrarea din Madagascar este binecu-

vântat]! Zeci de biserici, zeci de lucr]tori, sute de copii au fost 

binecuvânta[i prin ac[iunile dumneavoastr] aici. Toate lucr]-

rile: de vestire a Cuvântului Vie[ii pe str]zi sau în case \i bise-

rici, de încurajare, de ajutor, educa[ionale sau de alt] natur] 

au fost f]cute datorit] dragostei dumneavoastr] pentru popo-

rul african de pe aceast] Mare Insul] a Africii de Est. V] mul-

[umim foarte frumos pentru c] iubi[i lucrarea de aici, c] ne 

iubi[i pe noi, familia Saiti\ Marcel \i Ioana, cu copiii no\tri, 

Alessia, Ruth \i Filip, pentru c] a[i trimis b]rba[i pre[io\i s] fie 

o perioad] cu noi aici ca binecuvântare, c] prin Misiunea Ge-

nesis a[i udat acest ogor în care Hristos este sl]vit \i unde 

sper]m ca întunericul s] dispar], iar Lumina Vie[ii s] se vad] 

tot mai clar. Dumnezeu s] v] r]spl]teasc] toat] truda \i s] 

v] binecuvqnteze ! 
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Madagascarul este o [ar] de 
care inima mea  s-a lipit cum 
nu m-a\ fi a\teptat. E atqta 
frumuse[e de parc] nici nu 
vezi s]r]cia din vie[ile oa-
menilor. 
S]r]cia oamenilor te face s]-
[i =ntorci privirile \i uneori 
chiar s] =nchizi ochii pentru a 
nu vedea realitatea dezastru-

oas]. Cu toate acestea oamenii arat] mai lini\ti[i =n sufletele lor 
decqt cei din lumea bogat]. 
Dimine[ile e\ti =ntqmpinat de localnici cu zqmbetul pe fa[a ars] de 
soare. Fiecare parc] ar vrea s]-[i spun] ceva mai mult decqt 
bun] diminea[a.  
Se gr]besc s] =nceap] ziua pe cqmp arqnd cu uneltele lor rudi-
mentare, de care unii din noi nu \tim chiar nimic. Am umblat 
printre ei de dragul de ai vedea, de dragul de ai auzi cum dau 
bune[e =n limba lor. Eram =ns] stqnjenit c] nu puteam s] le r]s-
pund ur]rilor de bine, sau s]-i =ntreb ceva despre via[a lor. Timpul 
petrecut printre ei mi-a adus multe beneficii spirituale chiar dac] 
zilele erau aproape insuportabil de c]lduroase.  
Am ales, ca =n ciuda oric]rui obstacol, s] onor]m lucrarea ce     
ne-a =ncredin[at-o Dumnezeu =n aceast] [ar]. Printre proiectele ce 
le aveam pe agend] era \i vizita leprozeriei din Mangarano.                                                                       
Datele istorice spun c] ora\ul ANTSIRABLE, a ad]postit acum 
100 de ani una din cele mai mari centre de lepro\i din Madagas-
car, cu aproximativ 1000 de bolnavi .  
Dup] o vreme =n care ora\ul s-a industrializat, centrul de lepro\i a 
fost mutat =n mun[i, =n zona Mangarano, la peste 20 de kilometri 
de drum foarte anevoios unde oamenii i-au izolat sau chiar aban-
donat. Am dorit mult s] ajungem s]-i vedem, s] petrecem un timp 
cu ei =mp]r[indu-le cqte ceva din ceea ce am avut preg]tit pentru 
ei.   
Familia |aiti\ a avut preg]tit ceea ce \tia c] ei au nevoie;(orez, 
dulciuri \i plapume pentru perioada r]coroas].)                                                                         
Nu era prima leprozerie pe care o vizitam \i m] preg]team su-
flete\te s] fiu mai puternic decqt =n alte d][i. Emo[iile =mi =ncercau 
inima tot mai puternic precum ne apropiam de acel loc al suferin-

[ei. Ne-au z]rit \i cu pa\i m]run[i =mpreun] cu copiii, au 
p]\it spre a ne =ntqmpina.  

Pe fe[ele lor se vedea o bucurie =n fa[a c]reia nu am putut s] nu 
l]crim]m. Parc] ne-ar fi cunoscut decqnd e lumea. Ne-am salutat 
privindu-ne unii pe al[i. Am =ncercat \i noi s] schi[]m un zqmbet 
u\or ca semn c] ne bucur]m de =ntqlnirea cu ei. 
Ne-au poftit =n “casele” lor =n biserica unde ei se =nchin], unde am 
auzit cqntecele lor ce le cqntau cu toat] inima. Printre ei =ns] era 
un b]rbat lepros ce cqnta de parc] ar fi numai el =n biseric]. Cqn-
tarea era: “O DOAMNE MARE CQND PRIVESC EU LUMEA…”  
Mi-am =ntors fa[a cu ochii plini de lacrimii c]utqnd un loc s] nu fiu 
v]zut. +n mintea mea era ceva ce nu puteam s] =n[eleg: de ce 
cqnta acest b]rbat nev]z]tor acest imn? De ce el cqnt] cu atqta 
bucurie =n inim], chiar orb fiind, \i eu nu cqnt. +ntrebarea asta 
probabil va persista =n via[a mea mult] vreme: De ce el cqnt] \i 
eu nu cqnt? Era un tat] a cinci copii a c]rui so[ie murise. Am r]-
mas =n mintea mea cu aceast] =ntrebare: Doamne de unde atqta 
t]rie? De ce un orb cqnt] cu toat] inima despre ceea ce nu vede 
\i noi cu ochii s]n]to\i [inem gura =ncle\tat]? 
Ce ne-ar putera oare face s] cqnt]m ca el? 
Doamne iart]-ne \i nu ne [ine =n seama p]catul pe care-l s]-
vqr\im de atqtea ori [inqnd gura =nchis] atunci cqnd ar trebui s] 
Te l]ud]m \i o deschidem larg atunci cqnd ar trebui s] o [inem 
strqns =nchis]. 
+n cer =I vom =ntqlni pe acest om sau cine \tie pe cq[i al[ii ca el. 
Oare acolo vom putea cqnta, dac] aici nu am cqntat? 
 
Ilie U. Tomu[a 
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Ajuns] =n Mada-

gascar =mpreun] 

cu so[ul meu, Mar-

cel \i cei 3 copila\i 

=n toamna anului 

2013, via[a =n aceasta [ar] \i ajutorul pe care am =nceput s] =l 

oferim altora extrem de s]raci, a fost pentru mine o mare \i nou] 

provocare. Eu iubesc mult copiii, iar =n Madagascar sunt multe 

inimioare care au nevoie de dragoste \i de o mqn] =ntins]. La 

=nceput mi-a fost greu s] v]d atqt de mult] suferin[] \i s]r]cie, 

atqt de mul[i copila\i mici sau mai mari care trebuiau s] fie un   

p]rinte =n familiile  lor, care nu \tiau ce =nseamn] s] fie elevi.                          

+nconjurat] de o mul[ime de micu[i care veneau la noi =n curte s] 

se joace, sau cu care f]ceam lec[ii biblice =n zilele de sqmb]t] \i 

cu care puteam s] exersez limba malga\] am ajuns s] =i iubesc 

foarte mult. De obicei, vin la lec[iile biblice =ntre 35-45 de copii =n 

fiecare s]pt]mqn]. +n timp am cunoscut familiile lor \i situa[ia 

multora. De multe ori i-am vizitat acas] \i le-am dus fructe, h]i-

nu[e \i medicamente pentru cei bolnavi. S]pt]mqnal =ntqlneam 

cqte un copila\ sau mai mul[i, de la care m] =ntorceam =n grab] 

=ncercqnd s] nu plqng de fa[] cu ei. Poate v] =ntreba[i de ce 

plqngeam?! Atunci cqnd un copil de cq[iva ani =[i spune c] m]-

nqnc] iarb] pentru c] nu mai au mqncare, atunci cqnd afli c] un 

micu[ cu care te joci nu a mqncat nimic de 2 zile sau c] o feti[] 

de 13 ani trebuie s] =ngrijeasc] 5 fr][iori mai mici, s] le fac] de  

mqncare \i s]-i poarte mereu cu ea pentru c] p]rin[ii =ncearc] s] 

cq\tige orezul pentru cqteva zile nu po[i s] r]mqi indifferent.             

Copiii erau murdari, plini de p]duchi \i cu toate hainele g]urite. 

Am f]cut cu ei lec[ii de igien], înv][qndu-i importan[a s]punului 

\i a apei, a periu[ei de din[i \i a pastei de din[i, pe care, de altfel, 

le-am \i cump]rat de mai multe ori. Pe unii dintre ei, cu acordul 

p]rin[ilor,  i-am sp]lat. Nu aveau ap] \i ceea ce aveau cump]rau 

de la fqntqnile publice. Noi le-am oferit ap] cald], o mic] v]ni[], 

iar pe unii chiar i-am sp]lat la propriu. I-am ajutat s] se dezin-

fecteze de p]duchi. Unele familii sunt dezmembrate \i p]rintele 

care st] cu ei este mai mult beat, decqt treaz.                                   

A\a am început s] ne implic]m în vie[ile lor din ce în ce mai 

mult. Un vis pe care to[i copila\ii ace\tia mi l-au =mp]rt]\it a fost 

acela de a merge la \coal], de a avea posibilitatea s] fie \i ei 

elevi. V]zqnd toat] aceast] situa[ie m-am rugat de multe ori lui 

Dumnezeu \i i-am cerut =n[elepciune pentru a putea face o 

diferen[] =n via[a acestor copila\i. A\a a  ap]rut Proiectul de 

Alfabetizare din cartierul nostru.  

Am construit 3 table \colare pe peretele cur[ii noastre \i 

cqteva mese \i scaune, apoi am invitat copila\ii din vecini s] vin] 

periodic la noi pentru a =nv][a s] scrie \i s] citeasc]. +mpreun] 

cu o prieten] malga\], care \i ea a f]cut \coala datorit] unor 

misionari, ne-am =narmat cu dragoste \i r]bdare. +i mul[umesc lui 

Dumnezeu c] dup] aproape 7 luni de =ntqlniri periodice, =n anul 

2014, ace\ti copila\i aveau o alt] perspectiv]. I-am preg]tit 

pentru un proiect mai amplu, acela de a-i lua pentru câ[iva ani în 

sarcina noastr] \i a-i ajuta s] fac] \coal], pl]tindu-le toate taxe-

le, rechizitele \i [inuta \colar] pentru anul \colar 2014-2015, doar 

s] le vedem viitorul schimbat. Nu doar acestea le-am preg]tit, ci 

pentru c] erau foarte s]raci, am hotarqt s] =i \i =mbr]c]m, s] le 

cump]r]m =nc]l[]minte \i alte haine frumoase, s] nu le fie ru\ine 

de ceilal[i copii de la \coal]. Am ales în final 8 copii dintre ei \i     

i-am înscris la o \coal]. Nu aveam bani pentru asta atunci, dar 

prin credin[] am ales s] mergem cu ei cqt de departe vom putea.  

Între timp, cu ajutorul unor familii care ne-au sponsorizat 

în acest proiect, le oferim acestor copii \i o mas] cald] în fiecare 

zi de \coal]. Pentru c] p]rin[ii lor sunt analfabe[i \i nu pot s] =i 

ajute cu temele am hot]rqt s] vin] la noi acas] de 2 ori pe s]p-

t]mqn] \i =mpreun] cu Lanto, prietena mea, s] facem teme \i s] 

=i =nv][]m tot mai multe lucruri. Nu le oferim doar educa[ie, 

=ncerc]m s] =i facem oameni de caracter, oameni care s] =l iu-

beasc] pe Dumnezeu. 

La finalul anului \colar ace\ti copii au fost felicita[i de 

director =n fa[a \colii ca avqnd o ambi[ie pe care el o dore\te 

tuturor elevilor s]i. 

+n tot acest timp am avut \i al[i copila\i care participau la 

cursurile de alfabetizare \i pe care dorim ca din acest an \colar 

s] =i =nscriem \i pe ei la \coal]. Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim 

s] mai adaug]m 5-7 copila\i la acest proiect \i s] avem pentru 

anul \colar 2015-2016 sus[inu[i 13-15 copii. Costurile medii pe 

lun] cu =nscrierea la \coal], taxele lunare, =mbr]c]minte pentru 

\coal] – uniform], [inut] sport, [inut] de festivit][i, se ridic] la 8 

dolari pe lun]/copil, iar pentru  mas] ar mai fi nevoie de 5 dolari/

lun]/copil.  

Vedem c] investi[ia =n via[a acestor copii este una im-

portant]. Dumnezeu =i consider] valoro\i, de aceea, noi vom 

lupta pentru ca ei s] mearg] cqt mai departe, cu o inim] \i o 

minte schimbat]. Ne-am bucura, cqndva dintre ei, s] ias] oa-

meni destoinici care s] =\i ajute familiile \i [ara, dar mai ales, s] 

duc] Vestea Bun] a lui Dumnezeu =n rqndul poporului malga\. 

 

Dragi prieteni,                        

Dumnezeu ne-a ar]tat =nc] o dat] 

c] inima Sa de Tat] este o inim] 

iubitoare \i =i pas] de cel orfan, de 

v]duve \i de cei s]raci.                                                                                  

                                                                      

Ioana |aiti\ 
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De curând am intrat în vacan[a de 
var]. Reflectqnd la ceea ce a 
însemnat ultimul an din via[a mea, 
an în care am fost student] în anul 
I la Centrul Român de Studii 
Transculturale, i-am scris sorei Ina, 
directoarea \colii, urm]toarele 
cuvinte: “E a\a frumos tot ceea ce 

tr]iesc acum! Pot vedea diferen[a radical] dintre vara asta \i 
verile precedente. Acum sunt acas], dar am un scop, \i a\tept 
s] revin la Constan[a. |coala este un mediu a\a special \i \tiu, 
dac] nu a\ fi venit, nu a\ fi ceea ce sunt acum!”  
Dup] ce a citit aceste cuvinte, sora Ina mi-a cerut s] scriu un 
articol prin care s] scot în eviden[] cum am ac[ionat atunci când 
m-am aflat la r]scruce de drum, în special când a trebuit s] de-
cid s] m] înscriu la \coala de misiune. Am acceptat provocarea, 
\i-mi deschid inima fa[] de cititorii revistei Genesis, n]d]jduind 
ca m]rturia mea s]-i ajute pe cei care se g]sesc la o astfel de 
intersec[ie. 
M-am n]scut în Bac]u, într-o familie de cre\tini penticostali, 
crescând în convingerea c] am un Dumnezeu viu, care se im-
plic] în via[a mea. Copil fiind, observam o diferen[] în societate. 
Locuiam printre copii care duceau un stil de via[] normal, în timp 
ce al[ii nu aveau b]nu[ii necesari nici pentru a-\i cump]ra un 
fruct, iar aceast] realitate îmi crea nelini\te, \i chiar suferin[]. Nu 
în[elegeam de ce unii se nasc într-o familie cu resurse materiale 
iar alții nu, \i pentru ace\tia din urm] sim[eam o durere pro-
fund]. A\a s-a n]scut, înc] de mic], dorin[a de a fi un ajutor 
pentru cei marginaliza[i de societate \i a\teptam cu ner]bdare 
s] cresc, s] devin înv][]toare, pentru a fi cât mai eficient] în 
lucrarea cu copiii. Crescând, citeam biografiile misionarilor care 
au slujit în Africa \i urm]ream reportaje care prezentau expedi[ii 
din lumea a treia. Eram cople\it] de compasiune fa[] de copiii 
malnutri[i, fiind determinat] în inim] s] fac ceva pentru a-i ajuta. 
Începusem s] m] gândesc la misiune.  
Dar, în anul 2006 familia mea s-a mutat în Italia. Ajungând acolo, 
sim[eam c] visul meu nu se va mai împlini, chiar dac] ab-
solvisem liceul pedagogic. Locuiam într-o societate egoist] \i, 
aproape f]r] s]-mi dau seama, am intrat \i eu în acest ritm. Lu-
cram, frecventam biserica, slujeam ca \i înv][]toare la \coala 
duminical], dar visul meu nu disp]rea din interiorul meu, îns], 
era sufocant, \i asta îmi provoca suferin[]. Nu eram mul[umit] 
de ceea ce f]ceam, con\tientizam c] am fost creat] cu un scop 
mult mai m]re[. |tiam c] trebuie s]-L prezint pe Dumnezeu 

celor din jur, având un exemplu perfect: via[a Mântu-
itorului. Tr]iam eu ca \i Isus Hristos? Ar]tam eu dragos-

tea jertfitoare pentru cei din jurul meu? Nu, nicidecum. Nu 
împlineam în totalitate ceea ce \tiam dintotdeauna, “regula de 
aur” a Scripturii, „f] altora ce ai vrea s]-[i fac] ei [ie". Legat de 
acest lucru C.S. Lewis face urm]toarea afirma[ie: „Pot spune: 
‘F] altora ce vrei s]-[i fac] ei [ie’, pân] m] fac vân]t la fa[], dar 
nu pot împlini ce spun decât atunci când îl iubesc pe aproapele 
meu ca pe mine însumi; \i nu pot înv][a s]-l iubesc pe aproape-
le meu ca pe mine însumi decât dup] ce am înv][at s]-L iubesc 
pe Dumnezeu; \i nu pot înv][a s]-L iubesc pe Dumnezeu decât 
dac] înv][ s] ascult de El.” |tiam c] trebuie s] ac[ionez pentru 
a produce o schimbare dar mai \tiam c] trebuie s] a\tept ca 
Domnul s] m] c]l]uzeasc] pentru a fi în ascultare de El.  
În anul 2014, am fost invitat] în România pentru a participa la 
conferin[a de misiune, RoMisCon, unde am mers cu grele pove-
ri pe umerii mei, aveam multe temeri. |tiam c] în urma m]r-
turiilor f]cute de misionari, focul ce ardea în mine pentru slujirea 
celorlal[i, va fi accentuat \i credeam c] eu nu voi putea împlini 
aceast] lucrare. La acea conferin[], Domnul mi-a prezentat 
dou] c]i: calea confortabil] pe care umblam deja, \i calea im-
plic]rii în slujire \i a renun[]rii totale de sine. Am realizat c] m] 
aflu la o r]scruce de drumuri \i trebuia s] fac o alegere. Am   
sim[it o nelini\te profund], iar în mintea mea era o confuzie to-
tal]. Pentru a m] lini\ti am decis s] nu mai gândesc eu, ci s]-L 
las pe Dumnezeu s] decid] pentru mine. 
Aflându-m] în aceast] stare, mi se aplicau perfect cuvintele lui 
C.S. Lewis, care spune c] „de fiecare dat] când faci o alegere, 
tu transformi partea central] din tine, partea care alege, în ceva 
pu[in diferit de ceea ce a fost înainte. Luând via[a ta în între-
gime, cu nenum]ratele ei alegeri, pe parcursul întregii vie[i tu 
transformi încet acest lucru central, fie într-o creatur] cereasc], 
fie într-una diabolic]; fie într-o creatur] care este în armonie cu 
Dumnezeu, cu celelalte creaturi \i cu sine, fie într-una care este 
într-o stare de r]zboi \i ur] cu Dumnezeu, cu semenii \i cu sine. 
S] fii o creatur] de un fel înseamn] rai: adic] bucurie, pace, 
cunoa\tere \i putere. S] fii o creatur] de cel]lalt fel înseamn] 
nebunie, oroare, idio[ie, furie, neputin[] \i singur]tate etern]. 
Fiecare dintre noi înainteaz] în fiecare clip] spre o stare sau 
spre cealalt].” 
În acea zi, decisiv] pentru mine, am spus “DA” misiunii, renun-
[ând total la mine. Am renun[at la a-mi mai crea o siguran[], iar 
de când am luat aceast] hot]râre, m] simt în mâna protectoare 
a Creatorului, unde se prime\te pace total], bucurie \i un scop 
împlinit în aceast] via[].    
Privesc la resursele mele \i nu v]d nimic, îns] apar[in unui 
Dumnezeu care de[ine totul. M-a purtat un an de zile la \coal], 
m-a ajutat s] ajung pe câmpul de misiune în Turcia, Macedonia 
\i Albania. |tiu c] Isus este Cel care m] poate ajuta s] urc pe 
stânca pe care n-o pot ajunge, c]ci pare prea înalt] pentru mine. 
Nu mai tr]iesc o via[] limitat], plictisitoare, neînsemnat], ci tr]-
iesc o via[] minunat],  extraordinar]! Dorin[a mea este ca s]-L 
reprezint pe Hristos în Africa. V] ve[i ruga, oare, \i pentru mine? 
Mul[umesc,   
                                                                                                     
Maria-Magdalena Olteanu  
Student] CRST, anul II 
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La campusul CRST 
din Constan[a -    
Agigea, pe o period] 
de doi ani de zile, 
tineri români din toate 
col[urile lumii, sunt 
preg]ti[i pentru misi-
une cre\tin] transcul-
tural]! 
 
În cadrul CRST in-
struirea este cel pu[in 
tridimensional], aici 
incluzând dimensi-
unea academic], 
practic] \i cea spiri-
tual]. 
 
La final de s]pt]-
mân], studen[ii fac 
misiune printre 
musulmanii din Do-
brogea. De aseme-
nea, CRST organi-
zeaz] c]l]torii de 
misiune pe termen 
scurt în []ri islamice 
(Turcia, Albania, Ko-

sovo, Macedonia), iar în anul II, studen[ii merg în practic] 
misionar] dou] luni de 
zile.  
 
La campus, fiecare zi 
începe cu un timp de-
vo[ional, fiecare s]pt]-
mân] are inclus] o zi 
de post \i rug]ciune, 
iar în fiecare semestru 
organiz]m o campanie 
de post \i rug]ciune de 
o s]pt]mân]. 
 
 
 
Rug]ciunea de 
consacrare a viitorilor 
misionari la care au 
slujit liderii ordina[i afla
[i prezen[i. 
 
 

În perioada 12-15 mai 2015 am participat la conferin[a de misi-
une RoMisCon de la Sinaia, împreun] cu to[i studen[ii. Prezen-
tarea \colii \i m]rturiile studen[ilor, împ]rt]\ite în plenul confe-
rin[ei, au oferit liderilor prezen[i informa[iile necesare pentru a 
recomanda tinerilor interesa[i de misiune, cadrul ideal de preg]-
tire. 

 

Absolvirea este o s]rb]toare binecuvântat], pentru c], de\i 
marcheaz] finalizarea studiilor la CRST, ea marcheaz] \i 
ziua din care începe “restul chem]rii studen[ilor”, adic] 
plecarea lor în misiune. Acest lucru continu] s] aduc] 
bucurie tuturor celor ce au contribuit la echiparea misionari-
lor. 

Împreun] cu directoarea, sunt cinci absolven[i din promo[ia 
2010-2012, actuali misionari APME în Albania, Egipt \i Na-
mibia. 
 
Dac] dori[i s] v] înscrie[i ca student în cadrul CRST sau s] 
sus[ine[i instruirea viitorilor misionari, v] încuraj]m s] ne 
contacta[i prin e-mail la secretariat@crst-ct.ro, ina@crst-
ct.ro sau direct prin itermediul Misiunii Genesis.  

Cu apreciere,                                                                                  
Ileana – INA Hri\c]                                                                          
Director executiv CRST 
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O companie cu numele “Save Our  
Spires” (Salveaz]  clopotni[ele noastre) a fost 
lansat] pentru a proteja 40 din cele mai r]u 
afectate turle ale bisericilor, afirmqnd c] =n 
Anglia, datorit] problemelor structurale, sunt 
=n jur de 16000 de biserici predispuse 
=nchiderii. Nu tot a\a =ns], se =ntqmpl] =n alte 
p]r[i ale lumii unde oamenii se =ntorc la 
Dumnezeu cu sutele de mii. 
Continentul African este expus Evangheliei 
cum nu a fost pqn] =n prezent. Cine va sprijini 
aceste []ri =n a-\i construi case de rug]ciune 
unde oamenii s] se =nchine? Dumnezeu ne 
cheam] nu numai de a propov]dui Evan-
ghelia ci \i a construi biserici unde oamenii s] 
se =nchine cu toat] reveren[a. 
Comoditatea de a r]mqne =n Ierusalimul nos-
tru nu ne d] semnale bune. Dumnezeu ne 
cheam] la o renun[are total] a confortului.               
\i aceasta de dragul celor pierdu[i =n p]cat.                

Printre proiectele ce le are Misiunea Genesis, construc[ia de biserici =n lumea a 
treia este un proiect primordial. Este vremea s] ne mut]m aten[ia de pe catedralele 
noastre ce devin tot mai goale spre acele locuri unde oamenii se adun] la umbra 
copacilor falnici pentru a se =nchina lui Dumnezeu. Luxul din casele noastre de 
=nchinare devine o piedic] tot mai mare =n calea adev]ratei noaastre =nchin]ri. +n 
timp ce ei ascult] mesajul Evangheliei stqnd c][]ra[i prin ramurile copacilor, as-
cun\i de c]ldura insuportabil] a soarelui, noi nu ne mai plec]m genunchi nici chiar 
pe covoarele groase ale bisericilor. In ziua de 10 mai a avut loc serviciul de 

deschidere \i dedicare a noii biserici din comuna AMBOHIMANDRSO, 
Madagascar. 
Printre cei prezen[i la aceast] s]rb]toare au fost 10 pastori din diferite   
p]r[i ale Madagascarului, Vicepre\edintele bisericilor “Asembly of God” 
din Madagascar, Pastorul Herinkaka \i cu secretarul general al acestei 
organiza[ii \i Pastorul Haja. +n fa[a u\ii, la intrarea =n biseric], erau dou] 
panglici cu steagurile Madagascarului \i al Romqniei. Dup] t]ierea pangli-
celor =ntreaga audien[] a intrat =n sanctuar unde a avut loc un  program 
condus de c]tre pastorul Faly (pastorul local). Atqt Vicepre\edintele or-
ganiza[iei Asembly of God, Secretarul General, Misionarul Marcel |aiti\ 
cqt \i ceilal[i p]stori au avut un cuvqnt scurt pentru dedicarea noului loca\ 
de =nchinare. Mesajul de dedicare a fost adus de c]tre fratele Ilie Tomu[a, 
Directorul Misiunii Genesis. Au urmat imnuri de laud] adecvate s]rb]torii 
de inaugurare. Dup] terminarea programului ni s-a prezentat locul bise-
ricii vechi care sem]na cu o barac] foarte simpl] dar =n care oamenii 
veneau cu drag s] asculte vestea bun] a Evangheliei. Conducerea bise-
ricii a organizat o mas] la care au putut participa to[i cei prezen[i.   
La desp]r[irea de cei din loc, Vicepre\edintele organizatiei Asembly of 
God \i-a exprimat mul[umirea fa[] de Misiunea Genesis pentru marea 
binecuvqntare de a construi un asemenea edificiu =n Madagascar.               
Pentru toate Dumnezeu merit] toat] cinstea \i gloria. 
 
Rev. Ilie U. Tomu[a 



Ca oameni, suntem obi\nui[i s] avem încredere 

în lucrurile pe care ochii no\tri le pot vedea, iar 

mâinile noastre le pot pip]i. Acestea lucruri ne 

dau siguran[], pentru c] sunt tangibile. Când 

îns] te apropi de Dumnezeul cel viu, te 

întâlne\ti cu provocarea de a tr]i prin credin[]. 

El ne cheam] s] ne punem n]dejdea în ni\te 

lucruri pe care nu le putem vedea, s] avem „… 

o încredere neclintit] în lucrurile n]d]j-

duite…“ (Evrei 11:1) |i pentru ca lucrurile s] fie 

\i mai captivante, Dumnezeu nici m]car nu ne 

spune destina[ia final] de la început, nu ne 

arat] unde anume trebuie s] ajungem, ci ne 

descoper] rând pe rând câte un pas. Apoi altul, 

pân] ajungem s] umbl]m împreun] cu El, ba-

zându-ne doar pe faptul c] El \tie unde ne duce 

\i cunoa\te drumul într-acolo. Ba mai mult, El e 

deja acolo. Pe paginile Scripturii îl avem drept 

model pe Avraam, c]ruia Dumnezeu îi 

lanseaz] într-o zi provocarea de a ie\i din [ara 

lui (Geneza 12:1) \i de a merge...unde? Nu era 

treaba lui. Destina[ia final] trebuia l]sat] în 

seama lui Dumnezeu. Important pentru Avraam 

era doar s] asculte, s]-\i fac] bagajele \i s]  

p]r]seasc] confortul de acas]. Dumnezeu deja 

se angajase ca pe parcurs s]-i poarte pa\ii în 

direc[ia urm]rit] de El. Provocarea era uria\], 

dar \i r]splata pe m]sur]: s] devin] un om 

binecuvântat, care la rândul lui s] poat] fi o 

binecuvântare pentru al[ii. Toate familiile p]-

mântului s] fie binecuvântate în el... era o 

promisiune extraordinar]! |i mi-l imaginez pe 

Avraam, cu aceea\i pasiune \i dedicare pentru 

Dumnezeu, pe care o arat] mai târziu în via[], 

=n momentul în care e provocat s]-l aduc] drept 

jertf] pe unicul s]u fiu, cum dis-de-diminea[] 

(Geneza 22:3) se treze\te \i îi preg]te\te de 

plecare pe to[i cei dragi ai lui. Pentru el nu con-

ta altceva decât împlinirea voii lui Dumnezeu. El 

nu vroia s] se \tie niciunde altundeva decât în 

mijlocul planului pe care Dumnezeu îl avea 

pentru via[a lui. Era o nebunie pentru cei din jur 

ceea ce f]cea el? Cu siguran[]! Nu ar fi putut el 

s] stea comod acas], s] aib] grij] de turmele 

lui \i chiar s] fie o m]rturie printre prietenii lui? 

Nu, pentru c] Dumnezeu avea altceva preg]tit 

pentru el. Drept urmare, „Avraam a plecat, a\a 

cum îi spusese Domnul…” (Geneza 12:4).                                               

Nu \tia unde merge, dar Dumnezeu avea o [ar] 

în plan pentru el. O [ar] pe care s] i-o dea de 

mo\tenire lui \i urma\ilor s]i în veci, o [ar] un-

de curge lapte \i miere. |i frumuse[ea acestei 

c]l]torii împreun] cu Domnul era c] Avraam f]-

cea un pas, apoi se oprea \i zidea un altar, 

Domnului care i se ar]tase (Geneza 12:7). El 

chema Numele Domnului \i Domnul îl c]l]uzea 

mai departe. În urm] cu 3 ani, Domnul ne-a 

lansat \i nou] aceea\i provocare: de a p]r]si 

confortul nostru, locurile de munc], lucrurile cu 

care eram obi\nui[i, chiar slujirea din biseric] 

pentru a ne îndrepta aten[ia spre oameni care 

nu au auzit niciodat] despre Singurul Nume în 

care pot s] fie mântui[i, numele Isus Hristos. Ca 

\i în cazul lui Avraam, pentru unii oameni din 

jurul nostru, ceea ce am ales s] facem era o 

nebunie. Dar noi n-am vrut s] facem altceva, 

decât s] împlinim chemarea lui Dumnezeu 

pentru familia noastr]. A\a c] împreun] cu cei 

doi copila\i mici, ne-am mutat pentru 2 ani la 

Agigea, Constan[a, urmând cursurile Centrului 

Român de Studii Transculturale. Nici nou] nu 

ne-a ar]tat Dumnezeu de la început tot planul, 

dar primul pas pentru noi am \tiut c] este 

aceast] \coal] de misiune care urma s] ne 

preg]teasc] pentru viitor. |tiam c] Dumnezeu 

ne va c]l]uzi spre [ara pe care vroia s] ne-o 

dea ca mo\tenire, acel loc în care El nu mai 

vrea s] st]pâneasc] cel r]u, ci oamenii s] se 

afle sub domnia lui Hristos, iar neprih]nirea Lui 

s] inunde inimile copiilor S]i. Astfel, Dumnezeu 

ne-a condus pa\ii spre Mongolia, un teritoriu al 

du\manului, în care acum domnesc budismul \i 

\amanismului, unde practicile oculte sunt la ele 

acas]. În septembrie 2014 am c]lcat pentru 

prima oar] p]mântul acestei []ri iubite de  

Domnul, am str]b]tut capitala Ulaanbaatar în 

lung \i în lat, \i la fel ca Avraam alt]dat], \tim 

c] Domnul ne va da aceast] [ar] ca mo\tenire 

spiritual] (Geneza 13:17). 

Înt]ri[i în credin[], n]djduind în ni\te lucruri pe 

care acum nu le vedem, ne bizuim pe Domnul 

\i pe ajutorul Lui. În august 2015 ne vom muta 

cu familia în Mongolia pentru c] iubim oamenii 

de acolo, vrem s] vedem cum Împ]r][ia lui 

Dumnezeu se l]rge\te, Evanghelia este vestit] 

oamenilor care înc] nu au auzit de El, iar 

credincio\ii mongoli sunt înt]ri[i în credin[] \i 

echipa[i pentru slujire. V] invit]m s] crede[i \i 

s] lucra[i împreun] cu noi!  

 

Familia Besoiu U[u & Betty, Rebeca, Iosua & 

Caleb  
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  Dragii mei, 
V] transmit aceste salut]ri calde 

din Gawwada, unde ploi nea\tep-

tate ne-au binecuvântat \i r]corit. 

Ca s] pot trimite aceste rânduri 

voi iesi cu ma\ina în c]utare de 

internet ;-) Ce binecuvântare s] 

am aceast] ma\in] \i mai ales 

s] mearg].  

Unii dintre voi a[i auzit cum “b]trâna japonez]” a refuzat s] 

mai porneasc].   

Dup] ce am fost nevoit] 

s] o transport pân] în 

Addis Ababa cu un cami-

on, acolo problema s-a 

dovedit a fi la computerul 

electric de bord. Nu am 

reu\it s] îl înlocuiesc cu 

unul nou, ar fi fost mult prea a scump, acum e un soi de 

improviza[ie acolo, care îmi d] emo[ii de fiecare dat] când 

pornesc ma\ina. Mi-ar prinde bine cu siguran[] s] \tiu c] v] 

ve[i ruga pentru mine.  

Mereu am \tiut c] depind de Domnul pentru fiecare respira-

[ie \i pentru fiecare pas, \i acum fiecare pas s-a transformat 

în... de fiecare dat] când pornesc ma\ina. 

A\ vrea s] v] dau dou] \tiri pe scurt. 

Prima se refer] la progresul semnificativ pe care autorit][ile 

locale le-au f]cut în ceea ce priveste decizia pentru un dia-

lect standard. Îi dau Slav] Domnului pentru acest progres \i 

în acela\i timp a\ dori s] v] cer rug]ciune pentru cei care 

nu doresc ca aceast] decizie s] fie f]cut].  

Cred c] în acest context doar a\ putea s] îi numesc 

du\mani. Desigur c] datoria cre\tineasc] este s] îi iubim \i 

a\a vom face îns] ruga[i pe Domnul pentru noi, ca dragos-

tea noastr] s] creasc] din ce în ce mai mult în orice cu-

noa\tere \i orice pricepere, s] \tim cum s] iubim în astfel 

de situa[ii pentru ca Numele Lui s] fie sfin[it între noi \i ca 

motiv al acestei decizii. 

O alt] veste bun] este c] fra[ii \i surorille de aici vor s] 

construiasc] un nou birou, pentru a-mi l]sa mie actuala 

cas] drept locuin[]. Au început s] construiasc], îns] la fel 

sunt dintre cei care nu sunt neap]rat entuziasma[i de 

aceast] idee. 

Ruga[i-v] pentru noi! 

 V] salut cu tot dragul 

\i dorul românesc ! 

 A  voastr] 
Lumi, în El 
                                                                                                                

  "Pqn] aici DOMNUL ne-a ajutat..."  
                  1Sam 7:12 
Lucrarea de construc[ie la Centrul Multifunc[ional Rapha con-
tinu], tot prin harul Domnului. +n momentul actual se lucreaz] 
la instalarea acoperi\ului, printre pic]turi, c]ci deja a =nceput 
anotimpul ploios =n Filipine… Deja se poate vedea un progres 
remarcabil, tencuiala pe interior este aproape finisat] \i la 

etaj, u\ile de metal sunt instalate in intregime, precum si par-
tea electric], \i acum se lucreaz] =n mod simultan \i la efec-
tuarea de grilaje de protect[ie pentru geamuri \i u\i (un ele-
ment foarte costisitor, dar absolut necesar datorit] nivelului 
ridicat de criminalitate din zon]). 
Domnul s] ne ajute \i pe mai departe cu toate resursele fi-
nanciare necesare, pentru c] suntem abia pe la jum]tate cu 
cheltuielile preconizate =n planul de construc[ie.                
Este nevoie mai departe de rug]ciune ca Domnul s] trimit] 
fondurile necesare pentru a putea finisa cl]direa pe interior \i 
exterior, de a instala geamuri, \i de betonarea unui zid de pro-
tec[ie de 3 metri, ce s-a format =n urma excav]rii pentru fun-
da[ie, precum \i ridicarea unui zid de protec[ie =mpotriva in-
cendiilor pe latura =n care avem doar 1.5m distan[] =ntre cl]-
dire \i colibele din carton ale vecinilor (o condi[ie pus] de in-
ginerul municipal =n momentul cqnd ne-a semnat autoriza[ia 
de construc[ie). 
Cei doritori de a participa la aceast] lucrare, o pute[i face prin 
Misiunea Genesis. 
Alina Vod] 
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        EVENIMENTUL  

  SOLA SCRIPTURA 2015             

              Biserica  

     ELIM-CHICAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                          Sola Scriptura College and Seminary 
                 Proiectul Comunit][ii Romqne Penticostale din Chicago 
 
Se adreseaz] oric]rei persoane membr] =ntr -o biseric] evanghelic], n]scut] din nou \i care dore\te s] studieze Cu-
vqntul lui Dumnezeu =n mod sistematic. Pentru  mai multe informa[ii pute[i vizita “solascripturaseminary.org”   
              V] chem]m s] fi[i parte cu noi =n descoperirea lui Dumnezeu prin =nsu\i Cuvqntul Lui. 
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Una dintre lucr]rile care ne-a marcat puternic =n Madagascar a fost aceea 

de a lucra cu sate din triburile a\ezate =n locuri foarte izolate, =n jungle din 

regiunea Manakara: Bara, Antemoro, Betsileo, Antaifasy, Zafisoro sau An-

tambahoaka. 

Ca \i religie sunt animi\ti. Ei se =nchin] la spiritele str]mo\ilor, la dumne-

zeii locali, la diferite duhuri demonice. Vr]jitoria, tehnicile wodoo, incanta-

[iile aduc mult] durere \i blestem peste unii dintre ei, iar vracii de[in pute-

rea =n triburi al]turi de regii locali. Ca s] ob[in] ploi, recolte bogate, bun]-

stare peste sate \i familiile lor, aduc sacrificii de animale =n fiecare an, iar =n 

cazuri disperate jertfesc chiar oameni. Gqtul unei vaci, simbolul prosperit]-

[ii, este t]iat, iar sqngele curs =l toarn] pe altarul de piatr] al satului, 

=nchinqndu-l unui dumnezeu. Vracii cheam] spiritele s] primeasc] sacri-

ficiul prin incanta[ii \i jocuri, iar capul animalului =l fixeaz] =n stqlp, care =l 

reprezint] pe dumnezeul c]ruia i-au adus =nchinarea. La ace\ti oameni se 

ajunge foarte greu, pentru c] sunt izola[i =n satele din jungl] sau savan], iar 

drumuri, practic nu exist]. Se poate ajunge doar pe c]r]ri foarte greu ac-

cesibile \i zile =n \ir, cu pericole din partea bandi[ilor. Cu ajutorul Organiza-

[iei Helimission, partenerul nostru =n Madagascar, care are dou] elicoptere 

aici, \i sus[inu[i de echipele romqne\ti ce ne-au vizitat din SUA \i Fran[a, 

care au pl]tit costul combustibilului, am reu\it s] zbur]m de dou] ori anul 

acesta, timp de 4 zile, =n 10 sate cu sute de oameni \i copii fiecare, \i s] le 

vestim Evanghelia Salv]rii =n Isus Hristos. +n Manakara, la |coala Biblic] 

prin extensie, parteneri de ai no\trii preg]tesc evangheli\ti care s] intre =n 

aceste zone \i s] se stabileasc] =n zonele tribale, pentru a planta Bisericii .                    

Cu ajutorul dumneavoastr], =n parteneriat cu APME, DYM \i Misiunea 

Genesis, sus[inem pentru o period] limitat] – 1 an – 20  de evangheli\ti cu 

cqte 10 Euro pe lun] fiecare, o sum] modic] pentru efortul \i sacrificiile pe 

care ei le fac acolo, pentru via[a pe care \i-o pun =n pericol =n satele tribale. 

Au fost cazuri =n care evangheli\tii au fost \i omorq[i acolo.   

                                                                Marcel |aiti\ - Misionar 



                       

There is nothing quite like waking up to the sound of the neighbor-
hood rooster, grabbing a coffee, and sitting on the roof of a house 
surrounded by mountains and coconut trees. This is usually how 
each day started on my week long mission trip to Haiti. Lorraine, 
Nicole and I would spend our morning this way, mentally and spir-
itually preparing ourselves for the long day we had ahead. After  
that, we would load our supplies, lunch, and packs of water onto 
the bus, say a prayer, and head toward the Salt & Light Church. 
Our trips to and from the church were very bumpy, dusty, and at 
times frightening.   
On our first day, we arrived at the church and about 50 beautiful 
wide eyed boys and girls stared at the big red bus pulling in with 
13 "blan" people. Blan in Hatian Creole means white. Our group 
could not wait to begin a week long english camp with these kids. 
We came ready to teach them songs in English, ABC's and 123's, 
Bible stories and more.   
Every day, we started the camp in the church for worship and 
prayer, and then we split them up into three groups that would 
rotate through music, English, and Bible class. In music Nicole, 
our leader Steph and I, taught them songs like "The B-I-B-L-E", 
"Oh Be Careful Little Feet" and "The Wiggle Song". In Bible class, 
Lorraine and a few others taught them about Jonah and the 
whale, Daniel in the lions den, and Jesus' love for us. In English 
class, they learned ABC's and how to count in English. Afterward, 
we gave the children snacks and played different games like soc-
cer and volleyball. The kids really enjoyed the prizes we handed 
out and all the crafts they did throughout the week.  
When we left the camp, around 2 pm, we were shown around 
Haiti. The pastor of this church, Pastor Codo and his wife Bunie 
were wonderful hosts. They wanted us to have a great experience 

and see as much of Haitian life as possi-
ble.  After exploring Haiti for a few hours, 
we came home for dinner. Our meals al-
ways consisted of rice and beans along with different meats or 
legumes everyday. As we would finish dinner we would prepare 
our bags for the next day of camp, and we always heard children 
laughing outside, so on our third day there we walked out and 
found a group of kids playing on the street. We began playing with 
them, handing out snacks, and coloring along the sidewalk. This 
became my favorite part of the day. I looked forward to coming 
home knowing that the "street kids" would be waiting for us. Even 
though we spent all day with children, these kids touched my 
heart. They knew who Jesus was, but they didn't know His love. 
So, we began telling them about Jesus, and we prayed over them, 
and we still pray for them because Jesus is their only hope.   
As our week came to a close, we had one more activity to do, and 
that was visiting people in their homes. We went to a few homes, 
but the one that affected me the most was visiting a little boy who 
was at the camp all week. We barely got a word out of him, and 
rarely did he smile. But as our group arrived at his home. He 
stayed off to the side and watched us. I approached him and no-
ticed that the white of his eyes, were extremely yellow. This is a 
symptom of poor nutrition, and the little boy was very skinny and 
seemed to have no energy at all. I finally got a high five and a 
small smile, and we then followed everyone inside his home. We 
met his sweet mother and father, who asked us for prayer for the 
mothers health, she had just recently learned of a mass in her 
breast. A combination of sadness and anger filled my heart. I 
could not believe that after seeing the little they had, and their 
living conditions, there was now a possibility of cancer in their 
family. After praying for their family and for healing we went on 
our way. Our team then returned home, and I think about that little 
boy and his family everyday, I think of the little street children who 
waited for our red bus to come home each evening, I think of all 
the kids singing The B-I-B-L-E with their accents and loud voices. 
God really changed my heart in Haiti. He showed me another 
piece to the puzzle that is my life, and I am forever changed.  
I want to thank every one who prayed for our team, and to ask for 
continued prayer for Haiti. And if you would like to know more 
about our trip and the work there please feel free to ask Nicole 
Lela, Loren Avram, or myself, we would love to tell you more!   
Blessings,  
Claudia Vanciu  
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              Dr. Mary Job 
 
 
Have you noticed that eve-
rything that God has creat-
ed grows or reproduces 
slowly? It takes years for a 
seed to grow into a plant 
and then bear fruits and 
flowers. It takes nine 
months for a human em-

bryo to grow into a baby. Patience, stillness and time are three 
essential things required for creation. 

Are these the laws that we follow when we wish to build 
something? Do we have stillness in our hearts when we sit down 
to think of ideas? Can we afford to spend leisurely time over our 
creations? The age that we live in is called the jet age. Speed is 
everything. The faster a company produces its goods, the more 
items it will have to sell, and therefore, higher will be its profits. 
The quicker a person finishes one task he can move onto anoth-
er, and thus, he becomes more efficient. But, does this speed 
indicate development, evolution and growth? Is anyone both-
ered about the quality of the finished products? 

These days there are daily reports about scams being dis-
covered, adulteration of food items and materials, examination 
papers being leaked, corruption at decision making levels and 
irresponsible behavior causing deaths through accidents. I re-
cently watched a video on the making of synthetic rice with 
plastic. This rice is then mixed with real rice and distributed to 
unsuspecting consumers. The truth about Maggi and Amul milk 
were equally alarming. What is the point of all this? Is man real-
ly progressing or is he becoming so selfish as to be uncaring 
about the consequences of his actions? 

Psalm 37:7 reads, "Be still before the Lord and wait patient-
ly for him; do not fret when people succeed in their ways, when 
they carry out their wicked schemes." You, as Christians, are 
not to follow the ways of the world. Instead, you are to carve 
out your own path that is designed on the tenets that the Al-
mighty has given you. You are not to be a party of the vices that 
are prevalent around you. Instead, you are to stick staunchly to 
the values that God has written out in the Holy Word. Remem-
ber that God's measure of what is good, right and true is differ-
ent from the world's measure. Therefore, dear brothers and sis-
ters, we need to have the patience to understand God's measure. 
In every way, he has shown us that things done and produced 
with love and patience will have lasting value. 

 
 
 

 
 

 
I am Aiti Maya Sherpa 

(Agatha). I hail from West 
Bengal. My father is a 
farmer and my mother is a 
homemaker. Our village is 
prone to floods as it is a low
-lying area and is close to 
the river. Every year, floods 
would cause havoc and 
destroy crops and homes. 
The poor farmers were 
helpless. Some who took 
debts to overcome the financial crisis were unable to 
repay their loans and committed suicide. It was very 
difficult to survive in such an atmosphere. Though I 
was very young at the time, I was aware of the gloom 
and poverty that engulfed our homes. We had a small 
Christian community in the village of which my family 
was a part. During one particularly severe season, my 
father was desperate to make ends meet. He shared his 
difficulties with the local pastor. The pastor suggested 
that in order to reduce the burden of expenses, he 
should send me to Michael Job Centre where I would 
be able to avail of free accommodation, food and live a 
proper and secure life. My mother was reluctant to let 
me go but soon there was no choice. 

I entered the portals of Michael Job Centre 10 
years ago, in 2005, and there has been no looking back. 
It has been a privilege to be a resident and student of 
this institution which has given me a new life. I learnt 
to laugh here. I learnt the importance of prayer and the 
value of friends. I gained the respect for doing chores 
and putting my heart in whatever I did. I believe I am 
special for God chose me to be part of a special place. 

Now I am giving my board examination of 12th 
class. I was very much attached to my Godfather Dr. 
P.P. Job. He was a great man of God filled with love, 
kindness and compassion towards children. He was also 
a man of vision who not only dreamed but tried his best 
to fulfill his vision with determination. He taught us to 
love life and also embrace hardship with patience and 
endurance. It is only because of him that I felt my life is 
worth living. Needless to say he took nothing from us 
but gave us everything we needed. He left his life's full 
experience as a message which is like footprints in the 
sands of time. He is my inspiration, and I am deter-
mined to do my best so that I can serve people in God's 
name just like he did. I thank God everyday for the way 
He has shaped my life. 
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On August 19, 2012, a voice that had inspired millions of 
Christians worldwide fell silent. Dr. P.P. Job, Founder-President 
passed on from his earthly body to eternal rest following a massive 
heart attack while on a preaching tour in Hungary.   

This year, we shall commemorate his third death anniversary. 
It was our darkest day when we lost Dr. Job - a man devoted to God, a man with exemplary vision, a 
man whose heart beat for the persecuted ministry. The only solace was that he died while doing what 
he loved the most - inspiring people through his story of faith, struggle, sorrow and triumph. 

From childhood to his last breath, Dr. Job was a preacher. Each sermon of his glorified God - 
even when he spoke during the funerals of both his sons, his voice resounded with unconditional 
faith. His sermons were simple and straightforward with real life experiences as the backdrop. This 
was his unique quality and it was with this that he was able to connect with people all over the world 
- even with those whose languages he did not know. He spoke from the heart and he spoke with a 
conviction that is rare. 

Though he was a pioneer on many fronts and had many titles and awards to his name, Dr. Job 
will always be remembered as a simple person - a person who took little pride in his material posses-
sions but was always proud of the fact that he had been chosen by God to be an advocator for His 
mission. We remember this great man with immense love and a prayer that He finds a special place 
in Heaven. 
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There are many different cases on how the 
Kenyan children become orphans, rather it 
is because of health issues their parents die 
or because they were simply abandoned.                  
The estimate amount of orphans in Kenya 
due to solely AIDS is 17.8 million. This esti-
mate does not include malaria and typhoid 
deaths or other incidents like car accidents, 
etc.     

The Orphanage project in Kenya began in 
2012 and had come to a completion on 
April 2015.  

This home will host 40 orphan children. 
Our goal as a mission is do not just only 
clothe and shelter, but to give them a hope 
and raise them as children of Christ.      

Please keep this mission and orphanage in 
your prayers, for this is what keeps the 
work flowing. 

John Brici 

Am convingerea c] orice c]l]torie 
misionar] este pl]cut] lui 
Dumnezeu, \i cu beneficii multiple. C]l]toria misionar] efectuat] 
=mpreun] cu fratele Ilie Tomu[a =n Madagascar a fost cu scopul 
de a fi o binecuvqtare \i o încurajare pentru familia de misionari 
romqni, Marcel \i Ioana Saiti\. Personal nu am \tiut la ce s] m] 
a\tept, necunoscqnd prea multe despre aceasta zon] a Africii. 
Dar am fost preg]tit emo[ional, spiritual \i fizic pentru orice. Spre 
marea mea surprindere am g]sit =n Madagascar o familie de 
misionari romqni plini de pasiune pentru Hristos \i poporul Mal-
ga\. A\a de mare este pasiunea lor =ncqt peste tot pe unde mer-
geam indiferent cqt de dificile erau drumurile, Marcel mereu ve-
dea ceva frumos, \i =mp]rt]\ea cu noi frumuse[ea natural] a\a 
cum o vedea el. Sincer, pe moment m] minunam cum vede el 
lucrurile a\a de frumoase. Atunci am realizat c] Dumnezeu a pus 
=n el o pasiune special] pentru a putea fi un misionar eficient =n 
Madagascar =mpreun] cu so[ia lui Ioana \i cei trei copila\i.  
Am descoperit =n Madagascar oameni saraci, dar =n general har-
nici. Chiar dac] majoritatea sunt foarte s]raci din punct de vedere 
material, am fost pl]cut impresionat s] descop]r c] lucreaz] p]-
mqntul cultivqnd =n special orez. Produc cu mqinile lor diverse 
obiecte din lemn \i nu numai, pe care le scot la vqnzare pe str]zi. 
Se lucreaz] foarte greu pentru foarte pu[ini bani. Majoritatea nu 
au curent electric sau ap] =n cas], chiar dac] locuiesc la ora\ \i 
au totu\i o cas]. Condi[iile economice sunt foarte precare, iar 
nevoile spirituale sunt imense. Vr]jitoria \i cultul mor[ilor este 
tradi[ia mo\tenit] de la str]mo\i \i majoritatea nu cunosc planul 
de mqntuire prin jertfa Domnului Isus.  
Familia Saiti\ =n colaborare cu bisericile locale penticostale se 
ocup] de aceste nevoi spirituale dar \i de cele materiale =n limita 
posibilit][ilor. Lucrarea din Madagascar este o lucrare special] \i 
cu un impact imens. Personal am fost marcat de lucrarea cu copiii 
=n care se implic] direct Ioana \i Marcel. Copiii foarte s]raci sunt 
=ngriji[i, hr]ni[i \i =ncuraja[i s] mearg] la \coal]. Familiile lor sunt 
a\a de s]race =ncqt nu le pot pl]ti taxa de =nscriere la \coal]. Din 
acest motiv copiii nu merg la școal]. Dar Marcel \i Ioana, cu aju-
torul sponsorilor, au ajutat mai mul[i copii cu taxa pentru =nscriere 
la școal].   
Cu ocazia vizitei noastre =n Madagascar Misiunea Genesis a con-
tribuit la mai multe proiecte coordonate de familia Saiti\. Nevoile 
sunt însă foarte mari, \i este important s] ne rug]m =n continuare 
pentru familia Saiti\ \i lucrarea de acolo. Mul[umesc lui 
Dumnezeu pentru acest har s] slujesc o perioad] scurt] =n  
Madagascar al]turi de familia Saiti\ \i Rev. Ilie Tomu[a.  
Totodat] le mul[umesc celor care m-au trimis prin suportul  
financiar oferit. Dumnezeu s] v] binecuvinteze!    
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Luqnd =n considerare vremurile =n care tr]im suntem tenta[i s] 
credem c] foarte curqnd aceast] s]rb]toare o vom petrece =n 
cer.  
S-au scurs 47 de ani decqnd un grup mic de cre\tini Penticostali 
din America \i Canada au descoperit un mod de a se =ntqlni anual 
=ntr-un anume ora\ =n care s] aibe p]rt]\ie timp de trei zile. Cum 
puteau oare s] numeasc] acea =ntrunire dac] nu “Conven[ie”?  
Intrunirea a r]mas sub acea\i denumire pqn] =n ziua de azi.  
Ast]zi suntem datori s] mul[umim lui Dumnezeu pentru ace\ti ani 
=n care fra[ii au p]strat acest eveniment. +n acela\i timp suntem 
datori s] mul[umim \i celor care au f]cut posibil] fiecare Conven-
[ie desf]\urat] dealungul anilor. +n fiecare an schimb]rile au fost 
tot mai mari \i azi ne =ntreb]m: “Dac] Domnul nu vine pqn] =n 
urm]torii 53 de ani, cum va ar]ta cea de-a 100 a Conven[ie a 
bisericilor Penticostale Romqne? Cu siguran[] c] fiecare din noi 
=\i aduce aminte de prima Conven[ie la care a participat. Asa \i 
eu. Nici s] vreau nu pot s-o uit.  
Era =n 1983 cqnd pastorul George Gali\, =mpreun] cu =nc] trei   
fra[i (Petru Gaode, Pascu |chiop \i Gheorghe Bo\neag) m-au 
luat cu ei la Detroit ca s] particip \i eu la ce-a de-a 16-a Conven-
[ie.  
Am c]l]torit cu ma\ina \i asta mi-a prins bine avqnd timp =n care 
s]-mi povesteasc] despre modul =n care se desf]\oar] acest 
eveniment.  
Ajun\i la biserica organizatoare Pastorul George Gali\ m-a 
prezentat unui grup de trei fra[i.                               
M-am prezentat la primul frate dqnd mqna cu el spunqndu-i nu-
mele meu, dup] care s-a prezentat \i el spunqndu-mi. "Eu sunt 
fratele URSU." Am reu\it s] m] ab[in f]r] s] schi[ez nici m]car 
un zqmbet. M-am prezentat repede celui de-al doilea. S-a uitat la 
mine \i mi-a zqmbit zicqnd: "Eu sunt fratele LEUL" A\teptam cu 
ner]bdare s] aud numele celui de-al treilea frate. F]r] prea mult] 
ezitare s-a prezentat zicqnd. "Eu sunt fratele Cioar].” Nu pot s] 
uit atitudinea Pastorului Gali\. A rqs aproape cu lacrimi \i =n ace-
la\i timp =ncerca s] m] fac] s] =n[eleg c] cei trei fra[i Ursu, Leul 
\i Cioar] f]ceau parte din bordul Conven[iei.  
Cum po[i uita un asemenea eveniment? E adev]rat c] a fost o 
Conven[ie reu\it] de care to[i cei prezen[i s-au bucurat.  
De atunci s-au scurs mul[i ani =n care Conven[iile au f]cut un pro-
gres deadreptul uimitor. Nu m] =ndoiesc c] \i =n cadrul altor Con-
ven[ii au fost "momente" ce nu se pot uita.  
Faptul c] ast]zi dup] 47 de ani Conven[ia continu] s] existe ne 
dovede\te tuturor c] aceste Conven[ii sunt o binecuvqntare 

pentru to[i cei ce suntem =n Ameri-
ca sau Canada. 
Conven[ia nu numai c] exist] =nc] 
ci se desf]\oar] =ntr-un mod =n 
care cred, c] =ntregul cer se 
bucur].  
Dac] primele conven[ii se desf]-
\urau =n incinta acelor biserici mici 
din acea vreme, ast]zi Conven[iile 
au loc =n cele mai frumoase locuri 
din marile metropole ale Americii.                
+nceputurile erau cu circa dou], trei 
sute de personae, iar azi num]r] 
pqn] la aproape 5000 de per-
soane.  
Unii dintre cei ce propov]duiesc  
azi mesajele la aceste Conven[ii 
nici m]car nu erau n]scu[i cqnd au 
avut loc primele Conven[ii.  
+n cei 47 de ani Dumnezeu a ridicat 

tineri care slujesc genera[ia actual] cu toat] inima, oameni care 
\tiu s] se lase c]l]uzi[i de Duhul lui Dumnezeu pentru ca Evan-
ghelia s] fie propov]duit] cu putere. Ast]zi se \tie peste tot =n 
lume de acest eveniment la care sunt prezen[i romqni de pre-
tutindeni. 
Ba mai mult, am avut bucuria s] avem =ntre noi oficialit][i care au 
fost uimi[i de ceea ce pot face cre\tinii cqnd se unesc la un loc. 
Nu e de mirare c] pqn] \i fostul Pre\edinte al Romqniei, Traian 
B]sescu a dorit s] fie prezent la un asemenea eveniment.                
Mul[umim lui Dumnezeu pentru un asemenea progres spiritual.  
+n anii de =nceput bisericiile func[ionau =ntr-un mod foarte diferit de 
modul cum func[ioneaz] azi.  
Ast]zi Dumnezeu ne-a binecuvqntat cu biserici mari \i aproape 
ne=nc]p]toare =n care fra[ii romqni se bucur]. Toate acestea bi-
serici vin la aceste Conven[ii cu tot ce au ele mai frumos: Coruri, 
orchestre, fanfare \i grupuri vocale de diferite nuan[e. A adus 
Dumnezeu vremea ca Institu[iile Teologice s] poat] preg]ti sluji-
tori prin care Evanghelia s] fie propov]duit] cu putere.  
Avem \coli de misiune unde tinerii pot s] se preg]teasc] pentru a 
fi misionari =n locuri despre care unii dintre noi nici nu am \tiut c] 
exist]. 
Dumnezeu a ridicat slujitori destoinici =n aproape fiecare biseric], 
slujitori de care bisericile se bucur]. Cred din toat] inima c] 
Dumnezeu va aduce vremea cqnd fiecare biseric] din diaspora va 
avea cel pu[in un misionar care s] duc] Evanghelia celor ce sunt 
la cap]tul lumii.  
Aceste conven[ii sunt o binecuvqntare pentru cre\tinii din America 
\i Canada \i mai ales prin faptul c] \tim s] ne unim la un loc 
pentru cqteva zile, s] l]ud]m Numele lui Dumnezeu, \i s] ascul-
t]m mesajul Evangheliei.  
Aici este un loc =n care tinerii se =ntqlnesc, unde se cunosc, unde 
leag] prietenii \i apoi =\i formeaz] c]minele lor proprii.  
Pentru cei ce =nc] nu \ti[i ce =nseamn] o Conven[ie, sau pentru 
cei care ave[i o imagine distorsionat] v] rug]m trece[i peste orice 
obstacol \i veni[i la aceast] s]rb]toare =n care v] pute[i =nc]rca 
spiritual, \i de unde pute[i pleca binecuvqnta[i de Dumnezeu.  
+n felul acesta, =n fiecare an, ne preg]tim tot mai mult pentru 
marea S]rb]toare ce va avea loc =n cer unde vom fi o turm] \i un 
p]stor.  
Pastorul Gabriel Fazeca\ =mpreun] cu Biserica Aleluia din Detroit 
ne a\teapt] cu toat] dragostea la acest Eveniment.  
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  Dr John Fuder, Roy Patterson, Rev. Shando Valdez, Rev. Florin Cimpean and 
     Vance Henry invite you to join us on Sep 17th.  6:30—8:30pm, At Philadel-
phia Romanian Church of God, 1713 W. Sunnyside Ave. Chicago, IL 60614 

One Gospel. One Church. One Cry.                             
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2 Chronicles 7:14‐15, John 17:20‐23 


