
“Totu\i, =ntunericul nu va =mp]r][i 
ve\nic pe p]mqntul =n care acum 
este necaz.” “ Poporul care umbla 
=n =ntuneric, vede o mare lumin]; 
peste cei ce locuiau =n [ara umbrei  
mor[ii r]sare o lumin].” Isaia 9:1,2  

“C]ci un Copil ni s-a n]scut ,                    
un Fiu ni s-a dat, \i domnia va fi pe 
umerii Lui; +l vor numi: Minunat,               
Sfetnic, Dumnezeu tare,  P]rintele 
ve\niciilor, Domn al p]cii. “ 
                                      Isaia 9:6   
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Dragi parteneri ai misiunii Genesis, 

S]rb]toarea Cr]ciunului este momentul cel mai potrivit cqnd s] 
ne adres]m dumneavoastr] mul[umindu-v] pentru dragostea  
ar]tat] lucr]rii lui Dumnezeu desf]\urat] prin Misiunea Genesis. 

Suntem bucuro\i c] a[i luat parte la toate proiectele misiunii \i 
=mpreun] putem mul[umi lui Dumnezeu pentru succesele avute. 

     - Am ajutat la r]spqndirea Evangheliei =n urm]toarele  []ri: 
Romqnia, Egipt, Bulgaria, Bangladej, Kazukstan, Uganda, 
India, Mozambic, Madagascar, Kenia, Filipine, Macedonia, 
Peru, Nicaragua, Namibia, Israel, Grecia, Republica Mol-
dova, etc.   

     - Am acoperit o parte din nevoile orfelinatelor din:                    
Romqnia, Republica Moldova, India, Kenia, Madagascar, 
Nicaragua, Mozambic, 

     - Deasemenea fra[ilor lepro\i din India \i Madagascar li s-au 
acoperit mare parte din nevoi  

     - Am ajutat o parte din studen[ii Institutului Penticostal din 
Bucure\ti  

     -  Cu ajutorul lui Dumnezeu anul acesta am putut construi o 
nou] biseric] =n Madagascar.  

La =ncheierea acestui an, v] mul[umim plini de recuno\tin[] \i 
D u m n e z e u  s ]  v ]  b i n e c u v i n t e z e .                                               
Cuvqntul cel mai potrivit de binecuvqntare din partea Misiunii 
pentru dumneavoastr] to[i este Ps.  115:15 

 V] dorim s] ave[i parte de:                                         
“UN AN NOU FERICIT” plin de                        
binecuvqnt]rile lui Dumnezeu!   
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De cqnd am trecut de 40 de ani c]l]toresc parc] mai des =n nos-
talgicul univers al copil]riei mele. +n acel univers, s]rb]toarea 
Cr]ciunului a reprezentat =ntotdeauna un sezon =n care ningea cu 
pace. Cr]ciunul reprezenta sezonul p]cii - acea oprire =n timp, 
acel popas infinit =n geana timpului, =n memoria milenar] a prun-
cului n]scut =ntr-o iesle, =nconjurat de animale pa\nice \i de p]s-
torii t]cu[i \i mira[i de lini\tea care le-a umplut sufletul cqnd au  
v]zut surqsul acestui copil. 
Cr]ciunul aducea o pace colectiv], o pace interioar], pace \i 
armonie chiar \i =n elementele naturale. Fl]c]rile fqlfqiau =n vatr] 
=ntr-un dans irenic, iar fulgi c]deau pa\nic pe fa[a mea de copil 
ca o s]rutare de =nger. Aceast] pace pastoral] era =ntrerupt] din 
cqnd =n cqnd de colinzile cqntate doinind, \i sfq\iat] sporadic de 
[ipetele unor porci jertfi[i religios pe altarul tradi[iilor romqne\ti. 
Om]tul pur, fumul din hornuri, colinzile line \i oamenii lini\ti[i in-
spirau acel sentiment al unei p]ci primordiale =ntr-o noapte prea-
sfin[it] a destinului divin. 
Nu a\teptam pe Mo\ Cr]ciun \i nu vroiam s] auzim de Mo\ 
Geril] dar =l aveam pe "Mo\ul", care mi-a deschis Scriptura unde 
am v]zut mirabil surprins c] acel copil despre care cqntam, era 
destinat s] fie Domn al p]cii (Isaia 9:6) \i c] venirea lui =n univer-
sul nostru strqmt va aduce primul dar: "pace pe p]mqnt =ntre 
oamenii pl]cu[i Lui" (Luca 2:14). 
+n aceast] c]l]torie prin tunelul nostalgiei nu r]mqn mult. Mi-a 
sunat telefonul. E cineva pe WhatsAPP. De la Facebook am 
primit o notificare - cuiva =i place poza mea. Pas]rea Twitter vrea 
s] cqnte \i ea un hit de 140 de cuvinte rostite =n stil rap despre 
candida[ii la pre\eden[ie. Copiii mi-au trimis un Snapchat \i cine-
va a mai postat o poz] ne-ortodox] pe Instagram. M-am =ntors 
rapid =n universul meu sofisticat, avansat tehnologic \i complet 
conectat prin mass media \i media social]. M] =ntorc rapid =n 
societatea avansat] \i progresist] a secolului 21. O societate 
informat], educat], tehnologizat], tolerant], post modern], secu-
larizat] \i umanizat]. M-a apucat teama \i stresul. De\i avem 
pomi de Cr]ciun \i decora[ii sclipitoare \i prunci de plastic \i 
colinzi care sun] artificial \i mqnc]ruri modificate genetic \i inclu-
sivitate total] \i aparate sofisticate \i c]\ti pe urechi, ne lipse\te 
ceva. Am pierdut PACEA. De\i se semneaz] constant tratate de 
dezarmare \i acorduri de verificare nuclear] cu Iranul, iar la Paris 
mai marii lumii semneaz] protocolul de prevenire a =nc]lzirii glo-
bale, am =nghe[at! Nu avem pace! Tr]im =ntr-o lume post-edenic] 
=n care ruralul cioban Abel este omorqt cu sqnge rece de civili-
zatul Cain. Tr]im =n universul lui Cain - universul violen[ei. +n Af-
ganistan \i Irak diferite frac[iunii musulmane se omoar] =ntre ei \i 
ambele =i ucid pe cre\tini. +n Siria, ISIS face de rqs armatele 
avansate ale Europei, Americii \i Rusiei. Pe fra[ii mei cre\tini 
acolo nu-i ap]r] nimeni, dar =n timp ce c]l]ii sunt nelini\ti[i \i 
agita[i martirii cre\tini mor cu pace =n suflet. Sute de mii de refu-
gia[i invadeaz] Europa. Cic], femei \i copii, dar cqnd ajung =n 
Europa se metamorfozeaz], parc] sunt mai mul[i vl]jgani.                      
+n trecut, pe stadioanele Europei veneau "huligani", dar acum  
zgomotul lor este acoperit de vuietul armelor automate \i a c]m]- 

\ilor bomb]. Zgomotul vulcanic al fanilor de rock este acoperit de  
focul armelor care-i secer] f]r] mil] pe cei f]r] nici o ap]rare. 
Europa s-a unit s] creeze un climat de pace continental]. Prin 
pqrghi guvernamentale, prin inginerii sociale. Statul le rezolv] pe 
toate. Slava Statului! Drepturile individului sunt suprimate =n fa-
voarea statului. El, statul, crede c] este mai p]rinte decqt adev]-
ra[ii p]rin[i. +i hr]ne\te mai bine, =i educ] mai bine cu educa[ia 
Marxist], =i spal] mai bine (la creier) \i ca atare, are dreptul s]-[i 
confi\te copiii cum s-a =ntqmplat =n Norvegia cu familia Bodnariu. 
Ce au =n schimb este violen[], =n interior \i =n exterior.                 
Unde-i =ns] Pacea? 
 +n timp ce stau pa\nic \i scriu am mai primit o notificare. +n 
ora\ul meu faimos \i frumos a mai fost =npu\cat mortal un tqn]r. 
De c]tre alt tqn]r! Deja sute \i-au pierdut via[a anul acesta. +n 
trecut America era pa\nic] =n]untru \i r]zboinic] =n afar]. Acum 
e vice-versa, nu se mai teme nimeni de noi, iar =n]untru e violen-
[], spaim], nelini\te. Nu po[i fi sigur la o festivitate de Cr]ciun, 
numit] corect politic 'petrecere de iarn]" =n  San Bernardino - 
oameni mor[i \i r]ni[i sunt podoabele Cr]ciunului. Spiritul lui Irod 
este =n floare. El i-a omorqt pe copii dup] ce s-au n]scut, Ameri-
ca progresist] =i omoar] =nainte s] se nasc]. Nu mai este nici un 
loc sigur: nici la guvern, nici la \coal], nici la Mall, nici pe strad] 
\i nici la biseric]. Teroarea  infiltreaz] psihicul colectiv astfel =ncqt 
un simplu email amenin[]tor =nchide 1000 de \coli =n Los Ange-
les. Oamenii tr]iesc =n acest] stare de agita[ie, de nesiguran[], 
de spaim] \i dac] nu-i ap]r] nimeni, dac] poli[ia nu mai are 
curajul s]-\i =ndeplineasc] rolul, oamenii o s] se apere singuri, 
a\a se explic] faptul c] =n vinerea neagr] a fost ziua =n care s-au 
vqndut cele mai multe arme. Devenim mai vigilen[i, dar \i mai 
nelini\ti[i. Dar unde-i Pacea? 
 Lumea are nevoie de pace, o nestemat] care este din ce =n ce 
mai rar]. America \i Europa au nevoie de pace. Neo-paganismul 
\i ateismul filozofic sau practic care domin] acum lumea vestic] 
nu o s] produc] pace, dimpotriv] o s] conduc] la violen[] \i 
teroare. Pe m]sur] ce lumea vestic] =\i arunc] valorile biblice la 
groapa de gunoi a istoriei, societatea va experimenta convulsii \i 
mai acute \i mai mult] violen[]. Exit] un singur drum =napoi - 
Calea P]cii. De aceea, lumea trebuie s] c]l]toreasc], s] se 
=ntoarc] la cel care poate aduce pace. Un copila\ n]scut =ntr-o 
iesle =n pacea unei nop[i preasfin[ite. Un copila\ care este Domn 
al P]cii, despre care Scriptura spune c] "El este pacea noastr], 
care din doi a f]cut unul" (Efeseni 2:14). El este singurul care are 
autoritatea s] spun]: "V] las pacea, v] dau pacea Mea" (Ioan 
14:27). Numele lui este ISUS. E vremea ca lumea cre\tin] s] nu 
mai tr]iasc] sub teroarea lui ISIS, ci sub domnia pa\nic] a lui 
ISUS. +n acest sezon al Cr]ciunului putem reg]si pacea. Cineva 
trebuie s] decid]: "Ast]zi vin \i-mi plec genunchii, Înaintea ieslei 
Tale, Copila\ din alt] lume, Obosit de frig \i cale. Nu am smirn] 
ca \i magii, Nici t]mqie \i nici aur, Lacrimile poc]in[ei,                 
Îmi sunt singurul tezaur". Rezultatul va fi pe m]sur] "pacea lui 
Dumnezeu, care =ntrece orice pricepere, v] va p]zi                 
inimile  \i gqndurile =n Isus Christos" (Filipeni 4:7). 



 

Totul =ncepe cu “A fost odat]…”. 

+n tumultul preocup]rilor zilnice,  
nu de pu[ine ori, ni se =ntqmpl] 
s] uit]m de evenimentele ce au 
avut loc =n via[a noastr] persona-
l], a familiei, sau de ce nu, chiar 
a bisericii. Uit]m cqnd a avut loc 
evenimentul sau cum a =nceput. 
Dac] evenimentul a fost a\a de 
important pentru noi =n acea 
vreme, de ce totu\i uit]m? R]s-
punsul este simplu. Nu am pus 
piatra de hotar, piatra de aducere 
aminte. 

Mul[umim =ns] lui Dumnezeu c] 
uneori tot memoria este cea care 
ne ajut] s] ne aducem aminte, 
c]… am uitat ceva, ce trebuia s] 
[inem minte. 

Fiecare biseric] =\i are amintirile 
ei pe care vrea s] le p]streze 

sau unele ce ar vrea s] le uite. 
Vorbind despre biserica Penti-
costal] Philadelphia din Chicago, 
sunt lucruri care merit] \i de care 
vreau s] imi aduc aminte toat] 
via[a. Sunt multe \i au r]mas 
valoroase de-a lungul timpului. 
Cu scurgerea anilor, au atras 
dup] ele mari binecuvqnt]ri 
pentru cei din biseric], \i pentru 
cei din afara bisericii. 

Am ajuns prin harul lui 
Dumnezeu =n aceast] biseric] =n 
vara anului 1983, r]mqnqnd loial 
pqn] =n momentul de fa[]. Sunt 
=nc] aici, nu pentru c] aceast] 
biseric] nu a avut perioadele ei 
de =ncerc]ri, ci pentru c] a\a am 
fost educat, s] o iubesc ca trup 
al lui Hristos. Sunt con\tient c] 
fiecare biseric] are problemele ei 
cu care se lupt]. (cont. pagina 5) 4 



+ntr-o discu[ie avut] cu un “cre\tin” l-am =ntrebat: "Ce sa-
tisfac[ie ai s] tot umbli cqnd =ntr-o biseric], cqnd =n alta? 
R]spunsul lui a fost din Scriptur]: “|i Domnul Isus umbla 
din loc =n loc…” L-am oprit spunqndu-i: “Este adev]rat, dar 
Biblia mea spune c] El mergea din loc =n loc f]cqnd bine 
oamenilor." "Tu cui faci bine?" Ajuns =n aceast] biseric] 
din lumea “liber]”, am auzit ceva care suna foarte frumos: 
“Noi trebuie s] fim o biseric] misionar], o biseric] care s]
trimit] misionari sau noi =n\ine s] fim misionari."  Mi-a fost 
suficient s] =n[eleg c] biserica are la cqrma ei lideri care 

citesc Scriptura cu ochii deschi\i, \i mintea luminat], 
oameni sensibili la vocea Duhului Sfqnt. Anii au trecut 
\i biserica Philadelphia nu numai c] a ajuns o biseric] 
misionar], ci a atras \i alte biserici =n cqmpul misiunii. 
Ca \i biseric], am =n[eles c] ceva r]mqne valoros 
=ntotdeauna: “Cq\tigarea unui suflet pentru Hristos 
poate avea beneficii uimitoare pentru +mp]ra[ia lui 
Dumnezeu”. 

O simpl] privire =n Scriptur] ne poate dezv]lui ce 
=nseamn] s] fii sensibil la ceea Dumnezeu =[i spu-
ne. Ucenicul Andrei l-a cqstigat pe Petru pentru    

Hristos, iar Petru a cq\tigat prin predicare =ntr-o singur] zi 
3000 de suflete. 

Istoria =ns]\i este plin] de asemenea remarci ale oa-
menilor devota[i lucr]rii de cq\tigare de suflete. 

Mr. Edward D. Kimball, =nv][]tor la |coala Duminical], a 
contribuit la convertirea Lui Moody, iar el a zguduit  prin 
mesajele lui ,dou] continente pentru Hristos. Evanghelistul 
Vance Havner, =n una din predicile lui rostite la Moody Bi-
ble Institute, a declarat cu convingerea \i autoritatea de 
om al lui Dumnezeu c]: “Evanghelizarea este pentru 
cre\tin]tate ca venele pentru un trup. Po[i “t]ia” cre\tin]-
tatea oriunde \i va “curge” evanghelizarea. Marele adev]r 
este c], dac] cre\tinii ar fi ocupa[i cu ceea ce trebuie s] 
fac], nu ar mai avea timp de ceea ce nu trebuie.                
Dumnezeu a pus la dispozi[ia bisericii de azi radioul, inter-
netul, televiziunea, dar problema este c] multor biserici le 
lipse\te nu televiziunea ci viziunea, un vis pe care s]-l 
cread] din toat] inima, pe care s]-l urmeze =n cq\tigarea 
de alte suflete. (continuare pagina 6) 5 



 
(continuare din pagina 5) 
Biserica Philadelphia \i-a =n[eles chemarea, sus[inqnd 
misionari \i lucr]ri de r]spqndire a Evangheliei =n toat] 
lumea. 
Duminic], 29 noiembrie 2015, am dorit din nou s] pu- 
nem o piatr] de hotar pentru ceea ce Dumnezeu ne-a 
=ncredin[at:                                                                                        
- Misionari pleca[i =n Romqnia, Israel, Mongolia, Mada-
gascar, India, Peru, Namibia, Afganistan, Grecia, Eti-
opia, Kenia, Filipine, Kosovo, Turcia, Macedonia, Ugan-
da, Albania, Nepal, Egipt, Bangladej, Bulgaria, Kazak-
stan, Uganda.                                                                                         
-  Sponsorizarea de studen[i ai Institutului Penticostal 
din Bucure\ti,                                                                                                        
- Sponsorizarea de studen[i ai |colii de Misiune din 
Constan[a                                                                                                                                    
-  Construc[ii de biserici =n: Romqnia, India, Mozambic, 
Madagascar, Peru                                                                                    
-  Sponsorizarea de orfelinate =n: Romqnia, Republica 
Moldova, Filipine, Kenia, Mozambic, Madagascar, Nica-
ragua                                                                                                                          
-  Sponsorizarea a dou] leprozerii din: India \i Mada-
gascar 
 

 
 

Programul acestei s]rb]tori a decurs =n felul urm]tor: 

   -  Deschiderea serviciului divin – Bishop Florin T. 
C=mpean                                                                                            
-  Laud] \i =nchinare: Familia Zaretsky – cqntec =n lim-
ba ebraic] \i englez]                                                                 
-  Prezentarea Misiunii – Rev. Ilie U. Tomu[a                                    
-  Mesaj: Rev. Jeremiah Zaretsky –Director al Misiunii 
Jews for Jesus                                                                             
-  Mesaj: Pastor Szasz – Kitchener, Canada                                     
-  Mesaj : Pastor Iulian Costea–Biserica Golgota, Chi-
cago 

                                                      Rev. Ilie U. Tomuta 
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LEPROZERIA MANGARANO este unul din locurile în care acest 
verset al Domnului Isus Hristos se potrive\te perfect \i are apli-
ca[ie atât la nivel spiritual – „iertarea p]catelor”, cqt \i la nivel 
fizic „vindecarea bolilor”.   
O comunitate malga\] retras] \i mai special], constituit] din 
aproximativ 50 de persoane, incluzând copii atin\i de lepr], în 
diferite p]r[i ale corpului, dar \i s]n]to\i. Sunt unii s]n]to\i c]s]-
tori[i cu unii dintre lepro\i, convie[uind împreun], ducându-\i 
binele \i r]ul pqn] cqnd Dumnezeu le d] zile. Sunt pu[in cam 
izola[i din punct de vedere geografic, marginaliza[i din punct de 
vedere social, dar sunt oameni demni. I-am vizitat de cel pu[in 5-
6 ori în ultimele luni, dar niciodat] nu am v]zut la ei un spirit de 
cer\etor, o atitudine de genul: „Ave[i mil] de noi! Nu ne aban-
dona[i! Vai de noi!” Ideea lor permanent] a fost c] Dumnezeu se 
va îngriji de ei dac] le-a permis o astfel de situa[ie în via[].                                                                                                       
Poate din cauza asta suntem întotdeauna genero\i cu ei, pentru 
c] nu cer. Majoritatea malga\ilor aproape c] se aga[] de noi, 
cerqndu-ne s] facem ceva pentru ei, oricât de mic ar fi acel gest. 
O bomboan], un biscuite, ni\te bani de buzunar, un kilogram de 
orez – totdeauna vor a\tepta s] facem ceva pentru ei.                                                                                                         
Dar ace\ti oameni n]praznic lovi[i de soart] sunt diferi[i. Sunt în 
general mul[umitori pentru ce au \i recunosc]tori pentru ce le-
am dus. Este drept c] nu le-am dus pu[ine lucruri, ci am f]cut în 
general un efort destul de consistent. Saci de orez preg]ti[i de 
fiecare dat], plapume pentru familii, saci cu îmbr]c]minte \i cu 
înc]l[]minte, medicamente diferite \i speciale pentru ei, au fost 
întotdeauna împ]r[ite cu pace, f]r] certuri \i discu[ii între familiile 
comunit][ii. Micile c]su[e în care stau, majoritatea netencuite în 
interior, sunt prilej de mul[umire, nu de cârteli \i am]r]ciune. 
Mergem în acest loc de fiecare dat] cu bucurie \i recuno\tin[]. 
Suntem bucuro\i s] îi întâlnim, s] împ]rt]\im Cuvântul Vie[ii cu 
ei, s] +l onor]m pe Dumnezeu, s] +l l]ud]m pe Hristos împreun] 
în cqnt]ri, rug]ciuni \i îndemnuri.  
În mica \i vechea capel] construit] de Biserica luteran], cânte-
cele lor sunt imnuri îngere\ti. Lipsurile degetelor de la mâini \i 
picioare – din cauza leprei, contorsion]rile diferitelor oase sau  
p]r[i ale corpului, lipsurile vederii sau alte defecte vizibile – sunt 
compensate cu voci venite de pe alt] lume, voci frumoase, cris-
taline, pline de emo[ie, voci pline de recuno\tin[] \i mul[umire, 
d]ltuite în suferin[] \i singur]tate. Ne uit]m la chipurile lor în 
timp ce cqnt] \i suntem uimi[i. Chipuri ce seam]n] cu p]mqntul 
din care sunt luate, br]zdate de suferin[], de riduri adânci, de 

lipsuri \i nevoi. |i totu\i, în timp ce se roag] îi vedem cum pun 
inim], cum =\i înal[] inimile spre Dumnezeu, nu cu rug]ciuni 
formale, ci ca într-o rela[ie. Noi suntem s]n]to\i, dar inimile nu 
ne sunt a\a de =nfl]c]rate. Suntem f]r] handicapuri, dar nu atât 
de plini de energia inimii venit] din intimitate cu Dumnezeu.                  
Purt]torul de cuvânt al comunit][ii este un om b]trân \i orb din 
cauza leprei. B]trânul Rakotomamonjy (Rakoto cel Salvat) se 
ridic], în scorojita lui bât] de lemn, de fiecare dat], \i ne mul[u-
me\te c] i-am vizitat, le mul[ume\te Bisericilor române\ti care îi 
iube\te \i ne asigur] c] se vor ruga pentru noi.  
Se apropie s]rb]toarea Na\terii Domnului \i ne-am în[eles cu ei 
s] o serb]m împreun], într-una dintre zile. Ne preg]tim s] îi 
vizit]m \i preg]tim pachete pentru ei. Ne rug]m în timp ce le 
preg]tim. Ne rug]m pentru fiecare dintre ei, pentru ca via[a s] le 
fie mai bun]. Dar suntem siguri c] ei au descoperit ceva bun în 
toat] situa[ia lor. Adev]rata mul[umire vine din interior, din inim], 
iar acel loc poate fi modelat doar de dou] fiin[e spirituale: Duhul 
Sfânt, care aduce pace, împlinire \i recuno\tin[] sau diavolul, 
care aduce nemul[umire, ur], gelozie. Interiorul modeleaz] exte-
riorul, via[a de zi cu zi. Din interior vine speran[a sau o via[] plin] 
de am]r]ciune. O lec[ie bun] pe care Dumnezeu ne-o ofer] din 
partea unor oameni care sufer].  
V] suntem tare recunosc]tori dumneavoastr], fra[i \i surori din 
SUA, prieteni dragi \i familii minunate, care v-a[i implicat în anul 
2015 al]turi de noi în Madagascar. Inimile dumneavoastr] au 
fost sensibile la vocea lui Dumnezeu \i la nevoile oamenilor de 
aici, iar efortul dumneavoastr] manifestat în rug]ciuni, încuraj]ri 
sau daruri generoase a fost excep[ional. Dumnezeu s] v] r]s-
pl]teasc] din abunden[] în cer \i pe p]mânt!  
 
V] dorim s]rb]tori fericite \i un An Nou “ 2016” plin de Har,   
Lumin] \i Pace în familiile dumneavoastr] \i în toate planurile pe 
care vi le-a[i propus pentru noul an!                                            
 
Cu aleas] pre[uire \i dragoste,                                                   
Marcel |aiti\ – misionar în Madagascar 
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La fiecare sfâr\it de an obi\nuim s] ne facem bilan[ul  
pentru anul care a trecut \i privim înspre ceea ce mije\te, 
planificqnd \i sperând. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capa-
citatea de a planifica. Aceast] capacitate reflect] chipul lui 
Dumnezeu în noi, oamenii. Fiecare planific] în leg]tur] cu 
familia, \coala, activitatea professional], eventuale c]l]-
torii, afaceri personale \i, poate ... Via[a spiritual]. 
Planurile noastre le facem dup] chipul \i asem]narea  
noastr]. Ceea ce planific]m ne define\te ca persoane. 
Identitatea noastr] l]untric] este scoas] la lumin] de 
planurile pe care le stabilim. Planurile noastre vor spune 
despre noi dac] suntem oameni în[elep[i sau nu. 
     În Luca 12:16-21 este consemnat] pilda Domnului Isus 
despre omul bogat a c]rui [arin] a dat o recolt] bogat]. În 
vremea lui Isus, Galileea era fertil] pe toat] întinderea ei. 
Anul a fost bun. Dup] m]sur]torile umane, gospodarul 
nostru era un om de succes; mo\ia lui, bine lucrat], d]
duse o recolt] foarte bogat]. Mo\ierul avea grânare mari. 
Anul fusese atât de bun încât recolta nu putea fi 
depozitat] în marile hambare vechi. Fr]mântat, mo\ierul a 
decis extinderea „afacerii” prin demolarea marilor depozite 
\i înlocuirea lor cu altele \i „mai mari”, depozite care s] 
cuprind] \i s] conserve „toate rodurile \i bun]t][ile mele”. 
În ciuda calificativelor umane, binemeritate de altfel, sur-
prinde calificativul dat de Isus: Nebunule! De ce l-a numit 
Isus nebun? Dup] Scriptur], nebunia nu este boal] 

psihic] \tiut] de noi, ci ateismul, necredin[a \i lipsa 
de minte duhovnicesc] – „nebunul zice în inima lui 

<<nu este Dumnezeu>>”. Omul a f]cut planuri pentru anii 
care vor veni. Ce e r]u în a face planuri? La prima ve-
dere, planurile mo\ierului sunt justificabile. Atunci de ce a 
fost numit om „nebun”?  
 
Nebun – pentru c] nu s-a gândit la Dumnezeu 
Rodul mult a fost darul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu 
face s] r]sar] rodul (Matei 5,45). Nebunul a primit bucu-
ros „cadoul”, dar a întors, cu dispre[, spatele la D]ruitor. 
Nici o clip] nu i-a trecut prin minte c] dac] exist] roade 
bogate atunci exist] Cineva care face s] rodeasc]. În 
monologul s]u n]tâng, nu face nici cea mai mic] aluzie 
la Dumnezeu. Vorbe\te singur, se bucur] singur, plani-
fic] singur. Se închide nebune\te în cercul strâmt al ego-
ismului n]tâng \i de acolo se întreab] ateic: „Ce voi 
face?”  Nebunie mai mare nici c] se putea! Un asemenea 
om e mai mult decqt nebun, Domnul Isus a fost foarte 
politicos când l-a numit doar „nebun”. 
E adev]rat c] omul d] dovad] de administrare lucid]. 
Afacerea lui nu trebuie s] stagneze, ea trebuie s] 
creasc]. Maier are dreptate atunci când scrie c] „nici 

unui comerciant cre\tin, nici unui []ran cre\tin \i nici unui 
întreprinz]tor cre\tin nu i se poate interzice dezvoltarea în 
continuare a afacerii lui”.  De\i „grânarele pline” au fost 
socotite ca fiind o binecuvântare (Proverbe 3: 9), problema 
omului nostru e c] el nu se roag], el nu mul[ume\te nim]-
nui. Nu auzim nimic despre mul[umirea adus] lui 
Dumnezeu. Problema lui nu e determinat] de dorin[a lui 
de a prospera mai departe, ci de lipsa întreb]rii: „Doamne 
ce vrei s] fac?”  
Independen[a fa[] de Creator în planificarea „Anului s]u 
Nou” a fost esen[a nebuniei sale. Nebun pentru c] nu a 
\tiut s] spun] (sau dac] a \tiut, nu a vrut): „Dac] va vrea 
Domnul, vom tr]i \i vom face cutare sau cutare lu-
cru.” (Iacov 4:15) 
A planifica e o datorie, a face planuri bune \i sfinte este o 
obliga[ie, a pl]nui =mpreun] cu Dumnezeu, este o mare   
=n[elepciune— e casa zidit] pe stqnc]. 
S] =[i planifici anul 2016 [inqnd cont de Dumnezeu—\i vei 
fi un om =n[elept! 
 
Nebun – pentru c] nu s-a gândit la sufletul s]u 
Versetul 19 ne prezint] inima omului : „\i voi zice sufletului 
meu: „Suflete, ai multe bun]t][i strânse pentru mul[i ani; 
odihne\te-te, m]nânc], bea \i învesele\te-te!”. De\i 
vorbe\te despre suflet, pomenindu-l de dou] ori în mono-
logul s]u prostesc, bogatul nebun face o confuzie inadmis-
ibil] (dar normal] pentru „nebunul” contemporan): confu-
zia dintre trup \i suflet.  8 



 

El nu a f]cut diferen[a dintre trup \i suflet. El vorbe\te cu 
sufletul dar se gânde\te la trup. Sufletul nu m]nânc] 
„bun]t][i strânse” \i nici nu bea. Hrana \i b]utura sunt 
pentru trup. Bietul om a crezut c] poate fi s]turat]  
foamea sufletului potolindu-\i foamea trupului. Mânc]ri-
mea sufletului nu poate fi potolit] prin sc]rpinarea tru-
pului. El nu a fost în stare s] vad] dimensiunea spiritual] 
a vie[ii. El este materialist prin defini[ie. 
Mul[i „nebuni” ai vremurilor noastre socotesc c] acumu-
larea de bog][ie material] aduce împlinire sufleteasc] \i 
veselie. Bogatul din pilda lui Isus a încheiat cu cuvintele 
„…\i vesele\te-te!” 
Tr]im vremuri în care oamenii consider] c] scopul vie[ii 
este s] aduni avere. Materialismul este una dintre pri-
mejdiile care amenin[] spiritualitatea bisericilor noastre. 
Mamona este dumnezeul veacului de acum, iar altarul 
„nebunilor” zilei este comfortul. Mamona te duce mai de-
parte decât vrei tu s] mergi, te [ine mai mult decât ai vrea 
s] stai \i î[i cere ca plat] mai mult decât po[i pl]ti. 
Nebunii de azi alearg] în goan] pentru trup \i cred c] o 
fac pentru suflet. Ei î\i doresc un trai mai bun, \i dobân-
dind traiul î\i pierd sufletul. Dorin[a dup] un trai mai bun 
este legitim], dar a socoti c] via[a se rezum] la un trai 
mai bun, este o mare nebunie. Isus a spus „Vede[i \i  p]-
zi[i-v] de orice fel de l]comie de bani; c]ci via[a cuiva nu 
st] în bel\ugul avu[iei lui.” (Luca 12:15). A îngriji trupul e 
o dovad] de minte s]n]toas] (Efeseni 5:28-29) – asce-
tismul feroce nu e calea Domnului – dar a uita de suflet e 
orbire curat] \i nebunie demn] de ospiciu. S] î[i planifici 
anul 2016, îngrijind cu drag trupul, dar mai întâi, preg]-
te\te-[i sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu!  
 
Nebun – pentru c] nu s-a gândit la semenii s]i 
Eroul nostru este defini[ia egoismului pur. +n monologul 
s]u nu g]sim nici cea mai mic] aluzie la semeni. El 
vorbe\te despre roadele mele, [arina mea, grânarele 
mele, bun]t][ile mele, sufletul meu, anii mei. Toate erau 
doar pentru el, el nu se gândea la nimeni. În cercul vie[ii 
sale nebune este loc doar pentru „eu”. El are totul pentru 
sine \i nimic pentru al[ii. Inima închis] fa[] de aproapele 
s]u, zgârcenia, lipsa de omenie, de sensibilitate fa[] de 
al[ii, a acestui om, m] determin] s] cred c] Domnul Isus 
a fost îng]duitor când l-a numit doar nebun.                                                                                        
Milostenia \i binefacerea nu se reg]sesc în planurile      
omului nebun. Omul nostru tr]ia dup] vorba: „fiecare 
pentru sine”. Omul egoist, dup] cum bine spunea    
Steinhardt, consider] „c] el are numai drepturi, iar ceilal[i 
au fa[] de el numai datorii, c] el nu are nici un soi de  
obliga[ie fa[] de nimeni, c] el e etalonul impecabil al 

purt]rilor f]r] gre\, c] e datoria tuturor s]-i ia în seam] 
drepturile, dorin[ele, de nu \i capriciile … comportament 
a   c]rui t]lm]cire în limbaj vernacular ne-o d] expresia 
vulgar], dar exact]: “a te crede buricul p]mântului”. A\a 
a crezut \i a\a a tr]it personajul din pilda noastr]. Astfel 
c] nu e de mirare c] Isus la numit nebun. Isus condamn] 
aici l]comia de avere. Omul în[elept are voie s] se gân-
deasc] la sine, s] agoniseasc] pentru familia sa, chiar 
s] strâng] „bani albi pentru zile negre”, dar nici o clip] nu 
mai r]mâne om în[elept dac] se închide în cercul nebu-
natic al egoismului, uitând de nevoile aproapelui s]u.   
Apostolii au spus „s] nu uit]m de s]raci”, iar Isus ne-a 
înv][at s] ne oprim lâng] cei c]zu[i între tâlhari.  
Planific]-[i anul 2016, gândindu-te la familia ta \i la tine, 
dar dac] nu ai nimic pentru cel de mai încolo, atunci - s] 
fie clar, nu ai f]cut planurile unui om în[elept! 
 
Nebun – pentru c] nu s-a gândit la ve\nicie 
Omul, care poate c] ne reprezint], a spus „ai multe bu-
n]t][i strânse pentru mul[i ani”. Nici o clip] m]car nu s-a 
gândit c] pe p]mânt toate se pot sfâr\i imediat. El a spus 
„mul[i ani” f]r] s] î\i imagineze c] moartea era dup] col[. 
Monologul strategului nebun este oprit de dureroasa in-
terven[ie „Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în  
noaptea aceasta [i se va cere înapoi sufletul; \i lucrurile, 
pe care le-ai preg]tit, ale cui vor fi?” (Luca 12:20)  
Via[a pe p]mânt are un caracter trec]tor. În fiecare zi noi 
ne îndrept]m spre casa noastr] ve\nic]. Drumul nostru 
c]tre lumea de dincolo este ireversibil. Nimeni nu poate 
da ceasul vremii înapoi \i nici nu poate întinerii. E posibil 
ca speran[a legat] de anii cei mul[i s] fie spulberat] prin 
durerosul sfâr\it din noaptea urm]toare. În[elept e omul 
care se gânde\te \i la ve\nicie. În[elept e omul care face 
planuri a\ezând în ecua[ia lor \i adev]rul c] poate pleca 
„acas]” mai devreme, mult înainte ca „anii mul[i” s] 
devin] trecut. Omul nebun „tr]ie\te clipa” ca \i cum nu ar 
exista ve\nicia, el \tie doar vorba „s] mânc]m \i s] 
bem”. Planific] anul 2016, num]rqndu-i zilele \i sper] c] 
Dumnezeu î[i va mai da mul[i ani de aici înainte, dar fii 
gata în orice clip] s] intri în ve\nicie cu pasul cel                
drept!  
N]d]jduim ca anul 2016 s] fie un an de îndurare. Avem 
datoria s] facem planuri bune, s] lu]m hot]râri noi 
pentru via[a noastr] spiritual]. Îmi doresc ca la baza 
planurilor noastre, în structura lor fundamental] s] [inem 
cont de Dumnezeu, de suflet, de semenii din jurul nostru 
\i de via[a de dincolo. La mul[i Ani!   
              Pastor Ioan Brie 9 



Conform dic[ionarului explicativ al limbii romqne, teama 
este o stare de nelini\te \i de tulburare provocat] de un 
pericol care te amenin[], de un r]u care [i se poate 
întqmpla. 
 V-a fost vreodat] fric] de ceva? Sunt sigur] c] 
fiecare dintre voi a[i avut cel pu[in un moment, sau poate 
mai multe, în care v-a fost team]! Poate a[i avut team] 
când urma s] sus[ine[i un examen, când trebuia s] face[i 
un lucru important sau s] lua[i o decizie radical] cu privire 
la via[a voastr]. Gândul c] putea[i e\ua v] insufla team], 
fric]. 
 Un lucru recent de care m-am temut în via[a mea, 
a fost c] nu aveam resursele necesare s] putem pl]ti 
cheltuielile pentru casa în care locuim. Nu ne-a fost deloc 
u\or. M] speria foarte tare gândul c] dac] nu vom pl]ti, 
nu vom mai beneficia de ap] \i curent electric, mai mult 
de atât, casa în care locuim nu este a noastr] \i m] 
întrebam ce va zice proprietarul. Eram într-o situa[ie 
foarte grea. Acum suntem studen[i la Centrul Român de 
Studii Transculturale \i nu putem lucra. So[ul meu =mi 
spunea c] trebuie s] ne rug]m \i Domnul v-a preg]ti to-
tul. Neîncrez]toare, i-am spus c] trebuie s] facem \i noi 
ceva, s] mergem s] ne împrumut]m de la cineva, nu 
putem a\tepta. Am c]utat noi, prin puterile noastre s] 
rezolv]m problema, dar nu am reu\it. Am cedat \i     
Domnul atunci mi-a spus prin Cuvântul S]u: „Nu te teme 
de nimic, c]ci Eu te izb]vesc, te chem pe nume, e\ti al 
Meu,” (Isaia 43:1). Cât de încurajator a fost acest cuvânt 
pentru mine \i familia mea. S] \tii c] Însu\i Dumnezeu, 
care a creat totul, care are totul în control este cu tine \i î[i 
spune: „NU TE TEME!” Am l]sat pe Domnul s] lucreze \i 
a doua zi, cqnd so[ul meu a intrat în sala de curs, pe ban-
ca noastr] era suma exact] de care aveam nevoie pentru 
a pl]ti facturile. A fost o lec[ie pentru mine c] nu trebuie 
s] m] îngrijorez, c] dac] El are un plan pentru via[a mea, 
El preg]te\te totul pentru mine \i familia mea. Adu-[i 
aminte când treci prin încerc]ri, când vânturi grele bat 
asupra ta, când e\ti cuprins de gânduri care nu î[i dau 
pace, c] Cineva este lâng] tine: e Dumnezeu, Care, cu 

glasul Lui blând, îți spune: „Nu te teme de nimic!” 
Interesant este faptul c] accentueaz] acest lucru: 

de nimic. Nu e povar] de care s] nu te scape, nu e fur-
tun] de care s] nu te p]zeasc], nu este groap] din care 
s] nu te poat] scoate. Totul este sub autoritatea Lui, El 
este Suveran peste tot \i toate. 
 Dat fiind faptul c] se apropie celebrarea na\terii 
Mântuitorului nostru Isus Hristos, s] ne aducem aminte 
de Maria, mama Domnului Isus, care a primit aceast] 
îmb]rb]tare de la îngerul Gavril, spunându-i: „Nu te teme, 
Marie: c]ci ai c]p]tat îndurare înaintea lui Dumnezeu,” 
(Luca 1:30). Maria, ca oricare dintre noi, s-a  însp]imân-
tat, s-a înfrico\at, cu alte cuvine i-a fost team], când 
îngerul s-a înfățișat înaintea ei \i i-a spus: „Plec]ciune, [ie, 
c]reia [i s-a f]cut mare har. Domnul este cu tine, bine-
cuvqntat] e\ti tu între femei!” Maria, o femeie simpl], 
avea s] dea na\tere la Cel care avea s] mântuiasc] lu-
mea de p]cate. Nu era un lucru u\or care i-a fost încre-
din[at. Cu toate acestea ea nu a avut nimic de obiectat, ci 
supus], s-a încrezut în planul m]re[ al lui Dumnezeu cu 
privire la via[a ei \i a spus: „Iat], roaba Domnului; fac]-mi
-se dup] cuvintele tale,”(Luca 1:38). 
 Dumnezeu ne cere azi un lucru. Ne spune:  
„Duce[i-v] în toat] lumea \i propov]dui[i Evanghelia la 
orice f]ptur],” (Marcu 16:15). 
 Tu ce faci? Stai \i î[i g]se\ti scuze, sau î[i este team] c] 
poate nu te vor primi, c] vei fi prigonit, c] vei fi batjocorit, 
scuipat, poate chiar î[i vei pierde via[a? Te sperie gândul 
acesta? Ast]zi î[i spun, dar nu eu, ci Domnul: „Nu te teme 
de nimic!” 
 Suntem în preajma s]rb]torilor, când ne întâlnim 
cu familiile noastre, cu prietenii, cu cei dragi nou] \i poate 
unii dintre ei nu au cunosut pe Domnul, nu au cunoscut 
dragostea Lui, nu au experimentat na\terea din nou, nu    
l-au primit pe Domnul Isus ca Domn \i Mântuitor în via[a 
lor, poate nu se gândesc la adev]ratul scop al acestei    
s]rb]tori, ci se gândesc doar la mâncare, la a petrece.  
Acum e timpul s] treci la treab]! Vorbe\te cu ei despre 
planul pe care Dumezeu l-a avut atunci când l-a trimis pe 
Domnul Isus s] se nasc] într-o lume plin] de p]cat \i 
murdar]. El, care este f]r] de p]cat, a ales s] se jert-
feasc], s] sufere \i s] p]timeasc] ceea ce tu \i eu 
trebuia s] p]timim. El ne iube\te pe fiecare în parte. Nu î[i 
fie team], ru\ine, ci cu îndr]zneal] \i cu gqndul c] Însu\i 
Dumnezeu e cu tine, mergi la to[i \i spune din toat] inima: 
„S-a n]scut Mesia, Salvatorul!” 
 
Elena Arete 
Student] anul I 
Centrul Român de Studii Transculturale 
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And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you 
good news of a great joy that will be for all the people. 11 For 
unto you is born this day in the city of David a Savior, who is 
Christ the Lord. Fear not! This is why Jesus came into this world. 
The presence of Jesus casts out all fear. In order to live without 
fear, these are a few things that we have to consider: 1. Believe in 
the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior: When we believe in 
the Lord Jesus as our Lord and Savior, a divine person from 
heaven, the Holy Spirit begins to live in us. “In Him you also, 
when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, 
and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spir-
it,” (Ephesians 1:13). The Holy Spirit is the most brave person in 
the whole universe. He knows no fear, He is the Almighty God. 
And He lives in us when we put our trust in Jesus. Therefore we 
can be very bold. “for God gave us a spirit not of fear but of power 
and love and self-control.” (2 Timothy 1:7). 2. Be filled with the 
Holy Spirit: When the disciples of Jesus were persecuted and 
threatened, they asked God for boldness, and God answered 
their prayers by filling them with the Holy Spirit. “And when they 
had prayed, the place in which they were gathered together was 
shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued 
to speak the word of God with boldness.” (Acts 4:31). 3. Search 
our hearts and confessed our sins: The first time the word fear 
appeared in the Bible was right after Adam and Eve disobeyed 
God. “And he said, “I heard the sound of You in the garden, and I 
was afraid, because I was naked, and I hid myself.” (Genesis 
3:10). Before Adam and Eve fell into sin, they knew now fear. But 
as soon as they sinned, fear became a part of human existence. 
Disobedience to God and fear go together. It is not natural for 

Christians to be afraid. “for God gave us a spirit not of fear but of 
power and love and self-control.” (2 Timothy 1:7). If we are afraid, 
then we have to search our hearts if there is any disobedience to 
God, and ask God to forgive us. “If we confess our sins, He is 
faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all 
unrighteousness.” (1 John 1:9). 4. Rebuke “fear” in the name of 
Jesus: Satan uses fear to terrorize and enslave people. “Since 
therefore the children share in flesh and blood, He Himself like-
wise partook of the same things, that through death He might 
destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and 
deliver all those who through fear of death were subject to lifelong 
slavery.” (Hebrew 2:14-15). To overcome fear, sometimes we just 
have to rebuke it in the name of Jesus. “Submit yourselves there-
fore to God. Resist the devil, and he will flee from you.” (James 
4:7). 5. Love God and others more than we love ourselves: 
“There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear 
has to do with punishment, and whoever fears has not been per-
fected in love.” (1 John 4:18). Fear easily creeps in when we love 
ourselves more than we love God and others. But perfect love 
casts out fear. To overcome fear, we have to make obedience to 
the greatest commandments as our main goal in life. “And He 
said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart 
and with all your soul and with all your mind. This is the great and 
first commandment. And a second is like it: You shall love your 
neighbor as yourself.” (Matthew 22:37-39) 

Have a Joyful Christmas and a Blessed New Year! 

Rev. Hariagus Rimba 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Dumnezeu a deschis o u\] mare pentru slujirea copiilor. Copiii 
vin la Hristos cu mult entuziasm, dar cine îi va câ\tiga \i îi va 
forma pentru ca ei s] creasc] \i s] devin] ceea ce Dumnezeu a 
inten[ionat pentru via[a lor? Lucrarea cu copiii este o lucrare stra-

tegic] în planul lui Dumnezeu. Este nevoie de dedicare, mult] 
slujire practice] \i de mult] r]bdare ca s] culegi roadele, dar 
roadele vor fi bogate.  

Nu întotdeauna este simplu sau ușor s] sluje\ti copiilor, 
nu întotdeauna sim[i c] iube\ti ceea ce faci, îns] trebuie s] con-

tinui crezând c] semeni o s]mân[] care aduce rod însutit. Uneori 
ne-ar pl]cea s] for[]m s]mân[a, s] o facem s] ias] mai repede 
la lumin], s] creasc] mai repede, \i dac] se poate, s] ne \i dea 
rodul imediat, palpabil \i m]surabil. Îns], în slujirea cre\tin] dedi-
cat] copiilor trebuie s] înve[i r]bdarea, s] înve[i s] nu îți pierzi 
entuziasmul, iar când le-ai pierdut să te întorci și s] faci orice poți 
ca s] le recape[i, pentru c] apa cu care uzi s]mân[a pe care o 
s]de\ti în via[a copiilor e bucuria, dragostea, lumina. Copiii se 
hr]nesc cu voio\ie, cu joc, cu îmbr][i\]ri, cu music]...  

Totu\i, slujirea copiilor nu înseamn] doar a da, ci și a 
primi. Doar cel care nu a trecut pe aici nu poate s] înțeleag] ce 

înseamn] sclipirea din ochii unui copil care vine s] te îmbr]
[i\eze pe furi\ în timp ce tu aduni hârtiile \i faci ordine în urma 
lor. Da, este adev]rat, copiii au o manier] ciudat] (pentru noi 
adul[ii) de a se dezvolta, de a cunoa\te, de a înv][a: acela al 
unui haos controlat, al unei dezordini creative în care ei experi-
menteaz] lumea \i î\i exerseaz] maniera personal] de a o mod-

ela.  

S] înțelegi c] ai un privilegiu de a fi eroul ascuns al 
unui copil, o persoan] care îi marcheaz] destinul, care îi face 
cuno\tin[] cu Isus \i cu un univers deschis care merit] cunoscut 
\i de a pune s]mân[a unui viitor încrez]tor, este o r]spl]tire pe 
care nu o po[i cânt]ri în bani, nici în cuvinte. Uneori doar cerul va 

descoperi influen[a pe care o avem în via[a copiilor. Un gest, o 
îmbr][i\are, un cuvânt spus la vremea potrivit], pot fi repere 
pentru via[a lor. Nu spun aceste lucruri din auzite sau din c]r[i, ci 

am v]zut cu ochi mei cum înflore\te o floare.  

Într-o sqmb]t] obi\nuit] când aveam programul nostru 
cu copiii, am luat cu noi în mașin] un copil al unei familii care nu 
mergea la biseric], un copil care purta deja semnele r]zvr]tirii în 

limbajul \i atitudinea lui. Când ne-am întors, după terminarea 
programului, am v]zut pe chipul lui o bucurie de nedescris \i 
fredona o melodie pe care abia atunci o înv][ase. Ne-am dus s] 
o l]s]m cu bine acas] \i, parcă v]d imaginea... Ea a deschis 
larg u\a \i cânta: „El [ine tot p]mântul în mâna Lui.” Ce frumos 
sun] un astfel de cântec în gura unui copil! Parc] nimeni nu mai 

era în jur. Ea cânta. Acest copil a devenit mesagerul lui 
Dumnezeu pentru întreaga lui familie. Imaginea aceasta o s] îmi 
r]mân] în suflet pentru mult timp. În acel moment am simțit c] 
am reușit s] îmi îndeplinesc misiunea de a planta o s]mân[] a 
Adev]rului într-un suflet de copil, care la rândul lui cu toat] inima 
începe s] cânte în mijlocul familiei despre bucuria pe care o ai 

când îl cuno\ti pe Dumnezeu. Mi-am dat seama înc]-odat] de 
responsabilitatea pe care o am ca mam] \i ca slujitor în Împ]r]
[ia lui Hristos: de a sem]na, de a a\tepta cu r]bdare, de a uda, 
de a îngriji, de a proteja, \i uneori chiar de a culege ceea ce 
Dumnezeu face în inima acestor copila\i.  

În slujirea cre\tin] în care Dumnezeu ne-a pus, am ini
[iat o lucrare pentru copii \i am deschis por[ile pentru ca mulți 
copii s] îl cunoasc] pe Isus \i s] se dezvolte ca oameni de ca-
racter, pornind de la cuvântul Mântuitorului: „L]sa[i copila\ii s] 

vin] la Mine, \i nu-i opri[i… (Luca 18:16) Uneori nu trebuie s] 
faci prea mult, decât s] deschizi por[ile, \i bra[ele, \i inima, \i 

apoi totul vine de la sine.  

În programul educa[ional pe care l-am dezvoltat, cre-
dem c] nu atât de mult informa[iile sunt cele care modeleaz], ci 
atingerea P]rintelui ceresc printr-un cadru cre\tin al rela[iilor 
autentice. Faptul c] se simt bineveniți și cuiva îi pas] de ei este 

mai important decât o ton] de informa[ii reci. Indiferent de 
provoc]ri merit] s] lup[i, s] accep[i \i s] iube\ti, s] crezi într-o 
lume în care copiii pot avea un viitor. Influențând viața copiilor de 
azi, le model]m întregul viitor: s] îl cunoasc] pe Isus \i s] 
devin] tot ceea ce Dumnezeu a pl]nuit pentru ei.  

În contextul s]rb]torii na\terii Mântuitorului, avem dato-

ria pl]cut] de a actualiza mesajul Cr]ciunului din nou, de al um-
ple cu via[] \i semnifica[ie, de ai încuraja pe copii la fapte bune 
\i de ai ajuta s] fie ei cei care transmit mai departe bucuria: prin 
daruri, prin cântec, prin vizite la cei singuri, prin zâmbet...  

Isus a chemat la Sine pe copila\i... (Luca 18:16) \i cred 
c] o face \i ast]zi. Împ]r][ia lui Dumnezeu este \i pentru ei, cu 

tot ce înseamn] aceasta. Copilaș\i pot avea o rela[ie vie cu Isus. 
Copiii în care noi investim azi vor fi pastorii, misionarii \i liderii 
genera[iei de mâine. Prin ace\ti copii, Dumnezeu p]trunde în 
familiile lor \i schimb] întreaga familie. Ce privilegiu este s] te 
sim[i parte al unui plan divin. 

                                                 Corina Dedu 12 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cr]ciunul, pentru cei mai mul[i dintre noi înseamn] s]rb]-
toarea bel\ugului. Avem grij] s] punem bani deoparte pentru 
Cr]ciun: pentru mâncare mai bun] \i mai mult], haine noi, 
cadouri, brad \i ornamente de sezon. Risipa este colosal] de 
Cr]ciun, lucrul acesta îl arat] cozile nesfâr\ite de la toate ma-
gazinele, îmbulzeala de pe str]zi, alerg]tura cu patos dup] 
efemerul iluziei de bel\ug. În haosul consumului \i superfi-
cialit][ii uit]m minutul trec]tor din care suntem pl]m]di[i. Ab-
sorbi[i de nebulosul \i gigantul consum, uit]m de cele mai mul-
te ori esen[ialul, îl uit]m pe Cristos, adev]ratul motiv al cele-
br]rii noastre. |i a\a zisa lume civilzat] în arogan[a ei, dispre- 
[uie\te simplitatea care a furat \i ultima f]râm] de bucurie. 
+neca[i în pastile depresive \i în ore târzii de ,munc], au uitat 
s] mai tr]iasc], au uitat c] Cristos s-a n]scut pentru ca ei s] 
aib] pace, de aceea au ales s] îl s]rb]toreasc] pe Mo\ Cr]-
ciun, unitatea lor de m]sura în aceast] via[] fiind casa, ma\ina 
\i contul în banc]. Devenind robo[i, robi ai sistemului demonic, 
robi ai du\manului. De partea cealalt] a lumii, sunt oamenii 
nevoia\i din lumea a treia, ei sunt uita[i de cele mai multe ori 

într-o lume a mall-urilor \i a tehnologiei, îns] ei sunt acolo în inima lui Dumnezeu 
\i lucrul acesta este tot ceea ce conteaz]. Cu ace\ti oameni vreau s] poposesc 
un moment. Singuri, în t]ceri neîn[elese, în întreb]ri infinite f]r] vreun r]spuns \i 
cu aceea\i lacrim] arzând] în inimile oropsite de ve\tedul verde. Cu sfâ\ierea 
visului frânt, inimile acestea nu îmbr][i\eaz] celebrarea Cr]ciunului, cum e nor-
malul în lumea civilizat], în lumea lui Mo\ Cr]ciun. Ace\ti oameni în sinceritatea 
lor \i în zborul lor frânt, au în[eles c] Regele Regilor a avut un p]tu[ într-o iesle \i 
respira[ia animalelor L-au înc]lzit. Au în[eles însemn]tatea na\terii lui Isus, c] ea 
a însemnat salvarea lor pentru ve\nicie, a însemnat un Mântuitor pentru vie-[ile 
lor care îi poate salva de chinul ve\nic. De aceea, ace\ti oameni îl celebrea-z] 
pe Cristos, f]r] mese îmbel\ugate, f]r] cadouri \i f]r] Mo\ Cr]ciun, ei au înv]
[at s] îmbr][i\eze Cerul înc] de aici. Nu mesele îmbel\ugate sau hainele noi sau 
cadourile le-ar aduce bucuria, ei au în[eles lucrul acesta \i noi nu, noi cei de aici, 
unde este bel\ug \i risip], înc] nu am în[eles c] nu ceea ce se vede este im-
portant. |i ei, cei simpli, care nu au siguran[a c] mâine au ce mânca, ace\ti oa-
meni m-au înv][at cu adev]rat s] iubesc \i s] îl celebrez pe Isus, c] toate cele-

late lucruri se topesc =n lumina lui Cris-
tos. Ei m-au înv][at cu nostalgia lor nex-
plicabil] s] a\tept cu ner]bdare r]s]ritul 
neatins de colbul vremii trec]-toare. Cu 
naivitatea lor absurd] m-au înv][at s] 
adulmec clipa necernut] de timp. Cu 
subtilitatea lor solemn] m-au înv][at s] 
visez la hotarul ce margini nu are. Cu un 
dor nebun \i neîn[eles al]turi de ei vreau 
s] îmbr][i\ez Nem]rginirea \i s] cele-
brez Cr]ciunul de acum înainte în bucu-
ria lor simpl], dar adev]rat] care vine 
direct din inima Tat]lui nostru Ceresc! 
 
Ramona Ciobanu 
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Acest sezon este un timp de cercetare, de sinceritate, 
când trebuie s] ne d]m jos masca (dac] o avem) \i s] ne 
uit]m în adqncul sufletului nostru, s] ne punem întreb]ri, 
s] ne scoatem ,,puroiul" de un an, s] ne cur][]m r]nile 
f]cute de al[ii \i s] Îl l]s]m pe Duhul Sfânt s] pun] bal-
sam acolo unde durerea a ros din noi. |i fiindcă slujim 
fiecare în ,,p]tr][ica" unde ne-a a\ezat Domnul, \i fiindc] 
nisipul din clepsidra timpului se scurge, a\ vrea s] ne 
îndrept]m aten[ia spre Domnul, dar \i spre noi \i misiunea 
încredin[at] nou], fiindc] câteva gânduri îmi izvor]sc în 
minte, acum, când S]rb]toarea Na\terii Domnului ne bate 
la uș]... 
 A\ putea spune c], pentru mine, Cr]ciunul este... 
o misiune, iar aceasta înseamn] trimitere. Cr]ciunul este 
o ,,trimitere", fiindc] de Cr]ciun, Dumnezeu L-a trimis în 
lume pe sigurul S]u Fiu. |i fiindc] El a fost primul 
,,misionar", haide[i s] ne gândim cum a slujit El și cum 
slujim noi. 
 1. Isus a dus o via[] de rug]ciune. El S-a rugat ca 
s] fie ,,îmbibat" de putere. În Luca 5:16 g]sim scris: ,,Dar 
Isus Se retr]gea adesea în pustie \i Se ruga.” În Luca 
6:12-13 scrie: ,,În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte s] 
Se roage \i a petrecut toat] noaptea în rug]ciune c]tre 
Dumnezeu. Cqnd s-a f]cut ziu], a chemat pe ucenicii S]i 
\i a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli.” 
Când a fost ultima oar] când ne-am retras undeva singuri 
s] gust]m prezența Domnului? Poate suntem la cap]tul 
puterilor în privința lucr]rii, poate trebuie s] lu]m o decizie 
important] \i avem nevoie ca Domnul s] intervin] \i s] ne 
îndrume. De aceea e primordial s] ne retragem din zgo-
motul acestei lumi \i s] ne rug]m cu pasiune \i sincerita-
te. Poate de multe ori ne rug]m între dou] telefoane, pe 

fug], ca o obliga[ie, cu ochii la ceas. E bine s] fim 
activi, dar Domnul ne vrea plini de putere ca s] 

atingem sufletele pierdute, s] le marc]m via[a a\a încât 
s] nu mai r]mân] acelea\i, dup] =ntâlnirea cu noi. Izvorul 
puterii este rug]ciunea. Din Isus ie\ea o putere. Luca 6:19 
- ,,Şi tot norodul c]uta s] se ating de El, pentru c] din El 
ie\ea o putere (dunamis), care-i vindeca pe to[i."  
 2. ,,Isus a plâns.” (Ioan 11:35) ,,Iat] cât îl iubea de 
mult!" (v. 36), au spus iudeii în leg]tur] cu Laz]r. Plânsul 
este nu numai expresia durerii, e \i expresia iubirii. Atunci 
când Duhul Sfânt ne sensibilizeaz], plângem. Plângem de 
dragul Domnului, de fiorul produs de atingerea Lui, plqn-
gem de dor de Cer \i de contopire cu El. De când nu mai 
plângem pentru cei morți în p]cate, pe care îi iubim? „Şi, 
când S-a apropiat, v]zând cetatea, a plâns pentru ea” 
(Luca 19:41). Dac] suntem sinceri cu noi în\ine, avem 
inimi seci de roua Duhului Sfânt. St]m rigizi în \abloane, 
în reguli \i legi biserice\ti \i suntem prea ocupați cu pro-
gramele biserice\ti ca s] mai vedem ce se întâmpl] dinco-
lo de pere[ii ,,templului", cum Satana secer] viața celor 
care sunt departe de Domnul.  
 3. El a ar]tat Calea, a dat direc[ie.  În Ioan 8:12 
g]sim scris: ,,Eu sunt Lumina lumii; cine M] urmeaz] pe 
Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie[ii." 
Când i-am ar]tat ultima oar] unui om calea spre cer? 
Avem tangen[] cu oameni nemântuiți \i ne este ru\ine s] 
le spunem c] suntem cre\tini. Poate fiindc] faptele nu pot 
sus[ine pozi[ia noastr] de copii ai Domnului? Sunt în jurul 
nostru atq[ia oameni debusola[i, singuri, care nu \tiu înco-
tro s-o apuce... Ne-am gândit oare c] noi putem s] fim 
busola lor care s] le indice Calea spre Împ]r]ția lui 
Dumnezeu?  
 4. Isus nu a insistat ca cineva s] Îl primeasc]. Nu 
a obligat pe nimeni s] Îl urmeze, nu a ,,cump]rat” pe 
nimeni, nici m]car cu cuvinte siropoase. Uneori batem cu 
degetele firii p]mânte\ti la u\i închise, în loc s] batem cu 
credin[] \i rug]ciune la poarta cerului pentru aceste su-
flete. Mai ales noi, cei care avem chemarea de evan-
ghelizare, suntem înclinați s] for[]m nota: sau s] fim prea 
,,dulcegi" sau s]  devenim agresivi, impunându-ne punctul 
de vedere. M] gândesc acum la ,,Isus \i tân]rul bogat” din 
Marcu 10:17-22 \i la faptul c] ,,Isus l-a iubit" (v. 21). Cu 
toate acestea, nu a insistat s] Îl urmeze. I-a spus ce 
trebuie s] fac] \i i-a l]sat libertatea deciziei. Evanghelia 
nu este ieftin]. Nici noi s] nu o facem ieftin], presând pe 
oameni s] o accepte \i s] o cread]!  
 5. El a tr]it în lume, dar neîntinat de lume.                
Izolarea permanent], monahismul nu este o soluție. A stat 
la mas] cu p]c]to\ii. În Marcu 2:15 g]sim scris: ,,Mul[i 
vame\i \i p]c]to\i au \ezut \i ei la mas] cu El \i cu 
ucenicii Lui.”  14 



Evanghelia trebuie s] fac] curat acolo unde este murd]rie 
\i p]cat. De aceea trebuie s] mergem în lume cu Cuvântul 
Domnului, dar s] r]mânem curați. Unii dintre noi ne simțim 
atât de ,,sfin[i", încât nu vrem s] avem de-a face cu oame-
nii din lume; ne separ]m total, ca nu cumva s] ne 
,,contamin]m" de murd]ria lor. Dar Domnul ne spune: 
,,Iat] Eu v] trimit ca pe ni\te oi în mijlocul lupilor (Matei 
10:16) \i „Duce[i-v] în toat] lumea (nu a\tepta[i s] vin] 
lumea la voi!) \i propov]dui[i Evanghelia la orice f]ptur].” 
(Marcu 16:15) Evanghelia nu trebuie s] fie o carte pe nop-
tier], nici de altar sau amvon, ci o carte tr]it], cu care s] 
ie\im afar] dintre zidurile bisericii \i ale religiei.   
 6. El a murit. S] murim \i noi fa[] de noi, fa[] de 
p]cat \i s] tr]im deplin pentru Dumnezeu. S] nu ne ali-
ment]m firea, ci s] o facem s] moar], r]pus] de dorința 
noastr] de sfin[enie. Avem nevoie de o moarte perma-
nent] a ,,eului” \i o tr]ire permanent] prin Duhul, ca s] 
avem biruin[] în lupta pentru sufletele pierdute. 
 7. El a înviat \i a ,,revolu[ionat”. Învierea Lui a 
adus o... Revolu[ie! El a schimbat inimi, vie[i, destine... 
Cum este via[a noastr]? Este o viață ,,vie"? Ce aduce 
,,învierea" noastr] oamenilor cu care intr]m în tangen[]? 
Suntem noi într-o conec[ie sfânt] cu Domnul, ca oamenii 
s] vad] chipul Lui în noi? Sunt oamenii din jurul nostru 
,,revolu[iona[i" de slujirea noastr]? Avem impact în via[a 
lor, sau trecem neobserva[i? L]s]m urme, sau suntem atât 
de anemici spiritual, încât oamenii din lume nici m]car nu 
\tiu c] suntem copiii Domnului? 
 Acestea sunt doar câteva gânduri pe care le a\tern 
pe foaia alb] ca z]pada din fa[a mea. Cuvinte care mi se 
adreseaz], punându-m] la col[, cuvinte care vi se adre-
seaz], spre cercetare. Nu suntem perfec[i \i nu vom fi, dar 
suntem copiii Domnului \i avem în noi neprih]nirea Lui. Și 
aceast] neprih]nire, \i dorul de cer, \i pasiunea pentru 
sufletele pierdute trebuie s] se reverse din noi ca un fluviu 
ce nu mai poate sta în matc]. Dac] nu ardem, nu putem 
s] îi înc]lzim pe alții. Oamenii înghe[ați de frigul p]catului 
\i al iernii spirituale v]d de departe, din marea lor furtunoa-
s], dac] există un foc mare, \i vin acolo unde \tiu c] 
primesc c]ldur]. Haide[i acum, când, în mod simbolic, 
Hristos Se întrupeaz] din nou pe acest p]mânt, s] ne 
smerim, s] ne rug]m \i s] cre\tem în sufletul nostru focul 
dragostei de Domnul, purtând cu credin[] \i autoritate tor[a 
Evangheliei în aceast] lume a întunericului! 
 
Adina Sas-Simoniak                                                                         
Departamentul de Evanghelizare                                          
Biserica Betania,  

                                         

 

 

 

 

 

Colegiul \i Seminarul Romqno-American 

Sola Scriptura =\i exprim] aprecierea pentru activi-
tatea Misiunii Genesis din anul care se =ncheie.  

Dorim s] felicit]m conducerea pentru aportul 

adus =n vederea extinderii +mp]r][iei lui Dumnezeu, 

atqt prin sus[inerea misionarilor deja existen[i pe 

cqmpul de misiune, cqt \i prin modul remarcabil de 
care a dat \i d] dovad] =n implicarea strqgerii de 

fonduri necesare sponsoriz]rii studen[ilor din cadrul 

Institutului Teologic Penticostal Bucure\ti, f]cqnd 

astfel posibil] instruirea educa[ional] \i implicit for-
marea spiritual] a viitorilor lucr]tori =n cqmpul Evan-

gheliei. 

Mul[umim de asemenea redac[iei Revistei 

Genesis pentru diversitatea informa[iilor oferite, 

mijloc prin care este p]strat viu suflul misionar \i 
imboldul implic]rii comunit][ii evanghelice din dias-

pora, sub o form] sau alta =n proiectele, fie ele 

misionare sau sociale, ale acestei misiunii. 

Dorim ca Dumnezeu s] v] binecuvinteze =n 
continuare slujirea pe care o face[i =n \i pentru Tru-

pul lui Hristos, cu viziune, resurse \i succes =n tot 

ceea ce intreprinde[i pentru slava Lui. 

V] dorim tuturor S]rb]tori Fericite \i un An 
nou binecuvqntat, =n care s] ave[i parte de c]l]-

uzirea Duhului Sfqnt! 

  

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isus a venit în lumea noastr] ca r]spuns la chemarea Tat]-

lui. Isus \i-a asumat misiunea pe care a primit-o \i a dus-o pân] 
la cap]t. Isus a venit asemenea unui misionar, dar nu un mision-
ar ca noi, ci un misionar cum ar trebui s] fim noi. El a fost 
misionarul perfect. Înainte ca oricine dintre noi s] fie singur, El a 
fost singur; înainte ca oricare dintre noi s] fie criticat, el a fost 
criticat; înainte ca oricine dintre noi s] fie respins, El a fost 
respins. Vulnerabil, p]r]sit de oameni, om al durerii… Cuno\ti 
povestea. Te descrie? E\ti obi\nuit cu critica? Vrei s] faci bine \i 
ai parte de rezisten[]? Vrei s] binecuvântezi pe al[ii \i ai parte de 
respingere? |tiu c] vrei doar s] ascul[i de Dumnezeu \i s] duci 
Vestea bun] celor care nu o cunosc, \i te întrebi de ce este atât 
de greu, de ce trebuie s] te zba[i, doar faci cea mai legitim] 
munc] din lume, faci ceea ce a f]cut Isus, mergi în Numele Lui. 
Ai l]sat multe în urm], te-ai l]sat pe tine \i planurile tale, uneori 
ai l]sat c]ldura c]minului familial, ai l]sat lucrurile cunoscute 
pentru a merge într-un loc nou \i pentru a sem]na o s]mân[]. 
Dac] ne uit]m la Isus ca misionar putem s] observ]m câteva 
lucruri care s] ne încurajeze \i, în acela\i timp, s] ne ghideze.  

 
Isus \i-a asumat misiunea Tat]lui, nu a Sa. 

 
    Asum]-[i misiunea Lui, nu misiunea ta. Pare o distinc[ie 

neînsemnat], îns] este de o importan[] capital]. Mul[i slujitori ai 
lui Dumnezeu au început ca slujitori ai Împ]r][iei, dar s-au f]cut 
pe ei în\i\i împ]ra[i. Au început spunând c] fac lucrarea Lui 
Dumnezeu, dar undeva s-a schimbat direc[ia \i au sfâr\it f]când 
propria lor lucrare. Cum s] disting între nuan[ele aceleia\i culori? 
Nu misiunea ta este misiunea Lui, ci misiunea Lui este misiunea 
ta. El este cel care cheam] \i trimite. Tu e\ti cel chemat \i trimis. 
Misiunea este a Lui, lucrarea este a Lui, hot]rile sunt ale Lui, 
slava este a Lui. Pentru Isus a fost clar: Eu nu pot face nimic de 
la Mine însumi, (…) nu caut s] fac voia Mea, ci voia Tat]lui, care 
M-a trimis. (Ioan 5:30) 

 
Isus \i-a asumat o misiune a dragostei.  

 
            Isus l-a iubit pe Tat]l, dar \i-a iubit \i misiunea, dar mai  
ales  i-a iubit pe cei care au devenit misiunea Lui. Aceasta este \i 

misiunea pe care ne-a dat-o \i nou] Isus:  s] îl iubim pe El 
\i oamenii pe care îi slujim. |ti[i care este cea mai mare  

 
 
 

 
 

porunc]? S] îl iube\ti pe Domnul cu toat] inima ta (Matei 22.37). 
Dar \ti[i care este noua porunc] pe care ne-a dat-o Isus? S] îl 
iubim pe aproapele nostru, nu cum ne iubim pe noi în\ine, ci a\a 
cum ne-a iubit El. (Compara[i Ioan 13:34 \i Ioan 15:12 – Expresi-
ile „o porunc] nou]” \i „porunca Mea” sunt interschimbabile). De 
fapt, cuvântul porunc] atribuit lui Isus este folosit textual numai în 
acest context. Isus a ales s] aib] încredere în puterea dragostei 
de a cuceri, de a atrage \i de a birui. Da, oamenii nu au în[eles 
dragostea lui Dumnezeu în Hristos, dar asta nu a f]cut ca aceas-
ta s] scad] sau s] fie mai pu[in eficient]. Dragostea a învins 
pân] la urm]. Unii aleg s] cread] în putere, în lupt] direct], în 
cucerire persuasiv], în publicitate, mass media, în influen[], în 
rela[ii privilegiate în bog][ie, în func[ii, în succes. Isus a ales 
simplu: dragostea învinge totul. Pavel a în[eles asta.  

      Petru a fost testat în acest domeniu (Ioan 21) pentru c] 
trebuia s] în[eleag] c] misiunea Lui este misiunea dragostei, a 
unei dragoste curate. Isus pare s] îi spun] lui Petru: Dragostea 
ta este mai important] decât da-ul t]u. 

      Dac] ai r]spuns da, [ine minte c] oameni au nevoie nu 
de dedicarea ta rece pentru salvarea lor, ci de dragostea ta. |i 
da, oamenii nu sunt vrednici de iubire, dar Isus este. |i din 
iubirea pentru El po[i s] faci lucrurile cu dragoste. 

     Dragostea nu te las] s] te complaci în ignoran[]. 
Dragostea te oblig], dragostea te motiveaz], nu te las] s] faci 
gre\eli mari, nu te las] s] dispre[uie\ti sau s] distrugi pe al[ii sau 
s] stai prea mult deoparte. Dragostea e adev]rata misiune. Dar 
cine iube\te dezinteresat? Cine iube\te din fire? Cine nu trebuie 
s] se lupte, s] sufere, s] se roage, s] caute s] iubeasc] cu 
adev]rat? Dragostea \i natura uman] nu prea au nimic în co-
mun. Dragostea \i adev]rul, da. Dragostea \i fapta, de ase-
menea stau foarte bine împreun] \i nu prea pot sta desp]r[ite. 
Dragostea trece dincolo de confort, dincolo de declara[ii \i de 
sentimente. Dragostea face. Dragostea î\i asum] angajamente. 
Dragostea sacrific] \i î\i asum] riscuri. Dragostea vindec]. 
Dragostea hr]ne\te. Dragostea ofer] c]ldur]. Dragostea pune 
lucrurile la locurile lor. Po[i s] faci orice misiune vrei tu, dac] ai 
pierdut dragostea ai pierdut totul. Mai cite\te o dat] 1 Corinteni 
13 \i î[i vei da seama c] po[i s] faci sacrificii mari f]r] dragoste, 
c] po[i s] cl]de\ti imperii f]r] dragoste, c] po[i s] faci  acte de 
caritate f]r] dragoste, c] po[i s] îi câ\tigi pe al[ii \i s] te pierzi pe 
tine. De aceea, îndemnul de a te întoarce din nou la dragoste 
este important.  

     Na\terea lui Isus în vulnerabilitate \i umilin[] vorbe\te 
despre o caracteristic] uitat] a dragostei: dragostea se face 
slab] pe sine ca s] câ\tige, dragostea așteapt], dragostea î\i 
asum] riscuri, riscul de a nu fi în[eleas] \i de a nu fi primit] \i 
totu\i, dragostea nu renun[] s] fie dragoste.  

 
Isus a pl]tit întregul preț pe care l-a implicat misiunea Lui. 

     Asemenea lui Isus, asum]-[i misiunea de la început pân] 
la sfâr\it. Nu trece peste etape. Isus \i-a asumat \i ieslea, \i 
Egiptul, \i Nazaretul \i pustia, \i Golgota…  16 

                           Atunci am zis: „Iată-mă că vin!  
              în sulul cărții este scris despre mine  
               vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!  
                                                          (Psalmul 40:7,8) 



Isus a început în iesle \i a finalizat la Cruce. |i pentru noi 
parcursul este asem]n]tor. Începe cu începutul \i finalizeaz] 
atunci când El spune, nu când sim[i c] vrei s] se termine, sau c] 
[i se pare [ie c] se termin].  

Misiunea lui Isus a fost oarecum singular] \i clar delimi-
tat] în timp \i spa[iu, îns] misiunile noastre se pot schimba, se 
pot încheia \i pot începe din nou, îns] toate implic] discern]
mânt și ascultare de voia Tat]lui. Atunci când El schimb] direc[ia 
vie[ii noastre, noi trebuie s] îl urm]m cu încredere. Nu întotdeau-
na vom cunoa\te detaliile, nu totdeauna va fi u\or, uneori va fi 
furtun], alteori va fi întuneric, dar asigur]-te c] îl urmezi pe Isus 
la fiecare pas.  

Biblia vorbe\te foarte clar despre faptul c] Dumnezeu 
are planuri pentru noi. Doamne, multe sunt planurile Tale pentru 
mine. (Psalmul 40:5). Tr]im într-o lume (fie ea \i cre\tin]) care 
nu mai crede în acest adev]r. Tat]l a avut un plan exact cu via[a 
lui Isus, la fel cred c] El are pentru fiecare dintre noi. Îns] trebuie 
s] recuper]m acest adev]r al chem]ri \i planurilor specifice ale 
lui Dumnezeu… Planurile înseamn] detalii, înseamn] termene, 
înseamn] minuni preg]tite s] se întâmple, înseamn] fapte bune 
s] umbl]m în ele, înseamn] rug]ciuni ascultate, înseamn] un-
gere, înseamn] s] fii acolo unde El vrea s] fii \i s] faci ceea ce 
El vrea s] faci atunci când el vrea s] faci. Desigur, poți s] te 
încrezi într-un Dumnezeu suveran \i demn de încredere în fiec-
are detaliu al vie[ii tale sau po[i s] alegi s] te încrezi într-un 
Dumnezeu care ac[ioneaz] haotic \i arbitrar în via[a ta. Alegerea 
î[i aparține. Isus a crezut planurile Tat]lui, chiar dac] acestea au 
inclus respingerea, foamea, uciderea. 

Isus \i-a asumat limit]rile \i a trecut dincolo de ele. 

Asum]-[i misiunea îmbr][i\ând limitele care se vor ivi 
cu siguran[] în calea ta. Trebuie s] treci prin toate cu aceea\i 
dedicare, ascultare \i dragoste. Isus nu s-a n]scut în mediul 
perfect, nici nu a tr]it în mediul ideal, îns] a schimbat ceva, nu 
datorit] limit]rilor, ci în ciuda lor. Isus a fost Mesia pentru c] s-a 
n]scut în iesle sau pentru c] a fost b]tut sau scuipat \i pus pe 
cruce, El a fost Mesia pentru c] a fost Fiul Tat]lui \i a confirmat 
asta prin Ungerea pe care a primit-o de a-\i împlini misiunea. 
Limit]rile nu l-au definit pe Isus, ci El a dovedit c] este Fiul lui 
Dumnezeu, dincolo de acestea.  

Isus Hristos, de\i nelimitat, s-a limitat pe Sine pentru a 
ne da o dovad] c] limitele sunt reale, reale da, dar pot fi dep]-
\ite sau po[i face ceva în pofida lor sau ceva cu ele. Nu totdeau-
na limitele trebuie date la o parte, ci uneori chiar folosite, ase-
menea fotbalistului care \tie s] joace cu tu\a sau s] dea gol cu 
bara… 

Poate c] lipsa banilor, sau a resurselor, sau a rela[iilor, 
sau a darurilor necesare realiz]rii misiunii tale, te fac s] te sim[i 
limitat. Ce faci atunci? Converte\ti limit]rile sau adaptezi misi-
unea? Pân] la urm] limit]rile care ne opresc cu adev]rat nu 
sunt faptele obiective ale realit][ii, ci cele interioare, adic] în 
modul în care vedem via[a: Cât de mult ne este fric] de nou? De 
e\ec? De p]rerile oamenilor? De ridicol?  

Ce faci cu ceea ce ai? Nu te mai gândi la ceea ce nu ai. 
To[i nu avem câte ceva. Tu ce dar ai? Ce [i-a mai r]mas dup] ce 
realitatea te-a lovit în moalele capului? Gândește-te cu aplecare 
la Pilda Talan[ilor (Matei 25:14-30). Poate c] limit]rile tale sunt 
locul cel mai bun din care po[i începe s] crezi. Poate c] limit]rile 
tale sunt semnele care strig] la tine s] cau[i solu[ii, atât pentru 
tine cât \i pentru al[ii. Poate c] limit]rile sunt locul din care po[i 

s] faci ceva nou. Poate c] limit]rile nu sunt un lucru ru\inos sau 
r]u în sine, ci doar sunt, \i pot \i trebuie dep]\ite sau \i mai in-
teresant, convertite. Poate c] limit]rile sunt daruri divine ascunse 
în cutii vechi \i urât mirositoare pe care unii nu le descoper] ni-
ciodat] în via[], îns] unii fac lucrul acesta. Limit]rile pot \i 
trebuie convertite în oportunit][i.  

Asum]-[i misiunea acceptând ascunderea. 

Isus a venit într-o vreme obscure], când nici un om nu 
a v]zut în Copilul n]scut în Betleem nimic altceva decât un 
prunc. Chiar dac] evenimentul a trecut neobservat pentru oa-
meni, cerul întreg a \tiut c] acolo se na\te Fiul lui Dumnezeu \i 
au s]rb]torit împreun] o\tile cere\ti, apoi îngerii au dat de veste 
p]storilor, iar steaua magilor… Când începi o misiune, de multe 
ori te sim[i singur, slab, p]r]sit \i \tii doar c] faci un pas în as-
cultare \i credin[], \i c] nimeni nu \tie de tine în afar] de câ[iva 
prieteni… Ba da, tot cerul \tie \i d] de \tire îngerilor ca s] te 
slujeasc], li se d] de \tire oamenilor s] te sus[in] \i mijlocitorilor 
ca s] se roage pentru tine. Asigur]-te doar de un lucru care este 
în controlul t]u, c] ascul[i întotdeauna de El. De cele mai multe 
ori slujirea cre\tin] se face în ascundere. Dac] El \tie de tine \i 
cerul întreg este pus în mi\care s] te sus[in], nu crezi c] este 
suficient?  

Asum]-[i misiunea crezând în timpul t]u.  

Isus a venit la „împlinirea vremii” (Galateni 4:4). 
„Împlinirea vremii” aduce omul sau omul aduce „împlinirea 
vremii”? Eu cred c] a doua variant] este mai corect]. Omul 
aduce momentul potrivit, nu momentul face omul. Moise \i-a f]-
cut bine slujba în timpul lui. David, de asemenea, a fost credin-
cios în vremea lui. La fel \i Petru, Ioan sau Pavel. Timpul lui Moi-
se, al lui David, sau timpul lui Petru \i Pavel a trecut. Acum este 
timpul t]u. Chiar dac] este vorba de ceva mic \i neînsemnat în 
ochii oamenilor, acel lucru pe care tu îl faci în ascultare de Tat]l 
ceresc…, acel lucru exist]. Dac] exist]ă pentru cer, exist] \i 
pentru p]mânt. Dac] nu conteaz] pentru cer, degeaba conteaz] 
pentru p]mânt. 

Istoria lui Moise este fascinant], dar \i a lui David este 
incredibil], dar acum este timpul t]u… |i tu po[i scrie înc] un 
capitol în cartea Faptele Apostolilor \i câteva versete în capitolul 
credin[ei din Evrei 11 sau o pagin] în Cartea de aducere aminte 
despre care scrie Maleahi. E timpul s] crezi în propria ta istorie 
cu Dumnezeu. Dumnezeu nu e s]rac, \i nici zgârcit, \i nici nu a 
închis istoria. Istoria se deruleaz] înc]. Înc] e timp pentru misi-
une, înc] e timp pentru slujire, înc] e timp pentru mijlocire \i 
rug]ciune, înc] e timp pentru minuni, înc] e timp pentru trezire, 
înc] e timp pentru mari convertiri \i schimb]ri radicale, înc] e 
timp pentru plantare de biserici, îns] e timp pentru lideri noi, înc] 
e timp pentru ucenicizare, înc] mai e timp pentru misiuni noi, 
înc] mai e timp pentru d]rnicii generoase, dragoste extravagant] 
\i credin[] care mut] mun[ii. Istoria oamenilor lui Dumnezeu se 
scrie înc]. Cerul înc] mai are loc pentru m]rturii \i pove\ti min-
unate. De ce s] nu fie acolo \i povestea ta? 

În cer se vorbe\te \i despre tine. În cer nu se va vorbi 
doar de Betleem \i Ierusalim, ci \i de Madagascar, Chicago, 
Timi\oara, dar \i de Africa de Sud \i Bangladesh…, de orice loc 
\i de orice om care \i-a asumat faptele lui Dumnezeu.  

Pastor Valentin Dedu 
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Cqnd ne gândim la momentul Na\terii lui Mesia, ar trebui 
s] p]trundem mult mai profund decât o facem. Din cauza 
brazilor împodobi[i, a lumini[elor care sclipesc din toate 
unghiurile, a cadourilor care ne sunt oferite, sau ne cost] 
prea mult pentru a le oferi, nu reu\im s] contempl]m \i s] 
aplic]m în via[a noastr] ceea ce s-a produs de fapt 
atunci. 

Aceast] Na\tere a schimbat cursul istoriei, cronologia tim-
pului, destinul sufletului uman, \i a sfidat logica \i legile 
fiziologiei umane. Scena na\terii lui Isus ne este 
prezentat] în Scriptur], \i în sursele de informare istorice, 
ca evenimente care au avut loc. Unii le admit ca fiind rea-
le, al[ii le resping.  

Îns], noi, ca \i cre\tini, nu ar trebui doar s] le admitem c] 
s-au petrecut, ci ar trebui s] ne punem întreb]ri legate de 
oamenii care au avut rolurile cheie, de atitudinea lor, de 
lupta lor l]untric]! Contemporanii lui Iosif \i ai Mariei nu 
au s]rb]torit un eveniment, ci au tr]it pe viu emo[iile 
prezente în evenimentul pe care noi îl s]rb]torim acum. 

Maria nu s-a trezit în diminea[a în care a venit îngerul la 
ea spunându-\i, “Excelent! Ast]zi se va scrie Luca, capi-
tolul 1!” Nu, ea î\i tr]ia via[a într-o rela[ie apropiat] cu 
Dumnezeu, în obi\nuitul vremii din Nazaret. Dar, Maria, 

În vremea aceea a primit o invita[ie 

A fost o invita[ie pentru o lucrare imposibil] din punct de 
vedere omenesc. Maria era fecioar], drept pentru care 
gândul de a fi îns]rcinat] în afara leg]mântului c]s]toriei 
o speria. Putea fi p]r]sit] de Iosif, putea fi condamnat] de 
p]rin[i \i vecini pentru o via[] adulter], dar, ceea ce a 
contat a fost c] invita[ia a venit direct din partea lui 

Dumnezeu. Dup] ce îngerul a plecat de la Maria, 
totul s-a schimbat în viața ei, dar în acela\i timp, 

nimic nu s-a schimbat! Din momentul în care a acceptat 
invita[ia, prin afirmația “fac]-mi-se dup] cuvintele tale,” 
Maria a trebuit s] fac] fa[] presiunilor naturale printr-o 
credin[] supranatural], l]sându-L pe Dumnezeu s]-|i 
continue “minunea,” în ciuda faptului c] din punct de ve-
dere uman p]rea o adev]rat] “dram].” În vremea noastr] 
tr]iesc ni\te “fecioare în[elepte” care primesc din partea 
lui Dumnezeu invita[ii de origine divin]. Unele invita[ii cer 
acestor “fecioare curate” s] mearg] în misiune, \i s]-L 
predice pe Mesia în zone foarte tulburi din punct de ve-
dere politic. La o astfel de invita[ie aceste “fecioare” aleg 
s] r]spund] Celui Sfânt la fel ca \i Maria, prin afirmația 
“fac]-mi-se dup] cuvintele Tale,” dar, la fel ca Maria, 
aceste “fecioare” trebuie s] fac] fa[] presiunilor naturale 
printr-o credin[] supranatural], l]sându-L pe Dumnezeu 
s]-|i continue “minunea,” în ciuda faptului c] din exterior 
totul pare o “dram].” A\a sun] multe din m]rturiile tinerilor 
candida[i la misiune. Chiar dac] Domnul le-a vorbit s] 
mearg] în misiune, primii care sufer] sunt p]rin[ii. Ei au 
investit în ace\ti tineri, i-au dat la facult][i, \i cum? … s] 
se iroseasc] totul pentru misiune! Pare o dram] social]! 
Prietenii, uneori chiar lideri de biseric], nu în[eleg c] este 
o chemare divin], \i prin neveghere pot descuraja un 
astfel de tân]r cople\it de invita[ia divin]. De aceea, este 
de preferat s]-i abord]m pe tinerii candida[i la misiune cu 
atitudinea îngerului, pentru c], Maria, 

În vremea aceea a primit o încurajare 

O invita[ie la misiune, sau la a înf]ptui o lucrare care este 
de dimensiunea lui Dumnezeu, nu este primit] f]r] semne 
de întrebare.  

Nu întâmpl]tor ni se permite s] privim în culise, unde, la 
întâlnirea cu îngerul, pe Zaharia îl vedem “însp]imântat, 
apucat de fric]” (Luca 1:12-13), apoi pe Maria, 
evenghelistul Luca o prezint] ca fiind “tulburat] foarte 
mult” (Luca 1:29), \i nu în cele din urm] evanghelistul Ma-
tei ni-l prezint] pe Iosif ca fiind frâmântat, hot]rându-se “s-
o lase pe ascuns” pe Maria (Matei 1:19). 

Îns], în punctul culminant al fr]mânt]rii \i tulbur]rii lor, 
ace\ti trei oameni ale\i de Dumnezeu pentru lucr]ri mari, 
au primit din partea îngerilor cuvintele “Nu te teme!” 

18 



Prin aceste cuvinte, \cena na\terii, pres]rat] de teama 
necunoscutului, ajunge s] fie consumat] printr-o încura-
jare divin]!  

În octombrie 2007, când am fost invitat] s] preiau rolul de 
director executiv al Centrului Român de Studii Transcul-
turale, am avut mari temeri c] aceasta nu este o sarcin] 
pentru mine. Dar, împ]rt]\indu-mi temerile cu persoane 
care puteau vorbi în via[a mea, îmi amintesc c] un 
cumnat mi-a spus: “Ina, nu-[i fie fric]! Dac] ai fost invitat] 
la o astfel de slujire, înseamn] c] cineva te-a v]zut c] 
e\ti un om cu viziune! Nu prime\ti în fiecare zi o astfel de 
invita[ie!” Pentru mine, aceste cuvinte au avut o mare gre-
utate! “Nu prime\ti în fiecare zi o astfel de invita[ie!” |i 
tocmai pentru c] lupta emo[ional] care se d] în mintea 
unui tân]r candidat la misiune este puternic] în primele 
faze dup] ce a primit invita[ia, noi, cei din jurul lui, avem 
“hamurile în mâinile noastre.” Cuvintele pe care le folosim 
pot s] ne coste rela[ii, sau pot s] fie o investi[ie mare în 
rela[ii. Prin cuvintele noastre îi putem dezarma, sau îi 
putem înarma pentru misiunea care le st] înainte! Îngerul 
a înarmat-o pe Maria, \i astfel tân]ra aceasta a putut 
împlini misiunea primit]. Haide[i s] alegem s] fim ni\te 
‘îngeri’ în vie[ile tinerilor misionari, \i s] l]s]m gura no-
astr] s] vorbeasc] din prisosul unei inimi care pune                
pre[ pe Împ]r][ia Cerurilor, nu pe împ]r][ia întunericului. 
|i pentru c] mandatul era atât de imposibil, Maria, 

În vremea aceea a primit o confirmare 

Da, aceast] tân]r] a avut nevoie de o confirmare! Din 
cântarea pe care Maria o compune imediat dup] plecarea 
îngerului, este evident c] ea cuno\tea Scriptura! Și, cu 
siguran[], cuno\tea \i cuvintele profetului Isaia, “iat], fe-
cioara va r]mâne îns]rcinat], va na\te un fiu, \i-I va pune 
numele Emanuel” (Is. 7:14). Maria \tia c] va exista o fe-
cioar], care avea s]-L nasc] pe Fiul lui Dumnezeu, dar 
totu\i nu în[elegea cum avea s] se întâmple acest lucru 
cu ea. De aceea, îngerul o asigur] c] Duhul Sfânt o va 
umbri, \i sarcina ei va fi de natur] divin]. Îns], îngerul nu 
se opre\te aici. Ci, îi vorbe\te Mariei despre o alt] 
minune, aceea c] Elisabeta a r]mas \i ea îns]rcinat], 
de\i era învârst]! Ei bine, pentru un candidat la misiune 
este nevoie de confirm]ri atât din Scriptur], cât \i de pe 
teren. Domnul Isus, când a l]sat ucenicilor Marea 
Trimitere le-a zis, “\i iat] c] Eu sunt cu voi în toate zilele, 
pân] la sfâr\itul veacului! Amin, (Mat. 28:20). Isus \i-a f]-
cut partea, dar \i noi avem responsabilitatea de a înt]ri 
chemarea unui tân]r candidat la misiune. Cum o putem 
face? În primul rând s] ne asigur]m c] este un plan ce 
sluje\te Împ]r][iei lui Dumnezeu, un plan n]scut din 
Dumnezeu, prin umbrirea Duhului Sfânt! Apoi, prin exem-
ple \i resurse! Istoria misiunii nu-i lung], dar e bogat] în 
referin[e despre persoane care au fost folosite de 
Dumnezeu în moduri unice. Chiar, mai nou, în istoria mi-
siunii se scrie acum un nou capitol, în care protagoni\tii 
sunt români. Folosind exemplele compatrio[ilor no\tri, dar 
\i resursele unei agen[ii de misiune, a unei \coli de misi-

une \i a unor biserici cu viziune pentru misiune, un tân]r 
candidat la misiune va putea fi echipat, trimis \i sus[inut 
pentru a îndeplini o lucrare imposibil] din punct de vedere 
omenesc! \i asta, pentru c] au fost rostite cuvintele 
necesare: invita[ia Domnului, supunerea candidatului, 
încurajarea \i confirmarea din partea celor din jur! 

Dragi cititori, în aceste momente de s]rb]toare doresc s] 
subliniez c] avem o mare responsabilitate prin modul în 
care folosim cuvintele noastre, mai ales încuraj]rile, 
promisiunile sau mustr]rile noastre. Cuvintele au putere 
creatoare! Nu uita[i, modul în care ne conect]m cu 
Dumnezeu este prin cuvinte, dar, de asemenea, modul în 
care ne conect]m cu oamenii este tot prin cuvinte! Deci, 
s] fim niște ‘îngeri’ cu mesaje divine! 

ILEANA — INA HRI|C}                                                                      
Director Executiv la Centrul Român de Studii                        
Transculturale 

IMAGINI DE CR}CIUN  
 
Un  staul de vite \i-o Maic] veghind, 
Un semn printre astre, un cqntec divin, 
O ceat] de =ngeri \i-un grup de p]stori,  
Lumin] =n noapte \i magi c]l]tori. 
 
Ninsoare de aur \i cetini de brad, 
O inim] cald] de prieten c-un dar, 
O dulce mireasm]-n cuptorul =ncins, 
Copii \i p]rin[i lqng] focul aprins. 
 
Un om de z]pad] privind spre pervaz,  
Un chiot prea vesel venind de pe iaz, 
Un cqntec pe uli[i cu "stea" \i cu "ler",  
Un clopot sunqnd peste sat, peste cer. 
 
Lumini pe la geamuri \i-n suflet lumini, 
Stelu[e pe bolt], prin aer sclipiri, 
Un zqmbet de prunc =n somn preacurat, 
O pace adqnc] =n suflet \i-n sat. 
 
Genunchi aplecat \i un glas tremurqnd, 
Mister \i lumina deodat] arzqnd, 
Izvoare netulburi ce-alunec u\or, 
Pierduta oi[] ce-\i afl] p]stor. 
 
In toate acestea e-un singur cuvqnt, 
E una sim[ire pe-ntregul p]mqnt, 
E sacra-mplinire a ce-a fost vestit, 
E sfqnta rostire :"Mesia-a venit!" 
                              Rodica Cacuci                                                  19 



Year’s greetings to our missionaries around the 
world! Thank you Genesis Mission for the in-
credible ministry of world evangelization!                   
The daily news reports in our world report              
difficulties and so  darkness.    
 
Wars are seen in many places. Famine and hunger, 
storms and religious conflict abound. We thank God for 
Romanian missionaries who are sharing light in the dark 
places.  Even in the darkness of  night, when Christ was 
born, the magi saw a bright light which shined in the 
darkness.  We too, in a dark world of so much conflict, 
can see His light shining through the darkness.  He came 
so that we might have light and share the light with those 
who haven’t heard the Gospel.  Church of God mission-
aries are spreading the news of the Light, Jesus Christ, in 
183 countries around the world. Thank God for those 
who are supporting and making it possible for those mis-
sionaries to continue in their call to missions.  Jesus 
came into our world.  He has called us to go into the 
world and tell others about Him.  He came and He died.  
And He will soon come again, as King of Kings and Lord 
of Lords! As the Administrative Bishop of the Church of 
God Romanian Territory, I, along with my wife Joy, ex-
tend our hands of support as together we continue the 
journey!  May 2016 be a year of favor and blessing in 
your life and ministry.  Keep shining!    
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 Romanian Church of God Territory include churches who are a 
"movement", a moving church with a mission of ministry to the world. In 
this new millennium, God is leading the Romanian Church of God as a 
global movement, energizing people for God and helping to organize and 
prepare to meet the demands and challenges of ministry in the 21st            
century. 

Dear Rev. Ilie Tomuta 
 
Thank you so much for allow-
ing me to visit with you last 
evening. Please accept the fol-
lowing remarks as greetings 
to all of your readers: 
 
As a General Director of 
Church of God world mis-

sions, I am pleased to greet you in the most 
beautiful name of Jesus. 
Your partnership with Word Mission is helping 
us to do our part in fulfilling the words of Christ 
in taking the Gospel around the World.                 
As modern day Christian, we are called to deliv-
ery the age old message, JESUS IS LORD 
 
May you enjoy our Heavenly Fathers Blessings 
in the new year and may we together work to 
FINISH the Great Commission 
 
God bless you 
Dr. Tim Hill – General Director of Church                 
of God World mission 



 

 
 
"Hello dear our Romanian brothers and sisters in Christ!   
We are greeting from the cold country which is Mongolia.  
OUR GOD IS FAITHFUL.... Because God blessed our fami-
ly, we have two sons, who are 4 years old and 10 months 
baby boy. They are growing well in His grace.  
OUR GOD IS FAITHFUL....Because God blessed our Bible 
school, we had 7 students and they graduated our bible 
school on July and they are ministering in their churches 
and reaching to the lost people in Mongolia. We equipped 
and they are equipping others. 
OUR GOD IS FAITHFUL....Because God blessed my minis-
try, my church merged to World Harvest Mission church and 
I am senior pastoring since January. I've faced many chal-
lenges in my ministries but God has a plan, destiny and 
calling for life. Through His' strength I am overcoming those 
challenges and winning the souls by His grace.  
OUR GOD IS FAITHFUL.....Because God blessed our mis-
sion fields in Mongolia. I've went to several provinces to 
share the Gospel and equip the church leaders and pastors. 
I held several Mission conference in my capital city. I am 
empowering our members to go World Mission....One sister 
is preparing herself as missionary to Buryat, in Russia, an-
other sister is preparing herself to go Tibet, in China..This 
summer I went to 8 Christians to China and Russia to share 
the Gospel...We are reaching to Mongolians and making 
disciples for the Kingdom of God.  
OUR GOD IS FAITHFUL....Because God blessed my fami-
ly, First of all, All Glory to God! God sent to us great people 
who loves Mongolians, who has Mission heart, who has 
supportive heart....Genesis Mission and Philadelphia Roma-
nian Church's members! You are all saints of God, You are 
all messenger of God, You are all loved by God..Thus, We 
couldn't accomplish anything without your brotherhood in 
Christ. Since 2008, You all supporting our family and minis-
tries through the prayers and financial support. MAY GOD 
BLESS YOUR LOVING HEART.  
OUR GOD IS FAITHFUL.....Because our God never delays. 
Your love offering comes to us on right time. Your love of-
fering reached more than $20.000 included a car. We thank 
God for it. I know that, It's not small but it comes your devot-
ed hearts.  
OUR GOD IS FAITHFUL.....Because God is blessing my 
wife and two sons. they are applying the visa of America to 
reach to Mongolian churches, Romanian churches and 
American churches. We want to show our  appreciations to 
you all what you have done for our family and our ministries 
in Mongolia. So, Please pray for my wife to get the visa of 
America next week. She really wants to see you all coming 
January included two sons."  
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"Doresc s] îmi exprim bucuria \i mul[umirea c]tre 
Dumnezeu pentru toate binecuvânt]rile sale acor-
date Institutului Teologic Penticostal. Suntem recu-
nosc]tori bisericilor \i fra[ilor no\tri de credin[] 
pentru toate binefacerile f]cute \colii noastre. Fie 
ca S]rb]toarea na\terii Domnului Isus Hristos s] v] 
umple inima de pace \i bucurie!  
Domnul Isus Hristos, S]rb]toritul, Cel n]scut în ies-
lea din Betleemul Iudeii, s] v] c]l]uzeasc] \i în 
anul viitor. V] dorim mult] binecuvântare de 
Sfintele S]rb]tori! V] mul[umim pentru tot ajutorul 
acordat Institutului în anul 2015."  
 
Lector univ. dr. Ioan Brie 
Rector  Lect. univ. dr. Ioan Brie                                                
Institutul Teologic Penticostal Bucuresti 
B-dul Uverturii, nr. 210-220, sect. 6 
Bucuresti 060946, Romania. 
www.itpbucuresti.ro                        

PELERINUL 
 

V] rog, face[i lini\te!                                                          
...+nc] se mai aude ecoul cqntecului. 
De cqnd eram copil =l tot ascult 
\i pqn] azi nu am reu\it 
s]-i =n[eleg tainele celeste 
Nici nu se poate asta. 
|i  atqt, pu[in cqt pricep de cqnd m-am hot]rqt  
s] caut Copilul, mi-am dat seama 
c]-i totul degeaba. 
El a crescut mare, este peste tot. 

Ce bine-i =n El !! 

                   Ion Curescu - |oimo\anu 
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Când vorbim despre s]rb]-
torile religioase din Mada-
gascar, trebuie s] avem în 
vedere alc]tuirea popula[iei 
acestei []ri sud-africane. 
Fiind o [ar] cu o popula[ie 
mixt] – cu popula[ia nativ 

animist], par[ial cre\tin] \i par[ial musulman], cu multe influen-
[e indiene, vom întâlni în anumite locuri s]rb]toarea activ], cu 
emo[ii \i a\tept]ri, iar în alte locuri nici m]car nu se simt 
ecourile na\terii de Sus \i din Fecioar] a Domnului nostru Isus 
Hristos.  

Capitala, Antananarivo, \i câteva dintre marile ora\e, printre 
care \i al nostru, au mai multe biserici cre\tine, a\a c] oamenii 
se preg]tesc de s]rb]toare. În general, Cr]ciunul este o s]rb]-
toare a familiei, în care oamenii încearc] s] se reuneasc] cu 
cei dragi. Obiceiul de a umbla cu colindul este unul str]in de 
Madagascar, chiar dac] corurile bisericilor intoneaz] cântece în 
cinstea Na\terii Mântuitorului. Acestea r]mqn doar în cadrul 
serviciului divin din cadrul bisericilor locale \i sunt cântate doar 
în 24 \i 25 decembrie. Cre\tinii se bucur] cu adev]rat c] Mesia 
s-a întrupat ca s] ne mântuiasc], a\a c] se întâlnesc la Biseri-
c] pentru a s]rb]tori evenimentul, dar nu îl extind în afar], între 
vecini \i cunoscu[i sau pe strad]. În cadrul Bisericii se cânt] 
imnurile na\terii, se predic] despre întruparea Domnului Isus 
Hristos, se fac diferite poeme de c]tre tineri, scenete ale na\terii 
de c]tre copii sau alte lucruri care amintesc de acest eveniment. 
La finalul slujbei divine are loc o mas] festiv], o agap], unde, 
de obicei se m]nânc] ceva g]tit dup] o re[et] tradi[ional] – 
orez asezonat cu diferite condimente \i curcan cu porc. Este un 
prilej s] se cunoasc] mai bine, deoarece exist] unii credincio\i 
care doar cu aceast] ocazie ajung la Biseric]. La final, se 
împart tuturor copiilor prezen[i bomboane. 

Cr]ciunul este pentru cre\tini \i o ocazie a reînnoirii – majorita-
tea oamenilor, chiar fiind s]raci, trebuind s] î\i fac] haine noi, 
dar \i s] î\i reînnoiasc] gândurile. A\a c], malga\ii, nu doar 
cre\tinii, ci \i animi\tii – care cred în diferite spirite, leag] even-
imentele finalului de an de motivul de a fi mai bun, de a-[i face 
fra[i noi, de a înt]ri rela[iile, lucru care se manifest] prin a oferi 
cadouri altora. În zonele rurale oamenii î\i ofer] unii altora pro-
duse agricole sau orez. Dac] cineva este mai bogat, chiar este 
o obliga[ie nerostit] pentru acea familie, de a ajuta pe al[ii, mai 
ales pe cei mai s]raci. Ceilal[i, musulmanii \i indienii, nu par-
ticip] la s]rb]toare \i, normal, nu ar trebui nici s] se implice la 
ajuta pe al[ii legat de ea, conform preceptelor lor religioase. Dar 
nu este a\a, pentru c] mul[i dintre ei sunt comercian[i \i profit] 
pentru a-\i înt]ri afacerile, pentru a vinde brazii din plastic, glo-

burile, cadourile sau juc]riile, venite în special din China.  

Vestea Bun] a Na\terii lui Emanuel între copiii de la 
|coala Biblic] pentru copii ,,Vestea Bun]” 

De\i înc] nu a venit Cr]ciunul, dar este aproape, noi 
am profitat de faptul c] avem o mul[ime de copii care ne vin la 
|coala Biblic] pentru Copii „Vestea Bun]” \i am avut câteva zile 
de sâmb]t] pline de mesaje ce preg]teau acest eveniment. 
Suntem mul[umitori de aceast] „biseric] de copii” ce ne-a f]cut-
o Dumnezeu cadou în cartierul nostru, în Tomboarivo – 35-45 
de copii la fiecare întâlnire. În ultimele luni – noiembrie \i de-
cembrie - am petrecut un timp al]turi de familia lui Zaharia \i a 
Elisabetei, înv][qnd copiii c] „la Dumnezeu toate lucrurile sunt 
cu putin[]” – Matei 19:26, iar rug]ciunile care nu primesc un r]
spuns atunci când socotim noi c] ar trebui s] vin], vor primi, în 
final, un r]spuns peste a\tept]rile noastre. Am preg]tit inimile 
noastre \i ale copiilor al]turi de Ioan Botez]torul, pentru a fi 
indicatoare spre Mesia, Isus Hristos, m]rturisind despre el al-
tora, p]rin[ilor, fra[ilor \i surorilor pe care le avem c] ,,El este 
Mielul lui Dumnezeu, care ridic] p]catul lumii.” – Ioan 1:29.                  
Apoi, in ultima lec[ie, le-am vorbit despre darul cel mai pre[ios 
pe care îl putem da Domnului Isus Hristos, n]scut în ieslea 
Betleemului, al]turi de magi: inima noastr]. „În cetatea lui David 
vi s-a n]scut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” – Luca 
2:11. 

Am fost surprin\i de cei care au venit la ultima lec[ie, 70 de copii 
\i câteva mame. Nu le-am spus c] le vom da cadouri, dar, pro-
babil c] au presim[it ei ceva. Am oferit peste 80 de cadouri, noi 
\i copiii no\tri, pe care îi înv][]m s] fie darnici. Aceste pachete 
con[ineau s]pun, periu[e de din[i, past] de din[i, pachete cu s]-
r][ele, pachete cu dulciuri, napolitane, biscu[i, bomboane, juc]-
rii, caiete, pixuri. Femeilor le-am oferit \i ulei \i orez. Ne rug]m 
ca ceea ce am s]dit în inimile \i min[ile acestor copii, Cuvântul 
Sfânt, s] aduc] rod, \i, prin Duhul Sfânt, s] vedem copii schim-
ba[i \i destine atinse de via[a ve\nic].   

V] mul[umim frumos dumneavoastr], familiilor din SUA, care a[i 
fost al]turi de noi în anul 2015 în fiecare dintre aceste lucr]ri 
frumoase, care v-a[i d]ruit prin rug]ciuni, încuraj]ri sau daruri 
generoase \i a[i investit dragostea dumneavoastr] în Madagas-
car. V] dorim s]rb]tori fericite, pline de harul \i binecuvântarea 
lui Dumnezeu pe toate planurile \i un An Nou “2016” plin de 
împliniri \i înconjura[i de Bun]tatea lui Dumnezeu în c]minele și 
lucr]rile dumneavoastr].                       

Cu aleas] pre[uire \i dragoste,                      
Ioana |aiti\ – misionar] în 
Madagascar 
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