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editorial

Dintr-odată libertatea a devenit ceva 
fascinant și în același timp periculos. 
România era invadată de idei, de produse, 
de ajutoare, de mizerii și neputință politică, 
dar și de organizații religioase, evangheliști 
și misionari. Veneau mulți în recunoaștere 
sau din curiozitatea de a descoperi cum 
arată o Biserică tocmai ieșită din decenii 
de opresiune și de camuflare forțată 
după Cortina de Fier. Sărăcia era lucie și 
resursele infime, dar din infernul comunist 
apărea o Biserică numeroasă, cu un sistem 
de organizare care imita structurile și 
stilurile de conducere comuniste. Străinii 
au descoperit un vast câmp de misiune. 
Veneau tirurile pline de lucruri second hand 
și plecau pozele cu condițiile vitrege din 
România care stimulau compasiunea și 
generozitatea celor din vest. Evanghelizările 
și cruciadele erau în trend, oamenii veneau 
cu miile să vadă și să audă americanii care, 
în sfârșit, au venit după o întârziere de o 
jumătate de secol. România arăta într-
adevăr ca un imens câmp de Misiune, o țară 
care absoarbe rapid resursele care vin din 
afară, o țară care primește ajutoarele, banii 
și evangheliștii din afară, atâta timp cât nu 
vin cu mâna goală. 

Era o perioada de confuzie, dar în 
același timp de efuziune, de optimism, în 
care se manifesta dorința de a schimba și 
revoluționa România ireversibil. Se ridică 
o nouă generație care va face Biserica din 
România să conteze în noua Românie 

democratică. În tot ce se făcea, parcă era o 
doză de inocență, naivitate, credulitate și 
patriotism infantil. 

Îmi amintesc perfect. Eram un tânăr 
rebel, cu ambiții revoluționare, cu viziune 
cutezătoare și cu siguranța indestructibilă a 
chemării divine. Era în toamna anului 1992. 
Eram student în anul III și lucram part-time 
că secretar al Seminarului, când rectorul de 
atunci, pastorul Trandafir Șandru, m-a trimis 
la aeroport să mai aștept un american. Ne-
am dezmeticit, era inflație de americani. 
L-am întrebat într-o doară: „Ce fac cu el…? 
Cu americanul?” „Fă ce vrei!”, mi-a zis 
tranșant. Așa am făcut. I-am luat de la 
aeroport (era împreună cu soția) și i-am 
dus acasă la noi în apartamentul întunecos 
pe care-l închiriasem și le-am servit prima 
mâncare autentic românească: mămăligă 
cu brânză. Cuplul acesta simpatic, volubil 
și ciudat era Cameron și Marvel Wilson. 
Printre dumicați de mămăligă cu telemea 
din piață mi-a spus clar, fără echivoc, care 
este chemarea lui în România: să trezească 
uriașul adormit pentru misiunea mondială. 
Pe măsură ce ascultam, imaginea prindea 
un contur șocant, neașteptat, dar fascinant 
și clar. Biserica penticostală din România 
este cea mai mare din Europa. Este un uriaș 
adormit care are potențialul de a deveni o 
Biserică ce trimite misionari. „Trimite unde?” 
am întrebat, „în Oltenia, în Dobrogea, 
unde?” „Până la marginile îndepărtate ale 
pământului”, mi-a spus. „O utopie”, mi-am 

zis. Timp de trei săptămâni 
am călătorit cu ei în jurul 
României, ascultând aceeași 
poveste de zeci ori. Şi de zeci 
de ori am auzit răspunsul 

În urmă cu 25 de ani, aveam 22 de ani, eram student la 
Institutul Teologic Penticostal și eram proaspăt căsătorit. 
Eram plin de energie, optimism și vise. Era însă o perioada 
învolburată și tumultuoasă pentru România, proaspăt ieșită 
din tunelul întunecat al comunismului. Erau frământări 
politice, invazii cu mineri și slogane care au rămas în istorie 
precum „Noi muncim, nu gândim” și „Noi nu ne vindem țara!”
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DUPĂ 25 DE ANI: 
CÂND UTOPIA 
DEVINE VIZIUNE!

direct sau subînțeles: „Utopie!” „Care 
sunt argumentele?”, l-am întrebat. Le-a 
enumerat fără ezitare: poziția geografică 
strategică a României, distribuirea 
diasporei române, dimensiunea numerică 
a bisericii penticostale, capacitatea de a 
îndura dificultăți mari și de a trăi cu puține 
resurse după 50 de ani de privațiuni 
comuniste, educația și capacitatea 
lingvistică a românilor și, evident, planul 
lui Dumnezeu. „Am un vis” spunea 
Cameron, „că zeci de misionari români, 
chiar sute, vor pleca până la marginile 
pământului să ducă Evanghelia, sprijiniți 
financiar în totalitate de Biserica română.” 
Erau un vis al unui visător cu ochii deschiși. 

Anul acesta am participat la ultima 
conferință de misiune RoMisCon (fondată 
de Cameron), unde am avut ca niciodată 
sentimentul că visul devine realitate, că 
visul, UTOPIA, de fapt devine o VIZIUNE. 
Fostul uriaș adormit este acum trezit de 
chemarea misiunii, de strigătul disperat 
al conștiinței celor ce n-au auzit de 
Hristos. Zeci de misionari slujesc în zone 
strategice și zone periculoase. Tineri 
extrem de pregătiți slujesc în jurul lumii, 
iar alții se pregătesc pentru a deveni 
misionari de carieră. Bisericile mari și 
mici își deschid inima și încep să viseze 
Visul lui Dumnezeu pentru umanitate. 
Organizații misionare își unesc eforturile 
cu scopul misiunii mondiale. Resursele 
financiare încep să curgă însoțite de 
binecuvântări. Biserica Penticostală 
trimite misionari. Există o efervescență, 
un tempo, o direcție, cred, ireversibilă. 
Când Biserica binecuvântează prin 
Misiune, România va experimenta un nou 
sezon de binecuvântare, de transformare. 
Pentru mine e clar că, după 25 de ani, 
Utopia devine Viziune.      



ROMÂNIA, 
CÂMP DE MISIUNE

Ce înseamnă România pentru tine? 

Copilăria ta? Prietenii tăi? Locuri frumoase? 

Oameni care te iubesc? România poate fi 

pentru tine un câmp de misiune. Sunt atât 

de multe și mari nevoile, și tu știi asta. 

România are nevoie de ajutorul tău.

pentru Mine roMânia este Țara în 
care M-aM născut, Țara în care locuiesc, 
Țara în care Mi-aM petrecut copilăria și l-aM 
cunoscut pe duMnezeu. aici, în roMânia, 
M-aM îndrăGostit, aici Mi s-au născut copiii, 
aici aM început viaȚa de slujire… 

în liMba roMână aM început să citesc 
scriptura, să Mă roG, să Gândesc, să visez… 
luMea este Mare, dar roMânia este în iniMa 
Mea și știu că este și în iniMa Multora dintre 
voi, cei plecaȚi acuM departe de locurile 
natale.
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CEL CARE 
VREA SĂ FACĂ 
CEVA, GĂSEȘTE 
SOLUȚII; CEL 
CARE NU, 
INVENTEAZĂ 
SCUZE.

Lumea aceasta este binecuvântată nu 

de cei care vorbesc și au intenții bune, ci 

de cei care nu se ascund din fața nevoilor 

atât de mari și multe, și cu puterea pe 

care o au își deschid brațele pentru a 

face ceva concret pentru a schimba în 

bine lucrurile.

Am crescut în cultura românească și acest lucru mi-a 
dat o anumită identitate, care nu este în sine nici bună nici 
rea, doar este. Această identitate îmi spune cine sunt, nu 
ce am ales să fiu, ci ceea ce sunt și nu pot nega. Desigur, 
a fi român nu spune totul despre identitatea mea creștină, 
însă identitatea fiecărui creștin român nu exclude și nu 
diminuează identitatea de a fi român. Apostolul Pavel a 
fost evreu oriunde s-a dus, și chiar dacă a devenit urmaș al 
lui Hristos și Apostol al neamurilor nu a încetat niciodată 
să se numească israelit, nu s-a rușinat de acest lucru, nu 
a diminuat niciodată această identitate, ba dimpotrivă 
a afirmat ceva ce pe noi ne surprinde: „Evanghelia este 
prioritară evreilor.” (Romani 1:16) 

Mulți dintre cei care au plecat din România și-au creat 
un discurs foarte bine pus la punct, astfel încât să-l creadă 
și să aibă pace cu ei înșiși. Cei mai mulți vorbesc despre cât 
de rea este țara, ce rele sunt condițiile de viață, cât de mici 
sunt salariile, cât de puține sunt oportunitățile, cât de mare 
este corupția și așa mai departe… Compară tot timpul locul 
de unde au plecat cu locul unde au ajuns, cât de rău a fost 
și cât de bine este unde sunt. Însă acest tip de discurs, deși 
liniștește conștiința, nu spune toată povestea. Știi că ceva 
prețios ai lăsat în urmă, amintiri și relații, locuri și oameni pe 
care nu le-ai putut lua cu tine 
și care te atrag. O ce răcorire a 
sufletului este să te întâlnești 
cu cineva de prin partea 
locurilor natale și să depănați 
amintiri… și ce bine este să 
tragi o vizită în concediul ăla 
aglomerat și scurt.

Indiferent de ceea ce a 
făcut, indiferent de chemarea 

pe care avut-o, indiferent de cât de departe a ajuns în 
călătoriile lui, Pavel a fost gata să îi ajute pe cei din neamul 
său. Când a fost foamete în Iudeea a strâns ajutoare pentru 
„frații din Ierusalim”. (2 Corinteni 9) Pavel este un exemplu 
al celui care a știut să atragă resurse și să facă tot ce a 
putut pentru a-și binecuvânta poporul. Tot el a spus mai 
întâi iudeul și apoi grecul. (Romani 1:16) Cred că trebuie să 
învățăm ceva de la Marele Apostol. Pavel spune să facem 
bine tuturor oamenilor, dar mai ales fraților în credință. 
(Galateni 6:10) De asemenea, principiul acesta se poate 
aplica și astfel: „Fă bine fraților în credință, dar mai întâi 
fraților în credință români.” Fă bine tuturor, dar mai întâi 
românilor. 

Sunt tot felul de proiecte și slujirii creștine în care te 
poți implica peste tot în lume, dar cred că este timpul să te 
întorci cu fața către România. Chiar dacă acum ești departe 
de țara ta și slujești în mijlocul unui popor „cu limbă străină”, 
există o povară interioară care te atrage să faci ceva pentru 
țara ta. Nu vreau doar să atrag atenția asupra unei nevoi sau 
să te sensibilizez, îmi doresc ceva mai mult. Mi-ar plăcea 
să te provoc să faci un plan concret pentru implicarea ta în 
țara noastră. România poate fi un câmp de misiune foarte 
real, atractiv și binecuvântat pentru tine. De fapt, România 
este mare. Începe cu ceva mic, ceva clar, ceva care poate fi 
cântărit, numărat și evaluat.

ALEGE O LOCALITATE CARE ÎNSEAMNĂ CEVA 
PENTRU TINE. Poate fi localitatea în care te-ai născut 
sau cea în care ai crescut sau o localitate pe care 
Dumnezeu a pus-o pe inima ta. Poți alege chiar două 
sau trei localități, în funcție de cât de mult vrei și poți 
să te implici. Eu aici sugerez un model de acțiune, dar 
poți să adaptezi schița aceasta situației tale. Sunt 
sute de sate sau poate chiar mii care nu au nicio 
biserică evanghelică încă. Sunt zeci de biserici care 
nu au slujitori. Sunt biserici mici și firave care se zbat 
pentru supraviețuire. Orice ajutor este ca o mână 
întinsă de la Dumnezeu. continuă la  p. 06 >>>

05 PROVOCARE



FĂ O SLUJIRE ÎN RUGĂCIUNE. Roagă-te lui 
Dumnezeu pentru localitatea pe care ai ales-o. 
Pune-o pe lista ta de rugăciune. În fiecare zi trebuie 
să o ai sub ochi. Roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți dea 
un plan. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea ocazia să 
slujești acolo. 

CONTACTEAZĂ FRAȚII DIN ACEA LOCALITATE. 
Primește vești de la ei. Află ce se întâmplă acolo din 
punct de vedere spiritual. Spune-le că cineva care 
se află departe se roagă pentru ei. Da, e periculos să 
primești vești din locuri în care ți-ai lăsat o parte din 
inima ta, locuri la care ești sensibil și știi că veștile nu 
pot fi prea bune, și, totuși, asumă-ți riscul lui Neemia 
de a afla situația reală și de a face ceva. Lumea 
aceasta este binecuvântată nu de cei care vorbesc și 
au intenții bune, ci de cei care nu se ascund din fața 
nevoilor atât de mari și multe, și cu puterea pe care 
o au își deschid brațele pentru a face ceva concret 
pentru a schimba în bine lucrurile. Să reacționezi la 
o stare de fapt și să simți că trebuie să faci ceva este 
una, dar să faci un plan și să depui toate eforturile ca 
lucrurile să se întâmple este altceva. 

VORBEȘTE CU CINEVA DESPRE CEEA CE AI PE 
INIMĂ. Prezintă celor apropiați și prietenilor tăi sau 
grupului tău de rugăciune localitatea pe care o ai 
pe inimă. Rugați-vă pentru localitatea aceea, pentru 
situații concrete de acolo, pentru persoanele pe care 
le cunoști. Vorbește cu oameni care te pot înțelege 
și te pot susține și solicită-le să se roage pentru tine. 
Poate că nu vor simți la fel ca tine, însă pentru că te 
cunosc pe tine, se pot ruga și te pot susține. Dacă 
nu comunici, lucrurile pe care Dumnezeu le pune 
pe inima ta rămân ascunse. Neemia a comunicat, a 
făcut planuri, a strâns resurse și a condus proiectul 
până la final.

FĂ O VIZITĂ DE MISIUNE. De data aceasta când 
vei merge în localitatea pe care o ai pe inimă te vei 
duce în vizită de misiune, pregătit în rugăciune și în 
căutarea feței lui Dumnezeu. Nu vei mai face doar o 
simplă vizită, ci vei încerca să aduci binecuvântare 
acolo unde mergi. E vorba de impactul pe care vrei 
și poți să îl creezi. Poți să strângi câteva resurse ca 
să binecuvântezi oamenii de acolo. Invită alături de 
tine pe cineva care poate contribui spiritual pentru 
lucrarea din locul acela: un pastor, un predicator, 
un profet, un om de afaceri, un om cu o mărturie 
încurajatoare etc. 

COLABOREAZĂ CU O ORGANIZAȚIE CREȘTINĂ 
CARE POATE SUSȚINE EFORTUL TĂU. Știu că aici 
ating un punct sensibil, dar ai nevoie de susținere 
spirituală, cel puțin de susținerea bisericii locale. 
De exemplu, poți colabora cu Misiunea Genesis. 
Misiunea Genesis este o organizație creștină care 

prețuiește implicarea personală în slujire și în misiune, 
însă efortul structurat poate să aducă un impact mult 
mai mare pentru Hristos. O astfel de organizație 
poate superviza efortul tău pentru a se asigura că 
proiectul se derulează în condiții care aduc slavă lui 
Dumnezeu. Fără îndoială, proiectele mici le poți face 
singur, însă în momentul în care dorești să faci ceva 
de impact mai mare ai nevoie de relații, de resurse 
mai multe și de oameni cu experiența unor proiecte 
de misiune, iar Misiunea Genesis este locul unde poți 
începe sau locul de unde poți duce implicarea ta la 
un nou nivel.

NU RENUNȚA. CONTINUĂ SĂ TE IMPLICI. NU LĂSA 
CRITICII SĂ TE DESCURAJEZE. Dacă nu faci nimic 
nu vei deranja pe nimeni, însă în momentul în care te 
vei apuca de treabă vei întâlni foarte multe obstacole. 
Progresul va fi lent. Nu vei găsi prea mulți oameni pe 
care să te bazezi. Banii nu vor fi aproape niciodată 
suficienți. Vei clădi ceva și apoi va părea că se dărâmă, 
din nou o vei lua de la capăt, însă perseverența este 
cea care câștigă pe termen lung. 

Uneori, ai nevoie să iei o pauză ca să-ți tragi 
sufletul. Vorbește despre provocările pe care le 
întâlnești cu oamenii care au trecut înaintea ta pe 
drumul pe care treci tu acum. Așteaptă un timp mai 
prielnic. Unele lucruri își au timpul lor și nu poți face 
mai nimic, decât să aștepți un moment mai bun. Asta 
nu înseamnă că trebuie să stai pe margine în timp ce 
aștepți ziua marelui tău proiect. Implică-te în proiecte 
și lucrări în care poți să îți aduci contribuția. În felul 
acesta crești și Dumnezeu te pregătește pentru ceea 
ce are pentru tine. Pentru a primi ceea este destinat 
de Dumnezeu pentru noi, trebuie să fim credincioși în 
proiectele și slujirile altora. (Luca 16:12)

Exemple negative nu trebuie să te facă să nu mai 
faci nimic. Experiențele negative, de asemenea, nu 
trebuie să fie folosite drept justificare de a te retrage 
din proiecte sau din susținerea slujirii. Exemplele și 
experiențele negative îți spun că ceva trebuie să faci 
diferit, nu că trebuie să renunți. Cel care vrea să facă 
ceva, găsește soluții; cel care nu, inventează scuze. 

Știu că mulți dintre cei care au plecat din România 
sunt oameni care au o inimă precum Neemia, oameni de 
încredere care știu să își facă bine treaba acolo unde sunt, 
creștini care știu să răspundă provocărilor, oameni care știu 
să pună pe picioare proiecte de mare impact, oameni cu 
viziune, deschiși pentru schimbare și acțiune, oameni cu 
multă credință și dârzenie, oameni care nu renunță și care 
se roagă pentru cei rămași acasă… România are nevoie de 
astfel de oameni, oameni care au o viziune largă a Împărăției 
și a căror inimă bate pentru România.      

Să reacționezi la o stare de fapt și să simți că trebuie să 

faci ceva este una, dar să faci un plan și să depui toate 

eforturile ca lucrurile să se întâmple este altceva.
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În toamna 
anului 2011, când 

fiica mea avea doar 2 ani, veneam spre 
casă de la nunta unui prieten din Brașov 
și am făcut o oprire la magazinul IKEA 
din București. Soția mea cumpăra cele 
necesare, iar eu aveam grijă de fetiță, 
care se bucura alergând prin magazin 
înainte și înapoi. În timp ce eu eram 
angajat într-o discuție cu un frate care 
ne însoțea spre Constanța, Sofia a 
găsit un loc prin care s-a strecurat afară 
din magazin, trecând neobservată 
pe lângă casele de marcat și paznici. 
După ce am căutat-o cu îngrijorare 
și rugăciune timp de 10 minute, am 
anunțat-o telefonic pe soția mea care 
era în altă parte a magazinului, apoi 
a fost dat anunțul prin difuzoarele 
magazinului că s-a pierdut o fetiță..., 
îmbrăcată în roz și răspunde la numele 
Sofia... S-au blocat ușile de ieșire din 
magazin și toți angajații o căutau pe 
Sofia. Multe gânduri de îngrijorare trec 
prin mintea unui părinte în asemenea 
momente: dacă a ieșit afară din spațiul 
comercial, în parcarea imensă? Dacă 
a luat-o cineva? Dacă nu o să o mai 
vedem vreodată? Sunt momente în 

viață când secundele par a fi ore... În 
cele din urmă, o angajată a magazinului 
a găsit-o pe fetiță în showroom, stând 
cuminte pe o canapea. Alergase la 

scările rulante, care aveau sens unic, 
și nu a mai putut coborî. Am dat slavă 
Domnului că am găsit copilul pierdut, 
și ni s-a părut că a trecut o veșnicie de 
când nu o mai văzusem, deși a lipsit 
mai puțin de jumătate de oră.

Cugetând la o asemenea 
experiență, nu pot să mă gândesc 
că, în cazul în care n-am fi găsit-o pe 
Sofia în acele minute, am fi renunțat 
vreodată s-o căutăm. Am fi fost în stare 
de orice sacrificiu și de orice cheltuială, 
doar să găsim un indiciu și o cale de 
a ajunge la copilul pierdut. Altfel am 
înțeles cuvântul din Luca 2, cu părinții 
Domnului Isus care-l pierduseră trei 
zile. Altfel am înțeles pildele din Luca 
15 (cu oaia pierdută, banul pierdut și cu 
fiul pierdut/risipitor). Altfel am înțeles 
inima de Tată a lui Dumnezeu, care 
privește către orice fiu pierdut cu milă și 
nu obosește căutându-i și chemându-i 
acasă. Așa spune Biblia, că Fiul omului 
a venit să caute și să mântuiască ce 
era pierdut. Acesta este și mandatul 
dat Bisericii de către Domnul Hristos, 
să caute în vederea mântuirii pe cei 
care sunt pierduți. 

Unii oameni sunt pierduți departe 
în lume, într-o viață în 
care beau nelegiuirea 
ca apa. Alții sunt 
pierduți nu chiar atât de 
departe, pentru că ei fac 
un efort conștient de a 
trăi o viață morală și de 
a nu face rău nimănui, 
chiar dacă stilul acesta 
de viață nu-l implică 
pe Dumnezeu. Ei sunt 
aproape de mântuire, 
dar totuși afară. Alții 
sunt pierduți chiar în 

casă (asemeni leului pierdut), într-o 
religiozitate stearpă sau o formă de 
evlavie căreia îi lipsește puterea. Pilda 
fiului risipitor poate foarte bine să 

fie numită Pilda celor doi fii risipitori, 
pentru că și cel care rămăsese acasă 
făcea risipă de timp, trăind fără să-și 
iubească fratele și fără să-i pese de 
sentimentele tatălui său.

Frumusețea creștinismului stă nu 
în faptul că noi Îl căutăm și Îl găsim pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El Însuși ne-a 
căutat și ne-a găsit spre mântuire. Pe 
când eram noi încă păcătoși trăind în 
întuneric, El avea un plan pentru noi și 
ne-a pregătit calea mântuirii. Biserica 
lui Hristos este formată din asemenea 
oameni: oameni odinioară pierduți, 
care au fost găsiți de Dumnezeu, iar 
acum se lasă coordonați de Dumnezeu 
pentru a-i ajuta și pe alții să găsească 
adevărata Cale. 

Avem de ales fie să neglijăm 
această responsabilitate și să ne 
facem noi mai departe programele 
bisericești fără El, fie să mergem 
călăuziți de Dumnezeu în direcția 
evanghelizării, atât la nivel personal, 
cât și la nivel de biserică și de 
comunitate a celor născuți din nou, 
făcând parteneriate și ajutându-ne 
unii pe alții (așa cum face și Misiunea 
Genesis pe tot pământul, așa cum 
face APME sau Biserica Betel din 
Constanța). Scopul este ca cei pierduți 
să fie găsiți, iar bucuria din cer și de 
pe pământ să fie mare! Când biserica 
locală nu-i mai caută pe cei pierduți, 
este ea însăși pierdută, dezorientată 
și ineficientă, plină de lupte interne, de 
îngrijorări și bârfe. Când biserica locală 
își împlinește mandatul, salvarea celor 
pierduți aduce bucurie și dă de lucru 
trupului lui Hristos, să ajute convertiții 
să devină ucenici care să facă la rândul 
lor ucenici. Atunci se pot înființa noi 
biserici, noi grupuri de studiu biblic, se 
pot trimite misionari, se pot face lucrări 
cu adevărat mari și însemnate pentru 
Împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne 
ajute El pe fiecare dintre noi!     

DUMNEZEU NU VA RENUNȚA NICIODATĂ SĂ 
CAUTE ȘI SĂ MÂNTUIASCĂ CE ERA PIERDUT!
Ce se întâmplă însă dacă Biserica neglijează acest mandat? 
Statisticile ne spun cu îngrijorare că doar un mic procent 
din creștinii de pe liste împărtășesc cu alții convingerile 
lor religioase. Celor mai mulți creștini le este mai comod 
să vorbească orice altceva decât despre calea mântuirii. 
Minute pierdute, ore pierdute, discuții pierdute... o biserică 
pierdută, fără busolă și viziune... iar aceasta duce spre vieți 
pierdute. Nu cumva ar trebui să renunțe Biserica la această 
luptă de a căuta oamenii pierduți? Pentru inima de Tată a 
lui Dumnezeu, așa cum era și pentru noi când am pierdut-o 
pe Sofia, gândul renunțării la căutare este de neconceput! 

AUTOR: Lucian Rotaru    
PASTOR Biserica Betel Constanța

CÂND BISERICA 
NU-I MAI CAUTĂ 
PE CEI PIERDUȚI 
ESTE PIERDUTĂ



Să facem
totul pentru

EVANGHELIE!

Mulțumim Domnului pentru 
tot sprijinul acordat până aici. Cu 
ajutorul Lui, cu sprijinul bisericilor 
penticostale din țară şi din Diaspora 
şi a unor oameni de afaceri prosperi 
din țară şi din străinătate, lucrarea s-a 
dezvoltat foarte mult. În prezent, se 
continuă plantarea de noi biserici şi se 
construiesc case de rugăciune, iar în 
a doua parte a anului 2017 vor începe 
lucrările de extindere a campusului 
nostru universitar din Bucureşti.

Continuăm evanghelizarea în 
România pe toate căile, ştiind că suntem 
datori în primul rând neamului nostru 
să-L prezentăm pe Domnul Isus Hristos 
ca  Mântuitor. Facem evanghelizări 
în bisericile noastre, dar şi în locuri 
publice. Mulțumim Domnului că, până 
acum, în cele mai multe localități, nu 
sunt probleme cu obținerea aprobărilor 
pentru evanghelizări în case de 
cultură, stadioane, aer liber etc. Vestim 
Cuvântul lui Dumnezeu şi prin postul 
de radio Vocea Evangheliei şi prin alte 
posturi de radio pe care le-au deschis 
unele biserici locale.

În Cultul Creştin Penticostal din 
România este în curs de înființare o 
Asociație de Evanghelizare care să 
susțină slujitori în zonele mai puțin 
evanghelizate din țara noastră. Cu 
ajutorul Domnului nădăjduim ca în 
acest an să avem această asociație 
organizată şi funcțională.

După ce, zeci de ani, 
în perioada comunistă, 
nu concepeam că vom 
putea vreodată ieşi din 
țară pentru a vesti Evanghelia şi la alte 
popoare, Dumnezeu, care este stăpân 
peste toate lucrurile, a adus vremea în 
care credincioşii penticostali români să 
meargă cu Vestea Bună a Evangheliei 
în multe locuri de pe pământ. Avem 
posibilitatea să împlinim porunca 
Domnului Isus care a spus: „Duceți-
vă în toată lumea şi propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură. Cine va 
crede şi se va boteza va fi mântuit; dar 
cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 
16:15-16)

Cultul Creştin Penticostal din 
România face misiune în afara țării 
prin Agenția Penticostală de Misiune 
Externă şi prin misiunile organizate 
de unele biserici locale aparținătoare 
Cultului nostru. Agenția Penticostală 
de Misiune Externă are în prezent 63 
de misionari care locuiesc şi lucrează 
în zone neevanghelizate din Africa, 
Asia şi Europa. Mulți dintre ei îşi riscă 
viața de dragul Domnului Isus şi a 
Împărăției Sale.

În Consiliul Bisericesc al Cultului 
nostru s-a hotărât ca lucrarea de 
evanghelizare şi cea de misiune 
externă să fie susținute, atât spiritual 
cât şi financiar. În fiecare an se vor face 
colecte speciale în bisericile noastre: 
pentru Asociația de Evanghelizare – în 

luna martie, pentru Institutul Teologic 
Penticostal din Bucureşti – la Rusalii, 
iar pentru Agenția Penticostală de 
Misiune Externă – în noiembrie.

Din datele pe care le oferă statul 
român, conform recensământului din 
2011, rezultă că numărul credincioşilor 
penticostali români a crescut foarte 
mult după Revoluție, Cultul Creştin 
Penticostal devenind astfel cel mai 
dinamic dintre cultele recunoscute în 
România. 

Numărul mare de biserici şi 
de credincioşi necesită un număr 
crescut de slujitori, care să fie integri, 
duhovniceşti şi bine pregătiți din 
punct de vedere biblic şi teologic. 
La rândul lor, aceştia trebuie să-i 
învețe pe noii convertiți ceea ce a 
poruncit Domnul Isus: „Duceți-vă şi 
faceți ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învățați-i 
să păzească tot ce v-am poruncit.” 
(Matei 28: 19-20a)

Prin învățătură se urmăreşte 
creşterea spirituală a membrilor 
bisericilor noastre şi pregătirea lor 
pentru venirea Domnului Isus.

Înainte de decembrie 1989, Cultul 
Creştin Penticostal din România avea 
un seminar teologic în care învățau 

După Revoluţia din decembrie 1989, România a intrat într-o perioadă 

nouă, în care se bucură de libertate religioasă deplină. Cultul Creştin 

Penticostal din România, încă de la început, s-a străduit să folosească toate 

drepturile pe care le-a obţinut pentru vestirea Evangheliei, construcţii de 

case de rugăciune pentru biserici, dezvoltarea învăţământului religios şi alte 

activităţi prin care oamenii să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos şi adevărata 

credinţă. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la 3045 biserici şi peste o sută de 

unităţi de învăţământ, de la grădiniţe până la universitate.

PASTOR Moise Ardelean,
PREȘEDINTE al Cultului Penticostal din România



foarte puțini studenți din cauza faptului că autoritățile 
vremii nu aprobau un număr mai mare. În ultimii 27 de ani 
s-au deschis foarte multe şcoli creştine în România, Cultul 
Creştin Penticostal fiind printre cultele care au deschis cele 
mai multe unități de învățământ.

În toate şcolile noastre ne străduim să formăm 
slujitori care, la rândul lor, să fie capabili să-i învețe pe alții. 
Învățământul penticostal are nevoie de mulți oameni care 
să se implice, de sprijin spiritual şi de sprijin financiar.

Toate activitățile pe care le desfăşurăm: păstorirea 
credincioşilor, evanghelizarea, misiunea externă, 
învățământul de toate gradele, construcții de biserici, radio, 
presa scrisă, ajutorarea nevoiaşilor – sunt o colaborare între 
noi ca slujitori şi Domnul Isus, capul Bisericii. Apostolul 
Pavel spunea: „Căci noi suntem împreună lucrători cu 
Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9)

Dacă încercăm să facem o evaluare a lucrării în 
ansamblul ei, ajungem la concluzia că Domnul a fost cu noi 
şi adevărate minuni s-au petrecut sub ochii noştri. Domnul 
a deschis uşi şi inimi, surprinzându-ne de multe ori. Pentru 
toate realizările, zicem împreună cu psalmistul: „Nu nouă, 
Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea 
Ta, pentru credincioşia Ta!” (Psalmul 115:1)

Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru 
noi şi, de asemenea,  mulțumim tuturor acelora care ne-
au fost alături, sprijinindu-ne spiritual şi financiar. Între cei 

care au fost şi sunt alături de noi, cei din România, este 
şi Misiunea Genesis din Chicago, USA. Această misiune 
ajută Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Agenția 
Penticostală de Misiune Externă, stații de radio RVE, 
construcții de biserici, plantări de noi biserici şi orfelinate 
din România.

Apreciem lucrarea pe care au făcut-o până acum şi ne 
bucurăm că sunt hotărâți să continue să sprijine lucrarea 
Domnului din România.

Mulțumim bisericilor, tuturor credincioşilor care, prin 
Misiunea Genesis, au ajutat lucrarea Domnului din țara 
noastră. Dumnezeu să răsplătească tuturor.

Viitorul este o provocare pentru noi toți. Cât timp 
ne bucurăm de libertate, am dori să facem cât mai mult 
pentru înaintarea Evangheliei, pentru lărgirea Împărăției lui 
Dumnezeu şi apropierea revenirii Domnului Isus. Să facem 
totul pentru Evanghelie ca să avem şi noi parte de ea! (1 
Corinteni 9:23)

Domnul să ne ajute pe toți la aceasta!   

DUCEŢI-VĂ ÎN TOATĂ LUMEA ŞI 
PROPOVĂDUIŢI EVANGHELIA LA 
ORICE FĂPTURĂ. CINE VA CREDE ŞI SE 
VA BOTEZA VA FI MÂNTUIT; DAR CINE 
NU VA CREDE VA FI OSÂNDIT.

(MARCU 16:15-16)

100 
DE UNITĂȚI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT

3045 
DE BISERICI

PENTICOSTALE

63 
DE MISIONARI

PRIN APME
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ÎMPREUNĂ 
LUCRĂTORI 
CU DUMNEZEU 
ÎN ROMÂNIA

AUTOR: Dr. Ioan Brie  
RECTOR al Institutului Teologic Penticostal București

Solicitarea de a Scrie deSpre ceea ce pot 
face creștinii evanghelici din diaspora pentru 
lucrarea domnului din românia, în special 
pentru bisericile evanghelice, mi s-a părut o 
provocare deosebită. Din punctul meu de 

vedere, răspunsul la această întrebare nu e ușor de dat. În 
general, nu e bine să te gândești la ce pot face alții pentru 
tine, cât e bine să te gândești la ce poți face tu pentru ei. 
Însă, socotind că suntem împreună lucrători în slujba 
aceluiași Domn Isus Hristos, că suntem frați în credință 
și parte a aceluiași popor, mă încumet să scot în evidență 
câteva răspunsuri la întrebarea de mai sus. La fel ca în 
vremea bisericii primare, și în cazul nostru, sprijinirea lucrării 
Domnului dintr-o arie geografică presupune implicarea 
resurselor umane, spirituale și materiale.

(1) În primul rând, bisericile din diaspora le pot sprijini 
pe cele din România prin mijlocire în rugăciune către 
Dumnezeu și prin încurajări în ce privește sănătatea 
spirituală a bisericilor și viziunea evanghelistică și 
misionară. Cunosc suficient de bine bisericile din diaspora 
română din SUA și Canada ca să pot afirma că bisericile 
din România au de învățat de la cele din diaspora, atât în ce 
privește spiritualitatea, păstrarea învățăturii sănătoase, cât 
și misiunea. Experiența acumulată de bisericile penticostale 
române din SUA și Canada, în contextul multiculturalismului, 

a multiconfesionalismului și a diversităților de expresie 
și manifestare creștină, specifice culturii nord-americane 
trebuie împărtășită cu pastorii și bisericile din România. 

(2) În al doilea rând, proiectele sociale, cum ar fi: 
ajutorarea săracilor, asistarea orfanilor, a văduvelor, a 
familiilor cu mulți copii, ajutarea sinistraților, încurajarea 
educației reprezintă un câmp mare de slujire. 

(3) Apoi, construirea de biserici noi în sate și orașe 
este un alt domeniu important pentru înaintarea Împărăției 
lui Dumnezeu în România. Am observat că în diaspora 
s-a ajuns la un fel de saturare în ce privește răspunsul la 
solicitarea celor din România în susținerea construcțiilor 
de biserici. Dincolo de argumentele care pot fi invocate în 
această speță, eu încurajez sprijinirea proiectelor de zidire 
de biserici. Această investiție este una de lungă durată și de 
impact peste multe generații.

(4) De mare importanță este încheierea de parteneriate 
cu bisericile din România în scopul trimiterii de misionari în 
țările neevanghelizate. Colaborarea cu APME s-a dovedit 
fructuoasă. Asimilarea juridică de către Cultul Penticostal 
din România a APME, în scopul mai bunei slujiri a misiunii 
creștine, reprezintă un factor de mare încredere și motivare 
în susținerea financiară a proiectelor misionare penticostale 
românești. 

(5) De asemenea, evanghelizarea zonelor României 
în care se găsesc puțini credincioși penticostali este un 
domeniu în care avem mare nevoie de ajutor. Viziunea 
președintelui Moise Ardelean de a înființa o Agenție 
penticostală de misiune internă, pentru evanghelizarea 
zonelor țării cu puține biserici penticostale trebuie 
susținută cu tărie. Se are în vedere elaborarea unei strategii 
de evanghelizare a României care să pună împreună 
resursele umane și financiare din bisericile penticostale din 
România și diaspora în scopul trimiterii de evangheliști și 
a deschiderii de biserici, îndeosebi în sudul, centrul și estul 

te poȚi iMplica în roMânia prin:
ruGăciune

încurajări

susȚinerea financiară

proiecte sociale

construirea de biserici noi

triMiterea de Misionari

proiecte de evanGhelizare

investiȚie în educaȚie



PROVOCARE

țării, dar și în celelalte zone. Institutul Teologic Penticostal 
din București se dovedește a fi o bună pepinieră pentru 
ridicarea de evangheliști, care să fie trimiși în scopul 
evanghelizării acestor zone. Avem mare nevoie de resurse 
financiare care să facă posibilă trimiterea de evangheliști 
și organizarea de proiecte misionare în România. Salutăm 
ajutorul pe care îl primim an de an prin misiunea făcută de 
Grupul The Messengers și Misiunea Speranța, împreună cu 
bisericile penticostale române din SUA și Canada, care se 
dovedește a fi o mare binecuvântare pentru evanghelizarea 
României. Călătoriile evanghelistice ale unor grupuri de 
tineri, organizate de bisericile penticostale române din 
SUA și Canada (menționez aici bisericile din Sacramento, 
Portland, Seattle, Phoenix, Atlanta, Florida, Nashville, 
Chicago, Detroit, Kitchener) trebuie încurajate și mai 
departe. 

(6) În final, doresc să accentuez importanța strategică 
a învățământului teologic pentru împlinirea mandatului 
misionar în România. Pe lângă Cultul Creștin Penticostal din 
România funcționează peste 100 de unități de învățământ 
de toate nivelele: grădinițe, școli gimnaziale, licee teologice, 
colegii și seminarii biblice, institute de învățământ 
universitar. Fără a pierde din vedere importanța fiecărei 
școli, în calitate de Rector al Institutului Teologic Penticostal 
din București, doresc să subliniez importanța acestei școli 
pentru slujirea cauzei Împărăției lui Dumnezeu în România 
și în întreaga lume. Institutul Teologic Penticostal, însuflețit 
de mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, urmărește 
ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori 
ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire 
teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos 
și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu. În prezent la ITP 
avem peste 200 de studenți. Majoritatea dintre ei provin 
din familii cu greutăți financiare. Formarea lor ca slujitori 
necesită un efort sporit din partea noastră. 

Clădirile în care funcționează acum institutul nu 
reușesc să satisfacă nevoile noastre, motiv pentru care am 
decis extinderea campusului. Vom construi o clădire nouă 
care să cuprindă 12 săli de curs, un amfiteatru, un laborator 
media, o capelă cu 350 de locuri, două săli de ședință, spații 
pentru socializare, bibliotecă şi birouri administrative. Noua 
clădire va avea 6000 mp construiți. Actualele clădiri vor 
fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare 
şi transformarea lui în spații de cazare pentru profesori şi 
studenți; extinderea Corpului Cantină prin suprapunerea 
cu trei etaje noi; supraetajarea Corpului de Cazare, pentru 
rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi. 
În final, campusul ITPB va avea o suprafață de 11500 mp 
construiți. Costurile totale ale acestui proiect se ridică la 
suma de trei milioane de dolari. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
în această toamnă vor începe lucrările de construcție pentru 
noul campus, iar până la finalul anului se dorește finalizarea 
„la roșu” a noii clădiri. 

Investiția în formarea de lucrători creștini este una de 
mare impact peste generații, la toate nivelele. Nevoia mare 
și continuă de lucrători destoinici pentru Evanghelie poate fi 
mai bine servită prin dezvoltarea unor școli teologice, în care 
studiul și spiritualitatea să fie armonios împletite. ITP este o 
asemenea școală. 

Cu ocazia scrierii acestui articol doresc să mulțumesc 
bisericilor penticostale din diaspora, în special celor din SUA 
și Canada, și tuturor prietenilor noștri care au sponsorizat 
nominal studenți ITP, pentru ajutorul acordat școlii noastre. 
ITP datorează mult Misiunii Genesis, care ani la rând a 
dovedit că este aproape de școala noastră.

Stimați frați, în numele fraților din România, apelez 
la sprijinul dvs. pentru înaintarea Evangheliei în mijlocul 
poporului nostru. Implicarea în oricare domeniu din cele 
menționate mai sus, sau în altele neamintite aici, va fi o 
binecuvântare pentru România.   

PROIECTUL PENTRU DEZVOLTARA 
CAMPUSULUI ITP BUCUREȘTI
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Dumnezeu nu alege oameni gata desăvârșiți pentru 
a-Și împlini planurile Lui. El îi desăvârșește pe cei pe 
care îi alege.

Dumnezeu are o școală gata pregătită prin care vrea 
ca fiecare dintre noi să trecem, pentru ca apoi să putem fi 
destoinici pentru orice lucrare bună. Suntem chemați să-L 
ascultăm slujind Biserica, care este Trupul Lui, și astfel să 
ducem vestea bună a Evangheliei tuturor oamenilor din 
întreaga lume, dar mai cu seama celor din neamul nostru. 
Chiar dacă suntem departe de țară, de locurile unde ne-am 
născut, e bine să nu-i uităm pe cei rămași acolo. 

Ca națiune, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o 
generație de tineri care este gata să mărșăluiască, împlinind 
porunca Domnului Isus, ducând Evanghelia, din cele mai 
mici coclauri ale României și până în cele mai mari orașe. 
Avem cu noi o generație de tineri care au trăit experiența 
rusaliilor și sunt gata să plece oriunde i-ar chema Dumnezeu. 
Chiar dacă Misiunea Genesis este implicată în proiecte de 
evanghelizare până la marginile lumii, România va rămâne 
Ierusalimul nostru. Simțim chemarea lui Dumnezeu de 
a face tot ce se poate pentru ca România să ajungă să-L 
cunoască pe Isus Hristos ca Domn.

După câțiva ani în America am întâlnit un prieten, 
pe care nu-l văzusem de multă vreme. Îi cunoșteam bine 
părinții, și desigur că în discuțiile mele purtate cu el, l-am 
întrebat: „Ce îți fac părinții?” Răspunsul lui a fost: „Bine!” 
L-am întrebat: „Când ai vorbit ultima dată cu ei la telefon?” 

L-am întrebat cu gândul de a le transmite salutări. Răspunsul 
pe care mi l-a dat, m-a șocat. „Cred ca acum cinci ani…” Nu 
l-am mai rugat să transmită salutările mele. Mă gândeam 
că până să ajungă la ei vor mai trece cinci ani sau poate 
vor fi plecați deja la Domnul. Întrebarea voastră probabil 
că este: „Era creștin acel om?” „O, Da! Era «creștin»!” Fără 
îndoială, sărmanul om a uitat de unde a plecat, ba mai mult, 
aproape ca și-a uitat mama și tatăl. Un asemenea om nu-ți 
mai vine să-l întrebi nimic despre biserica din satul lui sau 
despre oamenii printre care a trăit. Ce bine însă că nu toți 
sunt la fel.

O viață îmbelșugată nu ar trebui să ne facă să uităm 
de unde am plecat și, cu atât mai mult, de cei pe care i-am 
lăsat acolo: părinți, bunici, frați, surori sau chiar vecini. Acolo 
pot fi și oameni rămași ai nimănui, oameni care nu au pe 
nimeni care să le deschidă ușa, nu e nimeni care să le ducă 
de mâncare sau să le spună că există speranță și pentru ei 
și, astfel, să le ducă vestea bună a Evangheliei. Oare ar fi 
prea mult să ne aducem aminte de ei?

Cu siguranță că avem multe provocări și obstacole 
și iadul întreg care luptă împotriva noastră, în aceste zile 
din urmă, dar Dumnezeu este cu noi! Unindu-ne cu cei de 
acolo putem aduce Romania la Hristos. Vom birui! România 
poate fi câștigată pentru Hristos.

ROMÂNIA 
ÎN OBIECTIVUL MISIUNII 
GENESIS



MISIUNEA GENESIS 
IMPLICATĂ ÎN SLUJIREA DIN 
SUD-ESTUL ROMÂNIEI

Mihai Dumitrașcu, 
Pastor al Bisericii Creștine 

„Emanuel”, Galați
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Vă chemăm să ne reamintim de acele locuri, de 
cei rămași acolo și să facem tot ce putem ca să audă 
Evanghelia Domnului Isus Hristos. În sensul acesta, 
Misiunea Genesis vă cheamă să vă implicați în oricare 
din următoarele proiecte:

 + Institutul Teologic Penticostal – București;
 + Centrul Român de Studii Transculturale – 

Agigea;
 + Agenția Penticostală de Misiune Externă;
 + Construcții de biserici; 
 + Mass Media – Constanța, Suceava;
 + Suport pentru Evangheliști;
 + Orfelinate;
 + Suport pentru familii în nevoi;
 + Leprozeria din Tichilești.

Ca misiune, avem o ușă deschisă pentru oricine 
dorește să se implice în proiectele misionare legate 
de România, oriunde s-ar afla. Poate sătucul tău are 
nevoie de o biserică, de pastor, evangheliști sau alte 
nevoi pe care tu le-ai putea împlini. Unul din exemplele 
de urmat pentru noi ar fi Frank Lauback, fost misionar 
în Filipine timp de 20 de ani. Mottoul lui era: „Fiecare 
învață pe cineva.”

Fiecare din noi este chemat să învețe pe cineva 
despre dragostea lui Hristos. Dacă nu o facem pentru 
neamul nostru, o vom face oare pentru cei de la 
capătul lumii?       

                                                                                                 
Vă așteptăm!
Cu mulțumiri,
Rev. Ilie U. Tomuța

Marea Însărcinare lăsată de 
Mântuitorul ucenicilor Săi este tot atât de 

actuală astăzi ca și acum două mii de ani. 
Biserici, organizații misionare, persoane 

dedicate s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în 
vederea împlinirii dezideratului Său de a face ucenici din toate 
națiunile. Am fost plăcut surprins să văd că românii din diaspora 
nu au uitat de chemarea lansată de Isus: „Duceți-vă şi faceți 
ucenici din toate neamurile…” și astfel Organizația Genesis a 
ales să susțină uman și financiar misiunea transculturală și pe 
cea din România. Apreciez mult faptul că pornind din Chicago 
această misiune atinge oameni din diverse națiuni, limbi și 
grupuri etnice, fără să fi uitat nicio clipă de românii de acasă 
care trebuie expuși la mesajul Evangheliei.

 „Încă nu am văzut o biserică începută și nefinalizată”, au 
fost cuvintele pe care mi le-a transmis un slujitor al Evangheliei 
mult mai experimentat în lucrare decât mine, atunci când eram 
frământat cu începerea unei noi biserici în Galați. Oricine a 
fost implicat în plantarea unei biserici a experimentat temeri, 
întrebări, dorința de a ști cu siguranță că a auzit clar vocea lui 
Dumnezeu și nu confundă gândurile și dorințele personale cu 
voia Lui. În urma cu 18 ani și eu am experimentat astfel de trăiri. 
Dumnezeu a onorat credința mea cu oameni deosebiți care 
au format nucleul noii lucrări și apoi lideri care și-au asumat 
marea responsabilitate de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu 
pentru a investi cu dăruire la formarea și dezvoltarea Bisericii 
Creștine „Emanuel” din Galați.

Pe lângă gălățenii care au fost gata să plătească un mare 
preț, Dumnezeu ne-a ajutat să găsim ecou la mai multe Biserici 
și organizații creștine din România, dar și din lumea întreagă 
care s-au alăturat cu rugăciune, resurse umane și financiare 
lucrării din Galați și din județ. Pe lângă plantarea Bisericii 
„Emanuel”, Dumnezeu ne-a dat harul să mai deschidem încă 
alte zece biserici în județul Galați, o zona destul de aridă 
spiritual. Biserici și organizații române din Statele Unite și-au 
adus o contribuție deosebită la lucrarea Domnului din Galați. 
Le suntem recunoscători pentru acest lucru.

Un rol cu totul aparte l-a jucat Misiunea Genesis și, în 
mod special, pastorul Uțu Tomuța care a mobilizat biserici și 
persoane credincioase pentru a se alătura efortului nostru 
de a lărgi granițele Împărăției lui Dumnezeu în zona de Sud-
Est a României. Apreciem foarte mult faptul că, deși nu își 
are rădăcinile în zona de Sud a Moldovei, totuși a ales să se 
dăruiască lucrării de aici.

Ne rugăm pentru continuarea parteneriatului nostru cu 
Misiunea Genesis pentru a influența zona noastră cu mesajul 
Evangheliei, consolidarea credincioșilor, echiparea liderilor și 
trimiterea lor în lucrare.       
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Personal, provenind dintr-o 
familie creștină numeroasă, cu cinci 
surori și șase frați, purtam discuții cu 
surorile mele mai mari, despre ceea 
ce ne doream sa devenim când vom 
crește mari. Într-una dintre discuții, 
am răbufnit toate într-un ropot de râs 
cand una dintre surori a exaclamat că 
ea dorește să devină: „Mamă!” Acest 
lucru era destul de amuzant, fiind rostit 
de o fetiță de 10 ani. Peste ani, dorința 
ei s-a îndeplinit, în prezent ea având 
cinci copii minunați. Însă, în inima 
ei știa că ceea ce influența dorința 
ei, era chiar mama noastră: bună, 
plină de dragoste, grijulie cu copiii ei, 
puternică în fața oricăror probleme ale 
vieții, acest lucru părându-i-se ce mai 
frumoasă „profesie”.

Poate nu toate dintre noi am 
devenit la maturitate, ceea ce visam 

să devenim în copilărie. Peste ani, 
când ne transformăm în persoane din 
ce în ce mai mature, prioritățile noastre 
se schimbă, ele fiind influențate de 
aptitudinile noastre, de părinți, de 
profesori și cel mai important, de 
Dumnezeu. Când te uiți la o persoană 
demnă de admirat, îți dorești să devii 
ca ea, iar acest lucru îți poate influența 
traseul vieții.

Când eram în perioada logodnei, 
soțul meu, care era slujitor al lui 
Dumnezeu și doar ce terminase  
Institutul Teologic în domeniul slujirii, 
m-a întrebat dacă sunt convinsă 
că sunt de acord să mă căsătoresc 
cu o persoană care are această 
chemare de slujitor și care în viitor 
urmează să împlinească planul Lui 
Dumnezeu cu privire la chemarea lui, 
de a fi evanghelist și propovăduitor 

al Evangheliei. Întrebarea lui m-a pus 
pe gânduri, dar cu toate acestea, am 
răspuns prompt: Da!

Dar, ce era cu întrebarea aceasta? 
De ce era atât de serios acest statut de 
slujitor? Nu ar fi putut și acesta să fie 
ca toate celelalte profesii?

În primii ani ai căsniciei noastre, 
în inima soțului meu ardea tot mai 
tare dorința de a împlinii chemarea Lui 
Dumnezeu în acest sens, chemare pe 
care o avusese încă din timpul pregătirii 
teologice și își dorea ca împreună să 
slujim oamenilor din orașul nostru. 

Dumnezeu prin Cuvântul Său, ne 
învață pe toți cei ce suntem copii ai Săi, 
să fim slujitori ai Împărăției Sale și să 
ducem Vestea Bună până la marginile 
pământului. Această poruncă este 
un rezultat al dragostei Sale pentru 
oamenii care trăiesc în păcat și care 
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SLUJIREA 
ESTE ȘI 
PENTRU TINE, 
DRAGA MEA!
ARTICOL DEDICAT CITITOARELOR 
REVISTEI GENESIS

Cu siguranță, atunci când eram doar niște copile, visam să 
devenim prințese, sa avem propriul nostru castel, împodobit 
cu flori dintre cele mai frumoase și să purtăm rochii radiante 
de sărbătoare. Sau, visam să devenim doctorițe, avocate, 
profesoare sau orice altă profesie care emana admirație și 
respect, deoarece așa vedeam în filme sau la persoane care 
aveau deja acest statut. 



au nevoie de salvare, de o speranță și de mântuire. Ferice 
de aceia care împlinesc porunca Lui Dumnezeu și care în 
fiecare zi răspândesc mireasma plăcută a Evangheliei la cei 
ce au nevoie de ea! În acest sens, noi avem ca exemplu pe 
Domnul Isus, care a fost pe pământ un model desăvârșit de 
slujire și de sacrificiu pentru oameni.

Când am luat ca pentru mine acest Cuvânt, am fost gata 
să renunț la multe alte priorități pe care le aveam în viața de 
zi cu zi, chiar și la profesia mea. Am început să iubesc slujirea 
și să răspund afirmativ în fața chemării Lui Dumnezeu de a 
fi o familie de slujitori. Anii în care Dumnezeu ne-a modelat 
pe amândoi pentru slujire, au fost ani în care El ne vorbea 
despre planurile Sale cu privire la slujirea pe care ne-o 
încredința, au fost ani în care am întâmpinat și greutăți, 
probleme de sănătate și dezamăgiri. Când toate acestea 
se petreceau, eram deja de 3 ani implicați într-un proiect de 
plantare de biserică în orașul nostru, alături de o echipă de 
oameni cu aceeași chemare. 

Fiind femeie, mă gândeam cât de mult aport pot aduce 
eu lucrării de evanghelizare. Însă, de-a lungul timpului, 
slujirea mea a fost necesară în situații în care trebuia sa mă 
rog pentru alte femei, să le pot spune o vorbă de încurajare, 
să pregătesc o masă caldă, să vestesc altor oameni despre 
dragostea Lui Hristos pentru lumea aceasta, să inițiez 
proiecte de evanghelizare, să dau învățătură copiilor despre 
Dumnezeu și să pot întinde mâna unui om sărman. De 
multe ori, soțul meu îmi spune: „Sunt anumite slujiri pe care 
numai o femeie le poate face. Ce bine că sunt femei care 
doresc să îl slujească pe Dumnezeu!”

Au fost însă și momente când mă simțeam blocată 
în slujire, când aveam gânduri de renunțare, când apăreau 
multe piedici, dar Dumnezeu îmi spunea că nu mă rog 
îndeajuns de mult pentru această lucrare și că El îmi cerea 
să fac mai mult, să nu mai privesc la slujirea mea care uneori 
era imperfectă și să mă uit la modeul suprem al Domnului 
Isus.

Dacă te gândești că o viața de slujire înseamnă un 
lucru prea dificil de trăit, poate că de multe ori așa este. Dar, 
în slujire sunt momente în care vezi cum fața unui copil se 
înseninează în urma unei conversații despre Isus și când îi 
dai siguranța că Dumnezeu îl iubește, când poți să plângi 
alături de o altă femeie care trece prin tragedii și să o asiguri 
că Dumnezeu este lângă ea, când poți vedea expresia plină 
de bucurie a unui om care tocmai L-a primit pe Hristos în 

viața lui, când închei cu bine un proiect de evanghelizare, 
prin care oamenii au auzit despre Hristos, acestea sunt 
momente în care îți spui în inima ta că merită să slujești.

Uitându-ne cu ochii firești, parcă nu am mai avea timp 
de slujire, toate se petrec cu o viteză uluitoare în jurul nostru 
și este foarte greu să ții pasul. Poate de multe ori te-ai simțit 
depășită de multitudinea de obligații pe care le ai în viața de 
zi cu zi, iar slujirea ți se părea încă un lucru greu de făcut, cu 
toate acestea, vreau să te încurajez să îi ceri Lui Dumnezeu 
călăuzire pentru viața ta și să te întrebi cum ai putea să îi 
slujești Lui. Privind cu ochii spirituali și dacă dai atenție vocii 
Lui Dumnezeu, poți realiza că oamenii au nevoie să audă 
despre Hristos chiar din gura ta. Dumnezeu ți-a încredințat 
și ție această chemare, folosește-o! 

Alături de profesia pe care o ai sau pe care urmează 
să o alegi, există chemarea Lui Dumnezeu la slujire pentru 
fiecare femeie, El te poate îndruma să slujești cu toată 
imima acolo unde va fi nevoie. Ascultă cu atenție vocea Sa! 
Dacă pentru profesia aleasă, ai fost influențată de părinți, 
profesori sau de o altă persoană pe care ai admirat-o, 
slujirea pentru Împărăția Lui Dumnezeu poate fi influnțată 
de Isus care ne-a lăsat tuturor modelul Său suprem de 
dăruire și ne-a lăsat porunca de a  răspândi Evanghelia la 
orice făptură.

Mă rog să poți folosi acest model al Domnului Isus, și 
să devi o slujitoare prin care mulți oameni să audă despre 
mântuirea pe care Dumnezeu o oferă prin Fiul Său Isus, dar 
să Îi aduci și cinste prin profesia pe care o ai!

Fii binecuvântată!   

„SUNT ANUMITE SLUJIRI PE CARE 
NUMAI O FEMEIE LE POATE FACE. CE 
BINE CĂ SUNT FEMEI CARE DORESC 
SĂ ÎL SLUJEASCĂ PE DUMNEZEU!”

POATE TE GÂNDEȘTI CE POATE FI AȘA DE DIFICIL 
ÎN A FI SLUJITOR? DACĂ PRIVEȘTI DIN EXTERIOR, 
CHIAR NU PARE DIFICIL, ÎNSĂ SLUJIREA LA CARE 
DUMNEZEU NE CHEAMĂ, NU POATE FI FĂCUTĂ 
ORICUM. PENTRU ACEASTA, DUMNEZEU NE POATE 
CERE CA INIMA, DORINȚELE, PLANURILE, VIITORUL, 
AȘTEPTĂRILE, CHIAR ȘI SĂNĂTATEA, SĂ ÎI FIE 
PREDATE LUI CU TOTUL, ASTFEL ÎNCÂT, PRIN ACESTE 
ETAPE, SĂ NE FACĂ DESĂVÂRȘIȚI ȘI DESTOINICI 
PENTRU LUCRAREA LA CARE NE-A CHEMAT.
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CÂND AUZI 
CHEMAREA LUI, 
ASCULTĂ-L ŞI 
VEI DEVENI  
O MINUNE A LUI 
DUMNEZEU. 

AUTOR: Dr. Iosif ȚON, pastor și scriitor 

WEBSITE: www.iosifton.ro

în anul 1701, o parte dintre roMânii din ardeal 
au trecut la catolicisM. fiindcă au păstrat anuMite 
părȚi din liturGhia ortodoxă (liturGhia Greacă), şi-
au zis Greco-catolici. unul dintre Motivele pentru 
care s-au unit cu roMa a fost proMisiunea că își 
vor putea triMite copiii la școli în viena şi în roMa. 
acești tineri au avut de la început urMătoarea 
viziune: să MerGeM la școli înalte, să învăȚăM tot 
ce se poate învăȚa acolo, apoi să ne întoarceM la 
poporul nostru, să faceM aici școli şi astfel să ne 
ridicăM neaMul. Mișcarea aceasta nobilă s-a nuMit 
„școala ardeleană”. 

MISIONARI 
LA NEAMUL NOSTRU



 Directorul Liceului din Aiud, unde am 
învățat eu, era unul dintre cei ce au studiat 
la Roma şi apoi s-a întors să-şi slujească 
neamul. De la el am primit și eu viziunea de 
a merge la școli înalte şi de a mă întoarce 
apoi la ai mei şi să le dau şi lor ceea ce am 
găsit la alții. 

Chiar înainte de începerea Primului 
Război Mondial, o familie din Curtici, județul 
Arad, a emigrat în America. Unul dintre 
băieții din această familie,  Ioan Socaciu, 
a făcut în America liceul, apoi a studiat la 
Seminarul Baptist din Louisville, Kentucky. 
De unde o fi căpătat el viziunea întoarcerii 
la ai săi? Fapt este că în anul 1921 s-a întors 
în țară cu dorința de a face aici un seminar 
teologic baptist. Acestui om îi datorăm 
faptul că a întemeiat Seminarul Teologic 
din București  (în primii ani a fost localizat 
în satul Buteni, din jud. Arad). Socrul meu, 
Gheorghe Cosman, a fost student acolo în 
prima serie. Tot dintre primii studenți a fost 
şi un unchi al meu, frate al mamei mele, 
Ioan Cucuț. 

În anul 1950, Ioan Socaciu a ținut un 
curs biblic de o săptămână la Cluj, unde 
am participat şi eu, deși aveam doar 16 ani. 
Ioan Socaciu m-a impresionat, fiind un om 
de mare ținută academică. Acolo m-am 
convins că ceea ce mi-au spus profesorii 
comuniști, că știința a dovedit că nu există 
Dumnezeu şi că numai oamenii fără școală 
mai cred în Dumnezeu este o minciună. 
Acolo am căpătat dorința de a studia Biblia 
şi apoi de a o împărtăși şi altora. 

Directorul Liceului din Aiud şi Ioan 
Socaciu mi-au devenit modelele pentru 
toată viața. Când am ajuns student la 
Universitatea Oxford, a venit la mine cineva 
din America şi mi-a oferit o slujbă foarte 
atrăgătoare. Eu i-am spus însă că mă întorc 
la cei cu opinci, să le dau şi lor ceea ce am 
căpătat la Oxford! 

M-am întors în țară în 1972 şi nouă ani, 
în ciuda tuturor persecuțiilor, am desfășurat 
o lucrare plină de har, ca profesor, ca pastor 
şi ca scriitor de lucrări în apărarea drepturilor 

credincioșilor evanghelici. Am 
plecat în America numai când 
m-au obligat comuniștii. Dar şi 
în America am lucrat pentru frații 
mei din România, am publicat cărți 
teologice pentru ei şi am realizat 
emisiuni la Europa Liberă şi la BBC. 

Când a căzut comunismul, 
m-am întors în țară, am întemeiat 
Institutul Biblic de la Oradea (astăzi 
Universitatea Emanuel), am fondat 
şi condus Editura Cartea Creștină, 
am inițiat Alianța Evanghelică, 
am lansat stațiile de radio numite 
Radio Vocea Evangheliei și am 
participat la demararea primelor 
liceelor creștine din mai multe 
locuri din țară. Nu spun aceste 
lucruri ca să mă laud, fiindcă sunt 
acte publice, cunoscute de toată 
lumea. Le amintesc aici fiindcă 
am vrut să ilustrez ce înseamnă 
noblețea viziunii tinerilor de la 
Școala Ardeleană de a aduna cât 
mai mult în străinătate şi de a 
se întoarce apoi să le dăruiască 
fraților lor. Şi să scot în evidență 
destinul mai puțin cunoscut al unui 
Ioan Socaciu, care a făcut școala în 
America şi apoi s-a întors la frații 
lui din România, unde a muncit și a 
suportat  o viață întreagă persecuții, 
suferințe, devenind dascălul 
mai multor generații de pastori, 
evangheliști, scriitori, lucrând aici 
neobosit până la moarte.

Ei au fost inspirația mea, 
modelele mele, care m-au însoțit 
toată viața. 

La un Congres al Asociației 
Baptiste din America, în 1987, am 
vorbit despre principiul acesta al 
întoarcerii la cei între care Dumnezeu 
a decis să te naști şi am chemat 
tinerii de curând veniți în America 
să facă aici școală cât mai multă şi 
apoi, când va cădea comunismul, să 
ne întoarcem şi să facem lucrarea lui 
Dumnezeu în România. După mine, 
s-a ridicat un pastor român mai 
vechi şi le-a zis tinerilor: „Tocmai ați 
ascultat o chemare. Dar eu am alt 
sfat pentru voi: «Uitați ce ați lăsat în 
urmă şi faceți din țara aceasta țara 
voastră»”. Cu asta a turnat apă pe 
focul pe care l-am aprins eu. Nu vă 
spun eu pe cine l-au ascultat tinerii. 

De atunci şi până azi, românii 
care vin în țările prospere din Apus 
au de făcut această alegere: să 
se bucure ei înșiși toată viața de 
belșugul de aici, sau să facă parte şi 
celor lăsați în urmă, sau chiar să se 
întoarcă la ai lor şi să-i învețe cum 
să construiască o viață mai bună şi 
o țară mai bună. 

Recunosc că alegerea celei 
de-a doua căi nu este ușoară. Dar 
eu cred că aceasta a doua cale 
este dată de Dumnezeu. Când 
auzi chemarea Lui, ascultă-L şi vei 
deveni o minune a lui Dumnezeu.    
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când citesc 
cartea 1 saMuel, sunt 

anuMite relatări care Mă fac să siMt o 
coMpasiune extraordinară pentru tânărul 
david care, deși cheMat de duMnezeu 
și uns de profetul saMuel să fie reGele 
poporului israel, în druMul lui spre tron, 
experiMentează din plin ce înseaMnă să fii 
subestiMat, deniGrat, aMeninȚat, hoinar, 
flăMând, respins, dar, totuși, însoȚit în 
Mod unic de prezenȚa și providenȚa lui 
duMnezeu.

Un episod stânjenitor pentru un 
rege este redat în 1 Samuel capitolul 
25, când David ajunge în poziția de 
a cere resurse necesare existenței 
umane. Aflând de la oamenii locului 
faptul că Nabal este un om foarte 
bogat, David caută momentul potrivit 
pentru a-și prezenta nevoia și în plină 
sărbătoare a tunderii oilor, alege să 
trimită la Nabal un număr de zece 
tineri prin care-i cere bunăvoință.

Este cunoscut faptul că atunci 
când un om trece prin momente 
stânjenitoare, ar prefera să-și rezolve 
problema de unul singur și să nu afle 
nimeni. Dacă chiar nu se mai poate, cu 

rușine, se deschide până la urmă față 
de cei din familie, cerându-le ajutor. 
Din acest motiv, subliniind faptul că 
erau parte din aceeași seminție, David 
se adresează lui Nabal prin cuvintele, 
„dă, dar, te rog, robilor tăi și fiului 
tău David…”. În calitate de „rob”, ești 
înclinat să te uiți la mâna stăpânului 
tău, anticipând că vei primi ceva, 
pentru că ai îndeplinit o anumită slujire. 
În calitate de „fiu”, te bazezi pe relația 
părintească, știind că dacă-i ceri tatălui 
tău o pâine, nu vei primi o piatră. Pe 
aceste considerente, David, cu respect 
și stimă, a apelat la inima și la poziția 
lui Nabal.

Mai mult, David nu-și trimite 
reprezentanții la Nabal într-o situație 
de criză, ci într-o vreme de sărbătoare, 
când Nabal avea tunsul oilor. Dacă în 
cultura noastră oamenii sunt gata să 
facă acte de generozitate la sărbători 
sau la evenimente special organizate, 
cu atât mai mult în cultura evreiască. 
Sărbătoarea era însoțită de belșug, de 
veselie, iar organizatorii întotdeauna 
pregăteau mâncare mai multă decât 
era necesar. De aceea, David a 
îndrăznit să-și prezinte nevoia la un 

moment în care nu era necesar ca 
Nabal să facă cheltuieli suplimentare, 
drept pentru care David nu are pretenții 
calitative sau cantitative cu privire la 
dărnicia lui Nabal. Însă actul dărniciei 
nu are de-a face cu ce are sau nu omul, 
ci are de-a face cu inima. David, un 
om după inima lui Dumnezeu, îi cere 
lui Nabal „dă, dar… ce te lasă inima!” 
Însă inima lui Nabal nu experimentase 
faptul că „pe cel ce dă cu bucurie îl 
iubește Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7) 
și nu conștientizase exigența divină 
cu privire la resursele pe care le avem, 
căci din perspectiva lui Dumnezeu noi 
suntem ispravnici (1 Corinteni 4:2), iar 
El va evalua credincioșia noastră față 
de tot ceea ce ne-a încredințat.

Nabal evaluează cererea lui 
David fără niciun dram de empatie 
și face o afirmație foarte dureroasă, 
spunând: „astăzi sunt mulți slujitori 
care fug de la stăpâni” (v. 10b); „să-mi 
iau eu pâinea, apa și vitele pe care le-
am tăiat pentru tunzătorii mei și să le 
dau unor oameni care sunt de nu știu 
unde?” (v. 11). 

Dragi cititori, sunt atât de mâhnită 
când aud frați creștini că se raportează 
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SĂ CAPETE TRECERE, 
DAR, TINERII ACEȘTIA!

Întreabă pe slujitorii tăi şi-ți vor spune. să 
capete trecere, dar, tinerii aceștia Înaintea ta, 

fiindcă venim Într-o zi de bucurie. dă, dar, te 
rog, robilor tăi şi fiului tău david, ce te lasă 

inima. (1 saMuel 25:8)

În 17 mai 2017 am avut 
bucuria de a-l avea la 
capelă pe fratele Ilie-
Uțu Tomuța, directorul 
Misiunii Genesis, în 
vizită la CRST.
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la misionari cu aceeași atitudine pe 
care a avut-o Nabal față de David, 
rostind cuvinte precum: Astăzi sunt 
mulți tineri care sunt leneși, cărora 
nu le place să lucreze, nu au interes 
de a-și clădi un viitor și preferă să se 
plimbe! Prin urmare, de ce să susținem 
financiar niște oameni despre care nu 
știm nimic?

Chiar? Evaluarea unui misionar 
nu trebuie să fie făcută în acest fel! 
Chiar astăzi am avut un interviu 
pentru admiterea la Centrul Român 
de Studii Transculturale (CRST) a unei 
tinere care, la momentul în care a 
primit chemarea la misiune, ne-a scris 
următorul e-mail: 

Mă numesc Emanuela 
S., sunt din Arad și aș dori să 
primesc informații cu privire la 
înscrierile în cadrul CRST-ului. 
Dumnezeu a lucrat la inima mea, 
mi-a vorbit cu privire la planul 
Său pe care îl are pentru mine, 
însă cercetarea profundă pentru 
misiune a avut loc în timpul 
cursului Kairos. Sunt hotărâtă 
să urmez acest drum, să ascult 
de Dumnezeu în toate. 

În viața mea a avut loc 
nașterea din nou, sunt botezată 
în apă și cu Duhul Sfânt. Am 
26 de ani, iar ca profesie sunt 
asistent medical generalist și 
de șase ani lucrez într-o clinică 
privată. Sunt gata să renunț la 
locul meu de muncă pentru a 
putea urma acest drum. Sunt 
convinsă că este voia Domnului, 
nu mă îndoiesc de acest lucru.

Să nu uităm că orice situație 
este evaluată de ambele părți 
implicate, de observatori și, mai 
cu seamă, de Dumnezeu. David 
evaluează răspunsul lui Nabal și-
și exprimă vizibil nemulțumirea și 
frustrarea. Din cele auzite, Abigail 
evaluează și ea atitudinea lui Nabal, 
iar prin generozitatea ei oferită pe 
ascuns, devine canalul prin care 
binecuvântarea lui Dumnezeu este 
revărsată peste viața ei și peste viața 
regelui. Însă și Dumnezeu evaluează 
situația și decide să-l scoată pe Nabal 
din rolul de ispravnic al resurselor în 
baza cărora era bogat și faimos.

DRAGI CITITORI, 
BUNĂVOINȚA TREBUIE 
ARĂTATĂ TUTUROR 
OAMENILOR, DAR MAI 
ALES CELOR DIN FAMILIE. 
DACĂ NAȚIONALITATEA 
NOASTRĂ ESTE DE 
ROMÂNI, HAIDEȚI 
SĂ NU NE NEGLIJĂM 
RESPONSABILITATEA DE A 
FACE BINE ȘI DE A SUSȚINE 
ÎN LUCRARE PE PUȚINII 
LUCRĂTORI ROMÂNI CARE 
SUNT IMPLICAȚI ACUM ÎN 
MARELE SECERIȘ.

Misiunea Genesis a adoptat 
atitudinea lui Abigail, iar tinerii 
studenți, tinerii misionari, lucrarea 
CRST au căpătat trecere înaintea 
bordului Misiunii Genesis, drept pentru 

care în scrisoarea de informare din 
luna iunie, CRST a putut scrie: 

Odată cu încheierea 
acestui an școlar, avem multe 
cuvinte de mulțumire pentru că 
în toate nevoile financiare ale 
școlii Domnul a fost credincios și 
ne-a purtat de grijă. Donații mai 
mici sau mai mari au venit de 
la pensionari și copii, biserici și 
profesori, prieteni și organizații. 
Nu sunt frecvente ocaziile când 
unii dintre acești parteneri ajung 
să ne viziteze la campus, dar în 
ziua de 17 mai am avut bucuria 
de a-l avea la capelă pe fratele 
Ilie-Uțu Tomuța, directorul 
Misiunii Genesis din Chicago. 
Dumnealui a înmânat școlii un 
certificat de apreciere pentru 
buna colaborare pe care o avem, 
a oferit studenților și echipei un 
cadou pentru nevoi personale 
și a pus o sămânță a credinței 
pentru a încuraja viziunea școlii 
de a renova clădirea campusului. 
Îndemnați de apostolul Pavel 
să-i prețuim mult pe cei care se 
ostenesc între noi, am marcat 
acest moment cu un simbol 
de apreciere față de Misiunea 
Genesis și cu rugăciune pentru 
toți susținătorii școlii. 

Asemenea binecuvântării pe care 
Abigail a primit-o în urma generozității 
ei, ne rugăm ca binecuvântarea lui 
Dumnezeu să fie peste toți cei în fața 
cărora tinerii misionari au căpătat și 
vor căpăta trecere.!     

ACTUL DĂRNICIEI NU ARE 
DE-A FACE CU CE ARE SAU 

NU OMUL, CI ARE DE-A 
FACE CU INIMA.

ABSOLVIREA UNEI NOI GENERAȚII 
DE STUDENȚI AI CRST – (2017)

INTERVIU PENTRU ADMITEREA LA CENTRUL ROMÂN DE 
STUDII TRANSCULTURALE (CRST)
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ASISTĂM NEPUTINCIOȘI, UNEORI POATE 

CHIAR NEPĂSĂTORI, LA REDEFINEA VIOLENTĂ 

A FUNDAMENTELOR CREȘTINISMULUI. O SĂ 

MĂ REFER LA REDEFINIREA UNUI SINGUR 

FUNDAMENT: MISIUNEA ȘI EVANGHELIZAREA.

O explicație simplă definește 
evanghelizarea că fiind prezentarea 
Evangheliei în propria cultură, în 
timp ce misiunea este prezentarea 
Evangheliei în alte culturi. Din umila 
mea experiență, în generația noastră 
slujba evanghelistului nu este 
suficient de promovată. Bisericile 
susțin financiar pastori, muzicieni, 
tehnicieni pentru audio, video, tv, 
însă nu mai susțin cu aceiași pasiune 
și evangheliști. De ce? Oare pentru 
faptul că interesul nostru se limitează 
doar la biserica locală? Condiții, 

confort, concurență? Oare pentru că 
este mai ușor și mai simplu să lucrăm 
în biserică decât în lume? Oare pentru 
că suntem mai înclinați să păstorim 
oamenii convertiți și mai puțin să 
evanghelizăm oamenii neconvertiți? 
John Wesley a spus: „Parohia mea este 
lumea.” Când Mântuitorul a anticipat 
iminenta coborâre a Duhului Sfânt 
la Cincizecime a precizat că puterea 
Duhului va face din ucenicii Domnului 
evangheliști și misionari, care vor 
începe să evanghelizeze din zona 
lor și vor continuă până la „marginile 
pământului”. (Fapte 1:7-8)

În ultimii douăzeci de ani am 
participat la multe întâlniri publice de 
evanghelizare în România, alături de 
Grupul Speranța, de cele mai multe 
ori pe stadioane, alteori în săli publice, 
rareori în biserici. Scopul nostru a fost 

să prezentăm Evanghelia oamenilor 
neconvertiți, în locurile în care ei sunt 
dispuși să vină și să asculte. 

CARE A FOST MOTIVAȚIA?

1   Este misiunea noastră să 
predicăm Evanghelia oamenilor 

neconvertiți:  Duceți-vă și faceți 
ucenici din toate neamurile…” (Matei 
28:19) „Eu am sădit, Apolo a udat, 
dar Dumnezeu a făcut să crească.” (1 
Corinteni 3:6) Dumnezeu ne-a trimis 
să mergem la oameni, nicidecum 
să-i așteptăm pe oameni să vină la 
noi. Numai oamenii născuți din nou 
sunt trimiși de Dumnezeu să predice 
Evanghelia. Când famenul etiopian se 
întorcea de la Templu, Dumnezeu l-a 
trimis pe Filip să-i predice Evanghelia, 
nu pe îngerul care i-a vorbit lui Filip. 
Nu avem nicio justificare să omitem 
mandatul de a face evanghelizare, 
este porunca Stăpânului.

2   Este responsabilitatea noastră 
să  trăim în echilibru spiritual venind 

la Dumnezeu în închinare și mergând 
la oameni în evanghelizare. În Pilda 
Samariteanului Milos, preotul și levitul 
au mers să se închine la Templu, dar 
nu l-au ajutat pe omul căzut de tâlhari. 
(Luca 10:25-37) Petru și Ioan au mers 
să se închine la Templu, însă s-au oprit 
la cerșetorul care aștepta la intrarea 
în Templu vindecându-l în numele 
Domnului Isus. (Fapte 3:1-6)

3  Este păcatul nostru dacă 
omitem chiar dacă nu comitem. 

Avem tendința să credem că am făcut 

PREZENTAREA 
EVANGHELIEI 

ÎN PROPRIA 
CULTURĂ AUTOR: Luigi Mițoi 

PASTOR Biserica Betania, Chicago



totul atunci când nu comitem un rău, uitând că a omite 
un bine este păcat. (Iacov 4:17) Omiterea de a nu pleca la 
culoarea verde a semaforului este la fel de greșită că și 
comiterea de a nu opri la colarea roșie a semaforului. A 
omite să faci un bine este la fel de păcat că atunci când 
comiți un rău. (Matei 25:41-46) Evanghelizarea este marele 
bine pe care suntem trimiși de Dumnezeu să-l facem 
oamenilor.

4 Este bucuria noastră să-i conducem pe oameni la 
Cruce. Bucuria lui Petru a fost mare când s-au convertit 

cei trei mii de oameni în ziua Cincizecimii la Ierusalim, sau 
atunci când s-au convertit Corneliu și familia lui extinsă. 
Bucuria lui Pavel a fost mare când a plantat biserici pe 
cele trei continente, cu prețul renunțării la carieră, bogăție, 
confort… 

În timpul evanghelizărilor din România am văzut mulți 
oameni îngenunchind înlăcrimați pe iarba stadionului sau 
în praful din curtea unei școli. Unii dintre ei erau tineri, alții 
bătrâni, unii erau muncitori, alții intelectuali, însă toți aveau 
aceiași problemă: se simțeau vinovați în față lui Dumnezeu, 
dar eliberați în urmă pocăinței și credinței. Semnificația 
unui creștin autentic vine din faptul că împlinește voia lui 
Dumnezeu și nevoia de mântuire a semenilor.

5  Este treaba noastră să ne încredem în resursele lui 
Dumnezeu. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, 

n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit 
frații, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi 
mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva. (2 Corinteni 11:9) Căci 
mi-ați trimis în Tesalonic, o dată, şi chiar de două ori, ceva 
pentru nevoile mele. (Filipeni 4:16) Una dintre cele mai des 
întâlnite scuze pentru omiterea misiunii este lipsa banilor. 
Personal cred că ne confruntăm cu lipsa oamenilor. Atunci 
când vrem să plecăm în misiune și nu avem bani suficienți, 
„frații din Macedonia sau din Tesalonic” ne vor ajuta. Atunci 
când citim Faptele Apostolilor este ușor de observat faptul 
că cele mai multe minuni Dumnezeu le-a făcut cu apostolii 
în misiune, nu cu apostolii la închinare în biserică. 

6  Este demnitatea noastră să ne asumăm personal 
evanghelizarea neconvertiților. „Eu am sădit, Apolo a 

udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” (1 Corinteni 3:6) 
Pavel a fost un om realizat, intelectual, profesional, social…, 
însă după ce l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos ca pe 
mântuitorul lui personal a spus: Dacă vestesc Evanghelia, 
nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o 
vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! (1 
Corinteni 9:16)

Unul dintre lucrurile greu de înțeles este legea implicării 
sau neimplicării progresive: în timp ce faci evanghelizare 
simți să faci și mai multă evanghelizare; în timp ce nu faci 
evanghelizare ajungi să nu mai simți nicio dorință de a face 
evanghelizare. 

Eu m-am convertit de-abia la vârsta de 21 de ani, 
motiv pentru care am pierdut anii pe care nu i-am închinat 
lui Dumnezeu. Acum, în timp ce mă apropii de bătrânețe, 
încerc un sentiment amar de regret că nu am făcut mai mult 
pentru Dumnezeu, că nu am proclamat mai intens numele 
Lui. Dumnezeu merită totul pentru că a oferit totul. A Lui să 
fie slavă în veci!   
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Poporul român este 
un popor binecuvântat. 
Vestea Bună a ajuns la noi 
încă din secolul al II-lea, 
iar de atunci și până astăzi 
Dumnezeu a rânduit să aibă 
loc treziri spirituale și avem 
o moștenire spirituală foarte 
bogată. Românii nu sunt un 
popor aflat în întuneric. În 
acest neam binecuvântat 
ne-am născut și noi. Am 
crescut cu valori creștine și 
cu adevărul că Isus Hristos 
este Domnul prin care 
primim mântuirea sufletelor 
noastre. Aproape fiecare 
român a avut șansa să audă 
Evanghelia măcar o dată. 

 La jumătatea lunii iulie 
a acestui an am participat la 
o întâlnire de tineret într-o 
biserică din Timișoara. În 
timp ce zeci de tineri își 
înălțau glasurile să-L laude 
pe Dumnezeu, prezența Lui 
se făcea simțită prin Duhul 
Sfânt. M-am gândit ce mare 
Har ni s-a dat să putem să-L 
preamărim pe Dumnezeu, 
să stăm în prezența Lui fără 
teamă, să-L numim Tată, 
să avem Cuvântul Său la 
îndemână… Și totuși, de 
cele mai multe ori ni se par 
normale lucrurile acestea, 
ca și cum ni s-ar cuveni, ca 
și cum Dumnezeu e dator 
să ne ofere prosperitate, 
libertate religioasă și 
binecuvântare, și uităm 

să ne oprim o clipă și să 
realizăm ce mare îndurare și 
bunătate a avut și are Tatăl 
Ceresc față de noi.  

E mare binecuvântarea 
peste țara noastră, unde 
avem numeroase biserici și 
cadre de instruire precum 
Centrul Român de Studii 
Transculturale. 

Tinerii români pot fi 
echipați, șlefuiți și modelați 
într-un mediu creștin 
sănătos, iar sute de oameni 
investesc într-o generație 
care să ducă Evanghelia 
mai departe. Dar această 
investiție să fie doar pentru 
neamul românesc, sau 
Dumnezeu are planuri mai 
mărețe pentru credincioșii 
români? 

Dacă suntem copii ai 
lui Avraam prin credință 
(Romani 4 :16), înseamnă că 
moștenim și promisiunea 
care i-a fost acordată: „te 
voi binecuvânta, îți voi face 
un nume mare și vei fi o 
binecuvântare” (Geneza 12: 
2). Această promisiune vine 
și cu o datorie – aceea de 
a fi o binecuvântare pentru 
alții, de a fi lumină. Mă bucur 
că voi, care citiți Revista 
Genesis, ați înțeles că noi 
ca români suntem așa de 
privilegiați, și acum e timpul 
să investim și noi în alte 
popoare, pe lângă poporul 
nostru. 

SAMI ȘI LARISA BANCIU
misionari APME

 BINECUVÂNTAȚI SĂ FIM O 
 BINECUVÂNTARE 

AM O SINGURĂ LUMÂNARE A VIEȚII PE 
CARE SĂ O ARD, ȘI MAI DEGRABĂ AȘ 

ARDE-O PE UN TĂRÂM PLIN DE ÎNTUNERIC, 
DECÂT ÎNTR-UNUL INUNDAT DE LUMINĂ. 

J.K. FALCONER

Te voi binecuvânta, îți voi face un nume 
mare şi vei fi o binecuvântare. 

(Geneza 12:2)



CHEMARE LA MISIUNE

Totul a început în anul 2015. Eram 
proaspăt căsătoriți, când viața noastră, 
a mea și a soțului meu Samuel, a luat 
o întorsură de 180 de grade. La aflarea 
informației că, în secolul nostru, mai 
sunt încă 6700 de popoare aflate în 
întuneric, inima noastră a fost zdrobită 
de durere pentru cei care nu au avut 
șansa să-L cunoască pe Mântuitorul. 
După un timp petrecut în rugăciune, în 
care îi ceream Domnului să scoată mai 
mulți lucrători la secerișul Său, Duhul 
Sfânt ne-a întrebat dacă nu vrem să 
fim chiar noi astfel de lucrători. ,,Cum 
noi? Suntem doar niște tineri!”,  a fost 
prima reacție, dar apoi am înțeles că 
Dumnezeu are nevoie doar de niște 
oameni disponibili, ca să-i folosească 
ca pe niște instrumente în mâna Lui. 

Ne-am simțit onorați, dar și datori 
să ducem Vestea Bună unui popor 
care nu a auzit de Isus. Nu a durat mult 
timp până ce am luat decizia să ne 
pregătim în Cadrul Centrului Român 
de Studii Transculturale. Acolo am 
beneficiat și noi de implicarea pe care 
voi, Misiunea Genesis, ați arătat-o. 
Suportul emoțional pe care ni l-ați 
oferit prin încurajări din partea liderilor 
voștri, suportul spiritual prin rugăciuni, 

dar și suportul material, dăruind pentru 
noi din banii dumneavoastră, a fost o 
reală binecuvântare pentru noi. Iar noi 
ne dorim ca să ducem binecuvântarea 
mai departe.  

Dumnezeu ne-a confirmat că am 
luat decizia potrivită și ne-a încurajat 
atât pe noi, cât și pe Biserica Maranata 
din satul Diniaș, unde suntem membri, 
trimițând un proroc în biserică, prin 
care Dumnezeu a vorbit că lucrarea 
la care ne-a chemat ca familie este 
rânduită de El și are în plan să ne 
modeleze și să ne dea putere, ca, 
acolo unde vom merge, cel rău să fugă 
dinaintea noastră. De asemenea, noi 
ne gândeam la o anumită țară în care 
să mergem să slujim musulmanilor, 
dar Dumnezeu în credincioșia Lui 
ne-a vorbit tot prin glas profetic, că El 
a pregătit deja o țară pentru noi și mai 
trebuie să ne pregătească și pe noi 
pentru acel loc. 

Am fost surprinși când 
Dumnezeu ne-a călăuzit spre un 
popor din Orientul Mijlociu, despre 
care nu știam prea multe înainte să 
mergem la ei. Este vorba despre kurzi 
– un popor care numără aproape 40 
de milioane de oameni, și locuiesc 

în patru țări învecinate din Orient. 
Duhul Sfânt ne-a umplut inimile 
de compasiune și dragoste pentru 
kurzii-sorani musulmani, printre care 
numărul de creștini este sub 0,005%. 
Astfel că la finalizarea studiilor din 
cadrul CRST, ne-am acreditat prin 
Agenția Penticostală de Misiune 
Externă pentru a sluji pe termen lung 
acestor oameni. Nevoia de parteneri 
este urgentă pentru noi, deoarece în 
luna octombrie a acestui an trebuie să 
fim pe câmpul de misiune.  

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu 
care ne-a călăuzit și ne-a încurajat 
pe drumul pe care ne-am pornit. 
Mulțumim și pentru dumneavoastră, 
dragi frați și surori, care v-ați deschis 
inima și ați ales să investiți pe perioada 
studiilor în niște tineri români ca și noi. 
Dacă sunteți interesați ca Împărăția lui 
Dumnezeu să se extindă în locuri în 
care acum este întuneric, vă chemăm 
să fiți partenerii noștri și de aici înainte, 
implicându-vă prin rugăciune, suport 
financiar și emoțional. Vă prețuim și 
vă dorim ca Dumnezeu să va facă o 
binecuvântare pentru cât mai mulți 
oameni!   
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„Constanța 2022”
Viziunea

În 2012, bisericile penticostale din județul Constanța s-au unit 
pentru a face un pas determinant: scrierea unei viziuni de 
evanghelizare care să acopere întreg județul. 

Habar nu aveau 
cum să depășească 
momentul care riscă 

să se transforme din jenant în tragic. 
Cinci mii de oameni l-au urmat, 
ignorând faptul că se depărtează tot 
mai mult de oraș. Soarele era spre 
asfințit... Ucenicii se îndreaptă spre 
Isus, cerându-i să trimită mulțimile 
acasă (cea mai simplă soluție este 
abandonul – te descotorosești de 
problemă). Mântuitorul le spune 
fără menajamente: „Dați-le voi să 
mănânce!” (Matei 14:16) Nici prin gând 
nu le trecuse că pot fi parte a soluției. 
Voiau doar să se spele pe mâini de 
responsabilitate și să se asigure că nu 
va leșina cineva de foame prin pustie. 
Porunca le-a pus însă jar sub tălpi și 
le-a stimulat gândirea: „Putem noi oare 
face ceva?” „Ce resurse există?” „Ce 
șanse avem de a face măcar o mică 
diferență?” Minunea înmulțirii pâinilor 

și peștilor este că 
Isus îi folosește 
pe ucenici. Prin 
mâinile lor slabe, 
în fața ochilor lor 

mirați, pâinile și peștii se înmulțesc și 
5000 de oameni se satură. 

„Dați-le voi să mănânce!” 
Aceleași cuvinte le-au auzit și bisericile 
penticostale din județul Constanța. Le-
am primit cu mirare, ca pe o revelație, 
convinși că sarcina ce ne-a fost 
încredințată ne depășește, că nu se 
potrivește unor biserici atât de mici și 
sărace, dar totuși sarcina a stăruit ca 
o chemare de care nu am putut scăpa. 
Știam și noi cât de jalnic era contextul. 
Mii și mii de oameni fără Hristos, peste 
o sută de sate fără niciun credincios 
evanghelic, 17 diferite etnii (7% sunt 
turcii și tătarii musulmani). Islamul are 
în județul Constanța cea mai puternică 
prezență de pe teritoriul României. 
Știam însă și că la Dumnezeu toate 
sunt cu putință. 

De-a lungul anilor, Dumnezeu 
lucrase în județul nostru prin venirea 
și formarea multor lucrători, prin 
deschiderea unor biserici în puncte 

cheie, prin lansarea unor inițiative 
îndrăznețe. Dar în 2012, bisericile 
penticostale din județul Constanța 
s-au unit pentru a face un pas 
determinant: scrierea unei viziuni de 
evanghelizare care să acopere întreg 
județul. 

VIZIUNEA „CONSTANȚA 2022”

La întâlnirea comună de Rusalii 
din anul 2012, bisericile din județ au 
semnat și și-au asumat un proiect al 
cărui scop era:

Evanghelizarea strategică a 
județului până în anul 2022, prin 
plantarea unei biserici în fiecare 
comună și oraș fără biserică, prioritate 
având zonele neevanghelizate din 
jurul orașelor Băneasa și Hârșova. 

Concret, ținta este ca până în anul 
2022 să avem:

 + câte o biserică – centru de 
plantare în orașele Băneasa și 
Hârșova;

 + 22 de biserici implicate în 
plantarea de biserici;

 + 44 de biserici noi în județul 
Constanța;

AUTOR: Vasilică Croitor, 
PASTOR al Bisericii Betleem din Medgidia



PUTEM NOI OARE FACE CEVA?
 + 6 biserici noi în orașul 

Constanța; 
 + o mișcare de rugăciune.

Pe de o parte, nu putem descrie 
entuziasmul și credința cu care 
Dumnezeu a însoțit acest angajament. 
Pe de cealaltă parte, eram încă plini 
de întrebări, de temeri, copleșiți de 
sentimentul neputinței. Știam că 
Dumnezeu ne cheamă și este timpul 
pentru un pas îndrăzneț, dar totodată 
priveam la situația din județ și ne 
întrebam: există oare sorți de izbândă 
pentru acest proiect?

Situația din teren ne era foarte 
cunoscută. Cele mai multe comune 
nu aveau nicio biserică penticostală, 
nordul și sudul județului fiind extrem 
de sărace. Pe harta de mai jos se pot 
observa: 

 + 9 biserici mamă (Constanța 
– 3 biserici, Medgidia, 
Mangalia, Năvodari, Murfatlar, 
Cernavoda, Agigea);

 + 23 de comune în care biserica 
era prezentă în 2012; 

 + 35 de comune în care nu era 
nicio lucrare începută în 2012.

În ultimii cinci ani s-au făcut mari 
eforturi pentru mobilizare în rugăciune, 
susținere financiară, instruire și 
trimitere de lucrători. Bisericile mici 
și cu puțini lucrători au deschis noi 
puncte de misiune. Cel care a putut 
hrăni cu cinci pâini și doi pești 5000 
de oameni, a împuternicit și  bisericile 
dobrogene pentru a vesti Cuvântul 
vieții în jur.

În perioada 2012-2017, peste 20 
de localități noi au intrat în contact cu 
Evanghelia. În orașul Constanța s-au 
plantat două noi biserici! În unele sate 
s-au deschis biserici, în celelalte s-au 

mutat evangheliști, ori săptămânal 
merg echipe care vestesc Cuvântul. 
Am marcat pe hartă pentru comparație 
comunele în care este deja o prezență 
evanghelică penticostală, deși lucrarea 
în multe dintre ele este încă la început. 
Foarte îmbucurător este faptul că avem 
în sfârșit în sudul județului câteva 
familii de lucrători. Centrul de misiune 
de la Băneasa a fost un subiect de 
rugăciune constant pentru noi, iar în 
ultimii ani Dumnezeu ne-a surprins 
prin modul în care a îngrijit de această 
zonă. Hârșova rămâne orașul în care 
nu avem încă o echipă de plantare.

Pentru prima oară sunt mai multe 
comune în care există o lucrare 
începută decât comunele neatinse: 
slujim în 35 de comune (22 au deja cel 
puțin o biserică, în 13 dintre ele lucrarea 
a început în perioada acestui proiect), 
iar 23 de comune sunt fără vreo lucrare.

CE URMEAZĂ?

Suntem încă departe de ținta 
noastră: o biserică în fiecare comună. 
Numărul lucrătorilor este insuficient, 
resursele sunt limitate. Multe dintre 
biserici suferă de pe urma plecării 
masive a tinerilor în alte țări. Totuși, în 
ultimii ani au fost instruiți mulți lucrători 
prin centrele de instruire locale, școala 
Biblică Mathetis, cursurile M4 și CRST.

Nevoile majore în a doua etapă a 
proiectului sunt: 

 + biserici care să adopte în 
rugăciune și în sprijin practic o 
localitate;

 + persoane chemate să lucreze 
pe termen lung ca evangheliști 

în aceste localități;
 + echipe de misiune pe termen 

scurt;
 + resurse pentru evanghelizare: 

CD-uri, cărți, broșuri, biblii, cort 
pentru evanghelizare etc.;

 + o familie care să se mute în 
orașul Hârșova;

 + credincioși care să deschidă 
afaceri în aceste localități, 
pentru a crea locuri de muncă 
și pentru a ajuta creștinii să 
rămână în zonă;

 + organizații umanitare care 
vor să ajute familiile aflate 
în nevoie, construcțiile de 
biserici, proiectele sociale;

 + susținerea financiară a 
evangheliștilor care sunt deja 
în zonă (500$ lunar acoperă 
cheltuielile cu salariul și cartea 
de muncă).

Bisericile noastre cred în puterea 
partenerialului bazat pe principiile 
transparenței și dării de socoteală. Vă 
invităm în Dobrogea să experimentăm 
împreună minunea înmulțirii bisericilor 
prin harul lui Dumnezeu și colaborarea 
noastră ca ucenici ai lui!   
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God is in the business of giving His people dreams, 
and helping them to come to happen! When I was 16, in 
1967, a missionary shared of his vision for Eastern Europe, 
then under communist rule. He called us to prayer, and God 
spoke to my heart, telling me he wanted me to go…

In 1983, Eastern Europe was still closed to western 
missionaries, and God led us to Spain, where we served 
for 10 years training youth – as director of a Bible school 
and later pioneer of 7 extension training centers across 
the country… But one night in 1992, at three in the morning, 
God woke me with a dream – I was teaching a group of 
students in the dream, but NOT in Spanish… I was speaking 
a language I had never heard before. It seemed to be of a 
latin base. I woke my wife and said, “Honey, I think we are 
going to move, God is going to send us to a new country, a 
new language, a new people.” We began to pray earnestly 
for WHERE God wanted us to go next.

We visited Romania in 1994, visited a Bible school. The 
library surprised me – all the books were in English, except 
one shelf of about 25 texts. I asked what texts the students 
had to study and was told – “they just have the notes they 
can take in class”… because communism had not allowed 
books to be published to TRAIN Pentecostal workers. The 
Holy Spirit spoke to my heart and said, “Rick you can make 
a difference if you are willing to come here.” God led us to 
Bucharest. (To date, 148 books have now been translated 
– materials to train workers, including many books on 
reaching muslims, hindus, Buddhists, animists – unreached 
people groups). 

God gave me a special vision for missions – in 2003, 
at a pastor’s missions conference is Buzias, I was asked to 
share. “Today I will not preach, I will prophecy. God has told 
me, ‘I have brought revival to Romania for a purpose. This 
land has the potential of being a GIANT for the cause of 
World missions, but it is sound asleep. Rick, help wake up 

RECEIVING AND FOLLOWING GOD’S VISION  

“AN AMERICAN 
MISSIONARY TO 
ROMANIA?”

AUTHOR: Rick Cunningham      
MISSIONARY at 
Assemblies of God World 
Missions in Romania

“Your young men will see visions, 
your old men will dream dreams.”  
Acts 2:17 

THE GIANT IS NOW AWAKE! 
ROMANIAN PENTECOSTALS ARE 
HELPING REACH OUR WORLD!

the Giant, Romania!’” This vision to see Romania used by 
God to send missionaries became my passion! I began to 
pray – Lord, birth a vision for missions in Romania! 

In 2006, Pastor Ghita Ritisan came to me and said, “A 
group of pastors believe God wants us to start a Romanian 
Pentecostal Missions Agency… APME. Will you join and 
help us?” “YES, this is an answer to my prayers!” APME 
WAS BORN. Many have now joined with us in this dream! 
Several years earlier, we had helped launch the Centrul 
Roman de Studii Transcutlurale (CRST), a school for training 
Romanian workers for missions in Agigea, Constanta. 
Veteran missionary teachers from across the world come to 
train our Romanian workers to penetrate cultures difficult 
for the Gospel! 

Today, 11 years later, we have 63 full-time ROMANIAN 
missionaries in 23 countries! Thank you, Genesis, for 
helping support my ministry in Romania, AND thank you 
for coming alongside many young Romanians God is now 
calling to serve – as well as helping CRST and APME to 
prepare more and more workers! Thank you Genesis for 
sharing the vision God has given!      
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God has left us with a mandate. 
That mandate is to go and tell those 
who haven’t heard that Jesus came, 
died, and was resurrected. And He did 
it for us! We can be forgiven by the 
blood of Jesus Christ! We have hope 
for tomorrow because of Jesus Christ! 
That mandate must be the driving 
force behind all that we do, behind 
every action and decision that is made. 
I saw in the midst of the fellowship, the 
meals, the sessions, and in the worship 
a zeal for missions. 

I was especially impressed by 
the students attending the missions 
school, preparing for missions. Many 
will enter the dangerous places to 
fulfill God’s calling. Most will sacrifice 
greatly in order to follow God’s voice. 
Some of them have left their careers 
behind to go and share the Gospel. 
It reminds me of Jesus’ call to the 
disciples. While walking by the sea, 
he told the fishermen to follow him. In 
order to do so, they left their jobs, their 
families, their homes, everything. I saw 
this same zeal demonstrated in the 
lives of the young missionaries.

Sinaia is a beautiful region of 
Romania. The Creator’s handprints 

can be seen in the majestic mountains 
and in the beauty of the landscape. 
However, I believe that those who 
attended the conference made Sinaia 
even a more beautiful place as the 
aroma of their worship and their lives 
only enhanced the beauty of the 
creation.

Romanian Christians understand 
the importance of missions. The 
Pentecostal church exists because 
missionaries brought to them the 
Gospel of Jesus Christ. That fact 
alone should be the motivation for 
continuing to share the faith! Caring 
and serving with compassion is 
detected in so many ways. I saw 
it when visiting the Bread of Life 
orphanage in Brosteni. Children are 
being cared for, having been rescued 
from difficult circumstances in their 
lives. Perhaps their parents abandoned 
them to flee to another country. Or, 
perhaps their parents sold them into 
trafficking. Thank God for caring and 
loving Romanian Pentecostals who 
are the hands and feet of Jesus to 
those hurting children. I saw care and 
compassion when I visited the Burning 
Bush ministry in Toflea. The new 

building that is being constructed is 
built with the purpose of reaching and 
caring for people in need.

How can missionaries go unless 
they be sent? 

We adress a thank you to 
Brother Ilie Tomuta for his incredible 
leadership in this very vital and 
important mission!       

GENESIS MISSION 
UNDERSTANDS THAT 

IT IS NECESSARY TO 
SHARE THE NEEDS, 

SHARE THE STORIES OF 
MISSIONARIES, AND OFFER 

OPPORTUNITIES FOR 
MANY TO KNOW WHAT IS 

HAPPENING AROUND THE 
WORLD. I ENDORSE THIS 

MISSION WITH GRATITUDE 
FOR THEIR INCREDIBLE 

WORK IN THE MAGAZINE 
AND FOR ALL THEY ARE 

DOING TO IMPACT THE 
GLOBAL HARVEST. 

ROMANIA, 
OPEN DOOR TO 
A GLOBAL REVIVAL

AUTHOR: Dr. Tony P. Lane        ADMINISTRATIVE BISHOP, Church of God Romanian Territory 

in may, i had the opportunity to attend and speak at the apme 
annual missions conference in sinaia. WoW! What an honor to sit in 
the presence of so many people Who are busy about fulfilling the great 
commission of our lord Jesus christ. i listened and Watched as young 
missionaries shared their vision and calling, along With their stories. i 
Was inspired by the singing and praying and commitment to the direction 
of the holy spirit. once again, i Was reminded that romania holds the 
key to revival in europe and to the entire World through the romanian 
diaspora.
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Through journalistic excellence, the reader is given a view over the work of 
Christians promoting the Kingdom of God throughout the globe. The magazine’s 
diversity of subject matter as well as its evangelistic appeal make it a “must read” 
for informed believers throughout the Romanian diaspora and around the world. 

Thank you for your excellence in leadership and may God always bless you 
richly is my prayer.

Your servant in Christ,
David M. Griffis, D.D.
Director, Church of God World Missions

DAVID M. GRIFFIS
Director, Church of God World Missions

 MESSAGES FOR 
 GENESIS MISSION 

As a delegate to the May 2017 signing of protocols between the 
Church of God, Cleveland, Tennessee, USA and The Pentecostal Union 
of Romania, I was privileged to attend a special Missionary Conference 
held in the Carpathian Mountains resort town of Sinaia, Romania. This 
was a very special conference of Romanian missionaries from around 
the world sharing strategies, techniques and passions for winning the 
lost to Christ, disciplining new converts and training leaders to go into 
the harvest. There were also special sessions on meeting the needs of 
the poor, destitute, disenfranchised, homeless and hungry peoples of 
earth who need to understand that the followers of Christ are people 
of compassion, with the Word of Life in one hand and a piece of bread 
in the other.

I was deeply inspired by the commitment and talents of those 
attending this conference and I was blessed by the beautiful, Christ-
like commitment in the lives of the Romanian missionaries I meet 
who attended this outstanding conference. 

David M. Griffis, D.D.
Director, Church of God World Missions

THE GENESIS MAGAZINE, PUBLISHED TO PROMOTE 
AND ENHANCE WORLDWIDE ROMANIAN 
PENTECOSTAL MINISTRIES IS AN OUTSTANDING 
AND INFORMATIVE CHRISTIAN PERIODICAL.

ROMANIAN MISSIONARY CONFERENCE
SINAIA, ROMANIA

I WAS DEEPLY INSPIRED BY THE COMMITMENT AND TALENTS 
OF THOSE ATTENDING THIS CONFERENCE AND I WAS 
BLESSED BY THE BEAUTIFUL, CHRIST-LIKE COMMITMENT IN 
THE LIVES OF THE ROMANIAN MISSIONARIES I MEET WHO 
ATTENDED THIS OUTSTANDING CONFERENCE.

ROMISCON

SINAIA, ROMANIA

MAY 2017
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Moses Ardelean is the president of the Association of the 
Apostolic Pentecostal Church of God. They credit the missionary, the 
late Cameron Wilson, with tremendous Pentecostal influence in their 
early working relationships with other Pentecostals outside Romania. 
Florin Cimpean, a Church of God pastor in Chicago, played a significant 
role on this recent trip, as did Tony Lane, overseer of the Romania U.S. 
churches. Director of World Missions, Dr. David Griffis, preached at their 
recent Missions Conference and welcomed them in an official signing, 
along with me. 

Their missions arm has missionaries in several Middle Eastern 
countries where the Church of God does not have a presence. Please 
keep these missionaries on your prayer list. 

Tony Lane said, “my relationship with the Romanian community 
started 37 years ago in Chicago. Having been involved in the dialogue 
regarding partnership for several years, I know God’s timing is perfect. 
I believe that Romania is the key to revival in Europe. The influence of 
Romanian Pentecostals can be felt around the world. This partnership 
will be a catalyst to ignite and advance the Finish Commitment.”

ROMANIAN 
PARTNERSHIP 
SIGNED 

TIM M. HILL,
General Overseer

I JUST RETURNED FROM ROMANIA, WHERE, AFTER 
12 YEARS OF A LIMITED PARTNERSHIP WITH TWO 
REGIONS REPRESENTING ABOUT 400 CHURCHES, 
THE APOSTOLIC PENTECOSTAL CHURCH OF GOD 
HAS ENTERED INTO A PROTOCOL OF PARTNERSHIP 
WITH THE CHURCH OF GOD THAT INCLUDES: NINE 
REGIONS; 3,200 CHURCHES; AND MORE THAN 
400,000 MEMBERS. 
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UN CUVÂNT DE 
RECUNOȘTINȚĂ DIN

MADAGASCAR

Dragii noștri frați, surori, dragi 
familii și stimată echipă Genesis,

Vă salutăm cu drag din Madagascar, 
țară în care Dumnezeu ne-a așezat 
acum patru ani, loc în care vedem 
că secerișul spiritual este mare, iar 
holdele sunt coapte. 

Vă mulțumim că ne-ați ajutat în 
lucrările spirituale multiple: 

Evanghelizările pe stradă în 
cartierele din orașul Antsirabe au fost 
în mare parte participarea dvs. Ați 
evanghelizat la Tritriva timp de doi ani 
alături de noi, bucurându-vă de viața 
veșnică primită de mai multe persoane. 
Ne-ați ajutat în Școala Biblică Armata 
Adevărului, unde vedem oameni 
echipați, gata să ducă Cuvântul vieții în 
diferite contexte: animist, musulman 
sau chiar între creștinii istorici, care nu 
cunosc nașterea de sus. Ne-ați ajutat 
în Școala Teologică prin Extensie din 
Antsirabe, iar roadele au fost lucrători 
ce au ajuns astăzi pastori (patru 
pastori) și au intrat în propriile lucrări 
de evanghelizare în câteva localități.

Ați evanghelizat în jungla și satele 
izolate din Madagascar. Ați făcut-o 
prin echipa trimisă (Rev. Uțu Tomuța 
și Președintele RTN TV Chicago, 
Petru Amarei). O faceți prin noi, care 

îl ajutăm pe pastorul Andre să își 
mărească viziunea de la cele 37 de 
biserici plantate până acum la alte 40 
de biserici pe care să le planteze în 
junglă în următorii 10 ani.

Ne-ați ajutat cu construcțiile de 
biserici. În junglă am construit sau 
am cumpărat terenuri la Karianga, am 
ridicat ziduri în Biserica din Manakara, 
contribuind și la și construirea efectivă 
a două clădiri de biserică de dimensiuni 
mari (8x12 ml în Ambohimandroso, 
8x17 ml în Ambohibary) pentru oameni 
care așteptau de 10-11 ani în rugăciune 
pentru ca cineva să le ofere un ajutor 
și să iasă din barăcile sărăcăcioase de 
lemn, unde se rugau cu genunchii pe 
pământul umed și plin de noroi.

Am putut mobiliza cu ajutorul dvs. 
evangheliști care să se stabilească 
în acele zone sărăcăcioase și greu 
accesibile, dar cu mulți oameni și 
copii. De-a lungul colaborării cu dvs., 
am sprijinit în regiunea de junglă 
Manakara peste 20 de evangheliști an 
de an.

Ați oferit mâncare, îmbrăcăminte, 
saltele și dulapuri noi pentru orfani, în 
special în Antananarivo, la Orfelinatul 
Speranța, unde erau peste 20 de 
orfani.

Ați oferit ajutor pentru educație la 
peste 50 de copii în Madagascar, sub 
diverse forme: taxe școlare, uniforme, 
rechizite, ajutor pentru masă. Ați ajutat 
zeci de profesori să aibă o pâine pe 
masă în vremuri grele prin care această 
țară africană a trecut, sponsorizând 
chiar profesori la școlile Les Pigeons 
sau La Promesse.

Ați binecuvântat pe lucrătorii din 
Antsirabe și regiunea Vakinankaratra 
cu o mulțime de lucruri necesare 
lucrării: motorete, generatoare de 
curent electric, bănci pentru biserici, 
case pastorale pentru pastorii și 
familiile lor.

Ne-ați ajutat cu lucrarea de 
la Radio Filadelfia, sprijinindu-ne 
să demarăm această acțiune de 
evanghelizare pe undele FM, ajungând 
în acest moment la 6 emisiuni pe 
săptămână difuzate prin Radio 
Fitahiantsoa.

Ne-ați fost alături cu nevoile 
noastre, ajutându-ne să ne reparăm 
mașina obosită, dar încă în acțiune, cu 
care facem lucrarea și care ne este de 
mare ajutor. Ne-ați ajutat pe noi să ne 
mai retragem din când în când, să ne 
adunăm și apoi să o luăm de la capăt.

Pentru toate aceste lucruri și 
încă multe altele care nu ar încăpea în 
această pagină, vă mulțumim frumos. 

Vă îmbrățișăm cu aleasă 
dragoste!

Marcel și 
Ioana Saitiș 
împreună cu Alessia, 
Ruth și Filip.

MAI 
MULTE
DETALII

pentru întreaga 
scrisoare și mai multe 
fotografii intrați pe
misiuneagenesis.org



Vă rog să-mi permiteți în numele meu și al familiei 
mele, al Bisericii Maranatha și al conducerii ei, precum 
și în numele bisericilor penticostale din Phoenix, AZ, 
să vă urăm un călduros BUN VENIT la cea de-a 49-a 
Convenție a Bisericilor Penticostale Române din Statele 
Unite și Canada.  Pentru noi este o mare onoare să fim 
gazdele dumneavoastră cu ocazia organizării acestui 
eveniment anual de mare anvergură la Phoenix. Dorim 
să-I mulțumim în primul rând lui Dumnezeu care ne-a 
ajutat. De asemenea, dorim să le mulțumim și tuturor 
bisericilor din Phoenix pentru aportul pe care l-au 
adus în organizarea acestui eveniment. Dorim să vă 
mulțumim și dumneavoastră, dragi și stimați oaspeți, 
pentru efortul care l-ați făcut pentru a fi prezenți alături 
de noi, bucurându-ne astfel de părtășie cu Domnul  și 
de părtășie unii cu alții. Dorim ca această Convenție să 
fie o Sărbătoare în Cinstea Domnului Isus Hristos, care, 
credem noi, o să revină foarte curând! Toate semnele 
despre care El a vorbit, și care sunt consemnate în 
paginile Evangheliei, se împlinesc vertiginos. Dorim 
să avem parte de o experiență inedită cu Domnul, de 
o reînflăcărare și de o trezire spirituală care sunt de 
mare importanță în așteptarea revenirii Lui. Dorim 
din toata inima ca mesajele slujitorilor Domnului Isus 
Hristos, prin predici sau cântări, să fie sub ungerea 
sfântă a Duhului. Ne rugăm Domnului să avem parte 
de o revigorare deosebită din partea Sa și, plecând de 
la această sărbătoare, să fim marcați de un entuziasm 
sfânt în dorința de a fi tot mai diferiți de lume, astfel 
grăbind revenirea Sa. Vă dorim să aveți parte de un 
timp binecuvântat, de rugăciuni ascultate de Domnul, 
de vindecări fizice, dar mai ales spirituale, astfel ca în 
final, având inimile pline de bucurie, să spunem: 

„Vino, Doamne Isuse, cât mai curând!” 
Harul Domnului Isus Hristos să fie cu noi toți! 

(Apocalipsa 22:20, 21)

Cu aleasă prețuire și dragoste creștină,

Pastor Nelu Filip și Biserica Maranatha

CERTITUDINEA REVENIRII DOMNULUI ISUS HRISTOS
 + Venirea Domnului: promisiunea Sa! (loan 14:1-14)
 + Venirea Domnului: proclamarea noastră (Fapte 1:31)

CONTEXTUL REVENIRII DOMNULUI
 + Starea morală a omenirii în preajma Revenirii 

Domnului (2 Timotei 3:1-5)
 + Semnele Revenirii Domnului (Matei 24:1-25)

CONSECINȚELE REVENIRII DOMNULUI ISUS HRISTOS
 + Răpirea Bisericii (1 Tesaloniceni 4:13-17)
 + Răsplătire şi Judecată (2 Corinteni 5:10; Apocalipsa 

20:11-15)

COMUNITATEA CREȘTINĂ ÎN AȘTEPTAREA REVENIRII 
DOMNULUI

 + Veghere şi Slujire (Matei 24:42-51)
 + Sfințenie şi Mărturisire. Ce fel de oameni ar trebui să 

fim noi? (Marcu 13:1-37; Matei 25:31-46)

DRAGI FRAȚI ȘI SURORI ÎN ISUS HRISTOS,
DRAGI OASPEȚI DE PRETUTINDENI,

TEMELE CONVENȚIEI

 A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE 
DIN STATELE UNITE ȘI CANADA

Domnul nostru vine!

49 -a
la a

Bine ati venit!

Conventie



CONFERINȚA SLUJITORILOR 
(conferință pentru pastori, prezbiteri, diaconi) 
LOCAȚIA: Sanctuar Biserica H.V.
DATA: Sâmbătă, ora 10:00 A.M. 
INVITAT:  Petre Costea – Civil Rights Attorney
MODERATOR:  Nelu Filip, Maranatha, Phoenix, AZ.

CONFERINȚA SURORILOR 
LOCAȚIA: Sala B (clădirea alăturată)
DATA: Sâmbătă, ora 10:00 A.M. 
INVITAT: Lidia Șchiopu, România
MODERATOR: Dana Filip, Maranatha, Phoenix, AZ.

CONCURSUL TINERILOR 
LOCAȚIA: Sălile A & C & D.
DATA: Sâmbătă, ora 10:00 A.M. 
COORDONATORI: Cristian Grigoroșiță,  John 
Meseșan

CONFERINȚA MISIUNILOR 
Sunt invitați toți care doriți să aflați despre misiune 
sau să vă implicați în misiune.
LOCAȚIA: Sala C (clădirea alăturată)
DATA: Sâmbătă, 2:00 P.M. 
INVITAT:  Rick Cunningham
Moderator: Pavel Murza , Maranatha , Phoenix, AZ.

SEMINAR PENTRU FAMILII 
LOCAȚIA: Sala B (clădirea alăturată) 
DATA: Sâmbătă, 2:00 P.M. 
INVITAT: Nelu Brie, Rector ITP-București, România.
MODERATOR: Corneliu Malnași, Maranatha, Phoenix, 
AZ

SEMINAR AUDIENȚĂ GENERALĂ 
LOCAȚIA: Sala A (clădirea alăturată)
DATA: Sâmbătă, 2:00 P.M. 
INVITAT: Ioan Szasz, Canada
MODERATOR: Gheorghe Toma , Maranatha, Phoenix, AZ.
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