
EDIȚIA #42  ▪  APRILIE 2019REVISTĂ DE MISIUNE CREȘTINĂ

BOTEZURI ÎN APĂ ÎN MADAGASCAR
PAGINA 18

MISIONARII ROMÂNI ȘI SUCCESUL 
EVANGHELIC
PAGINA 06

MĂRTURII DE PE CÂMPUL DE MISIUNE
PAGINA 24



Copyright © 2019 Genesis Mission. 

BORDUL MISIUNII GENESIS
Bishop Florin T. Cîmpean – Președinte 
Rev. Ilie U. Tomuța – Director 
Rev. Adrian Rusu – Dir. Asistent 
Rev. Florin Borojan – Casier 
Rev. Cornel Dan – Bookstore Manager 
Mr. Cornel Coman – Consulting 
Mr. Mihai Șmalberger - Consulting 
Mrs. Mariana Tomuța – Contabil 
Mrs. Monica Bădulescu – Editor Website 
Mrs. Iulia Șmalberger – Coordonator Proiecte
Mrs. Ruth Timlin – English Speaker
Miss. Otilia Alexa - Project Manager „Franklin 
Graham, Samaritan’s Purse”
Mr. Nicolaie Vanciu – Logistică  
Mr. Petru Amarei – Mass Media 
Mr. Daniel Blidar – Membru 
Mr. Puiu Bădulescu – Membru 
Mr. Covaci Cornel – Membru 
Mr. Ted Bercea – Membru 
Mr. Dumitru Negru – Membru 

REPREZENTANȚI AI MISIUNII GENESIS 
ÎN AFARA AMERICII
Pastor Gheorghe Rițișan 
Pastor Simion Tomuța 
Pastor Doru Cârdei
Pastor Eugen Mitrea
Pastor Marcel Șaitiș 
Rev. Alin Panican
Pastor Costică Macoveiciuc 
Ina Hrișcă 
Nuți Cristea 
Mr. Thomas Koshy
Mr. Saji George
Dr. Lali Thomas
Simona Caba
Pastor Armando Jo
Ramona Ciobanu
John Brici
Luminița Prisecaru
Alina Vodă

wire transfer
Bank Name: Bank of America
Routing number: 081904808
Account number: 002913835506
Account name: Genesis Mission
Address: 1713 w Sunnyside ave Chicago, IL, 60640

online banking
Account Name  –  Philadelphia Romanian Church of God 
Address – 1713 w Sunnyside ave Chicago, IL, 60640
La detalii scrieți: Pentru Genesis Mission

prin cec bancar
Puteți trimite un CEC prin poștă la adresa: 
Philadelphia Church, 1713 W. Sunnyside, Chicago, Il. 60640.
Pe cec scrieți „GENESIS MISSION”, iar la notă treceți 
proiectul pentru care sunt destinați banii. 

bordul redacției
EDITORI
Bishop Florin T. Cîmpean
Rev. Ilie U. Tomuța

DESIGN
Rev. Valentin Dedu

CONSULTING
Rev. Adi Rusu
Rev. dr. Valentin Dedu
Pastor dr. Dorin Druhora
Gelu Leontiuc
Ina Hrișcă 
Iulia Șmalberger

redactori
Daria Ardelean
Monica Bădulescu
Corina Dedu
Ruxandra Răduică

comunicare
   contact@misiuneagenesis.org
   misiuneagenesis@gmail.com
   fb.com/misiuneagenesis
   www.misiuneagenesis.org
   773-575-8223 (US)

Revistă publicată de GENESIS ROMANIAN MISSION 
1713 W. Sunnyside Ave. Chicago, IL, 60614

REVISTĂ DE MISIUNE CREȘTINĂ
Ediția #42  ▪  aprilie 2019

CONTACT DONAȚII
Susține proiectele Misiunii Genesis

PROIECTE ALE MISIUNII GENESIS
IMPLICAREA MISIUNII GENESIS ÎN BISERICI 
DIN ROMÂNIA 
Biserica Emanuel, Galați                                                                                                                                           
Biserica Flacăra Speranței, Constanta                                                                                                                              
Biserica Betel, Lumina, Constanța                                                                                                                                    
Biserica Betania, Păuliș                                                                                                                                           
Biserica Filadelfia, Arad                                                                                                                                             
Biserica Betezda,  Zărand                                                                                                                                           
Biserica Vestea Bună, Cernavodă

CONSTRUCȚII DE BISERICI ÎN JURUL LUMII
Love in Action Church – Orissa, India                                                                                                                          
Biserica Cuamba Wa Yesu, Mozambic                                                                                                                         
Biserica Ribaue Wa Yesu, Mozambic                                                                                                                            
Biserica Quilimane Wa Yesu, Mozambic                                                                                                                      
Biserica Asemblee de Dieu „Genesis” 
din Ambohibary, Madagascar                                                                 
Asamble de Dieu „Karmela Eben-Ezera” din 
Ambohimadroso, Madagascar 

                                                                  
SUPORT PENTRU ECHIPE DE PLANTARE DE 
BISERICI  
România 
Madagascar
India

ORFELINATE
Fundația Debora, Arad 
Bread of Life, București 
Centrul Creștin Betania, Republica Moldova
God will provide, Kenia
Casa Speranței și Kids Club, Muzuane, 
Mozambic
Mirja’s Day Care, Filipine 
Orfelinatul Speranța, Madagascar
Love in Action, India

LEPROZERII 
România: Spitalul de leproși din Tichilești 
India: Share in Asia
Madagascar: Centrul de leproși din Mangarano

MASS MEDIA 
România: RVE SUCEAVA, România 
America: Romanian Television Network

DISTRIBUIREA DE BIBLII ȘI LITERATURĂ 
CREȘTINĂ
România, Mozambic, India, Kenia, America, 
Cuba

SUPORT PENTRU EVANGHELIȘTI   
România, America, Madagascar, Mozambic, 
India, Europa        

 
ȚĂRI ÎN CARE MISIUNEA GENESIS ESTE 
IMPLICATĂ:
România    India 
Israel   Filipine 
Spania    Grecia
Albania   Turcia
Bangladeș  Kazahstan
Mongolia   Tibet
Republica Moldova   Madagascar 
Mozambic   Macedonia
Egipt   Nepal
Uganda   Namibia
Bulgaria   Kosovo
Peru   Etiopia
Kenia

                                                                                                                                              

 + În afara cazurilor menționate, citatele biblice sunt luate 
din traducerea Cornilescu.

 + Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în această 
revistă le revine autorilor articolelor.

 + Articolele nesemnate aparțin redacției sau sunt anonime.
 + Fotografiile folosite fac parte din colecțiile personale 

sau sunt din domeniul public. Sursele folosite pentru 
fotografii și ilustrații sunt freeimages.com, pixabay.com, 
unsplash.com, shutterstock.com, freepik.com. 



REVISTA GENESIS  ▪  APRILIE 2019 ▪  3WWW.MISIUNEAGENESIS.ORG

REVISTA GENESIS  ▪  APRILIE 2019

Cuprins

12 28

04 08 14 17

22 26 28 30

Noi și ei toți
Bishop Florin T. Cîmpean 

Tu vino după Mine!
Ileana-Ina Hrișcă 

Primii pași în lucrarea 
bisericii Flacăra 
Speranței
Gabriel Șmalberger

9 ani... și nu e timp de 
pierdut
Monica Murgu

Bucuria împărtășirii 
despre adevăr și Adevăr

Vieți reabilitate
Familia Valiulin

Proiectul pentru 
dezvoltarea campusului 
ITP București

Realități din timpul 
călătoriilor misionare
Ilie Tomuța



Bishop FLORIN T. CÎMPEAN,        
Biserica Philadelphia, Chicago 

EDITORIAL

Noi și ei toți

ÎNTR-O ZI FRIGUROASĂ de ianuarie înghețat 
în Chicago ne-am urcat pe un avion zburând 
spre o destinație mirifică. Nu e o vacanță în 
locuri exotice, ci o călătorie misionară în 
misterioasa Indie. Majoritatea vieții am trăit 
între majoritari creștini, chiar dacă mulți 
nominali, printre caucazieni, ca să nu spun 
albi, beneficiind de anumite privilegii ce 
decurg din acest lucru. Obișnuința noastră cu 
mediul în care trăim ne creează percepția că 
lumea, în general, e ca noi. 

Ne-am urcat în avion, ne-am luat locurile, 
s-au închis ușile și în câteva minute pluteam 
lin la mii de metri înălțime. Am stat cu ochii 
închiși ca un creștin veritabil și m-am rugat 
liniștit de-abia mișcând buzele. M-am rugat 
ca avionul să ajungă la destinație cu toți 
pasagerii la bord, pentru siguranță în India, 
pentru cei rămași acasă, pentru misionari și 
proiectele misionare, pentru persoanele cu 
care vom intra în contact în India... Mi-am 
deschis apoi ochii și m-am uitat curios în jur. 
Și dintr-odată, am avut o revelație. Eu și soția 
mea eram minoritari: marea majoritate de 
lângă noi aveau o religie diferită, constituiau o 
rasă diferită, haine diferite și desigur mirosuri 
diferite. Misionarul din mine și-a adus aminte 
de ceea ce am spus de atâtea ori: „misiunea 
este un mandat individual pentru fiecare 
credincios”. Ce oportunitate pentru noi! Până 
în India o să-i evanghelizăm pe toți și mulți o 
să-L primească pe Hristos. După aproape 24 
de ore petrecute în două avioane şi în două 
aeroporturi am ajuns în sfârșit în Hyderabad, 
India. Am coborât din avion cu bagajele în 
mâini și fără niciun „snop”. Au trecut primele 
24 de ore și încă n-am evanghelizat pe nimeni! 
Nicio problemă, India e imensă! Avem timp! Și 
într-adevăr India este imensă. Am pășit într-
un ocean de oameni diferiți și nemântuiți. În 

mintea noastră apăsa greu mandatul: Duceţi-
vă şi faceți ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. (Matei 28:19) Noi doi și ei toți! 
Mulți! Fără număr! Parcă mi s-a luat respirația. 
Sunt pierdut într-o mulțime de oameni care 
n-au auzit de Hristos și realizez că momentan 
nu pot face nimic. Și dintr-odată mă cuprinde 
disperarea. 

Mă consolez cu gândul că, deși noi nu 
putem face mult, avem misionari aici. Și într-
adevăr curând, ne întâlnim cu misionarii 
români, oameni frumoși, inteligenți, educați, 
dedicați și puțin nebuni, nebuni pentru 
Hristos. Altfel n-ar putea să stea în India, 
Nepal, Bangladeș, Indonezia, Afghanistan, 
Kazahstan, China, Mongolia, Uzbekistan, Irak 
etc. Pentru câteva zile am petrecut un timp 
inestimabil împreună. Am învățat să ascult 
nu doar cuvintele lor, ci inima și visele lor, 
dragostea lor întrupată pentru și printre 
popoare. Am realizat iarăși că mandatul 
misionar nu este o expediție bombastică, ci 
un plan dificil. Noi puțini, ei mulți. E posibil 
să se înfăptuiască? Cu siguranță! Isus nu 
ne-a trimis să facem convertiți, ci ucenici, iar 
ucenicii nu se fac la duzină, nici la grămadă, 
ci unu câte unu, în timp și cu dragoste, cu 
frângerea pâinii, cu lacrimi și rugăciuni, 
cu sacrificiu imens. Admirația mea pentru 
misionari a crescut enorm când am văzut 
umilința lor, dedicarea lor, sacrificiul lor și 
dragostea lor pentru cei mulți. 

Misiunea este un 
mandat individual 
pentru fiecare 
credincios.
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După câteva zile, i-am lăsat pe 
misionari în urmă din punct de vedere 
geografic, dar i-am luat pururi în inimile 
noastre. Am plecat cu un nou optimism 
spre Coimbatore, locul unde se află 
orfelinatul de fete fondat de Dr. P.P. 
Job și care poartă numele și amprenta 
familiei Richard și Sabina Wurmbrand. 
Aici, în parteneriat cu Genesis Mission, 
am regăsit acea oază de creștinism în 
mijlocul unui deșert spiritual. Văzând 
sutele de fete salvate din condiții mizere 
și chiar de la prostituție și moarte, 
auzind cântecele lor vibrante care parcă 
coboară din cer, observând ochii lor 
sclipind cu viață și visuri, am realizat 
încă o dată că mandatul misionar e 
posibil. Nu duzină cu duzină, cruciadă cu 

cruciadă, țară cu țară, etnie cu etnie, ci 
persoană cu persoană. „Faceți ucenici” și 
în viitorul apropiat Evanghelia va ajunge 
la fiecare „făptură”. 

Săptămâna noastră în India e la final. 
Suntem într-un avion în imensul Mumbai, 
fostul Bombay. Suntem aici în mijlocul 
unei mulțimi de aproape un miliard și 
jumătate de oameni. Noi doi și ei mulți! 
Miliarde! N-am convertit milioane, 
nici sute, nici zeci! N-am botezat pe 
nimeni. Am făcut mici diferențe ici și 
colo. Am turnat însă dragostea noastră 
în inimile misionarilor români, a fetelor 

de la orfelinat și a lucrătorilor care 
îngrijesc de ele. La plecare suntem mai 
entuziasmați decât la sosire! 

Suntem în avion, gata de plecare spre 
casă. „Puneți-vă centurile de siguranță!” 
Avionul se mișcă încet, apoi această 
pasăre de metal se ridică încet în aer. Mă 
rog iar, dar nu mai închid ochii. Visez cu 
ochii deschiși. Mă rog și visez că într-o zi 
Hristos va domni peste India, peste Asia, 
peste întreaga planetă. E mai mult decât 
un vis. E un plan care va deveni realitate. 


INDIA

INDIA

CHINA

MONGOLIA

IRAN

Am realizat că mandatul misionar nu este 
o expediție bombastică, ci un plan dificil.

Isus nu ne-a trimis să facem 
convertiți, ci ucenici, iar 
ucenicii nu se fac la duzină, nici 
la grămadă, ci unu câte unu, în timp 
și cu dragoste, cu frângerea pâinii, cu 
lacrimi și rugăciuni, cu sacrificiu imens.
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PRESA, TELEVIZIUNEA SAU INTERNETUL nu 
consemnează nicăieri despre un anume eveniment 
care să fi avut loc pe pământ și de care să se bucure 
cerul. Biblia însă ne spune că atunci când un păcătos se 
întoarce la Dumnezeu, întregul cer este în sărbătoare. 
Dumnezeu pune mare preț pe orice om. Știm valoarea 
unui suflet, nu din cărțile filosofice sau medicale, ci din 
cuvintele rostite de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Un suflet valorează mai mult decât cerul și pământul. 

În virtutea acestui mare adevăr, nu ar fi deloc 
greșit dacă fiecare creștin ar avea curajul să-și pună 
întrebarea: Cât îmi pasă de cei de lângă mine sau chiar 
de cei de la capătul lumii? De cei pierduți în păcat? 
Dacă cineva ne-ar da o mie de dolari pentru fiecare 
suflet pe care încercăm să-l aducem la Hristos am fi 
oare mai activi decât suntem? Chiar dacă suntem în 
secolul XXI, secerișul este încă mare și lucrătorii încă 
sunt puțini. (Matei 9:37) 

Pentru noi, cei din lumea liberă, evanghelizare 
înseamnă cu totul altceva decât pentru cei din lumea 
a treia. Noi facem programe, aducem pe cei mai 
cunoscuți predicatori, cântăreți și astfel îi chemăm pe 

oameni la evanghelizare. Asta știm, asta facem. Uneori 
deschidem noi biserici cu membri furați de la celelalte 

biserici și chemăm oamenii să vadă ce talentați 
suntem. Tot mai mult auzim predicând-se despre o 
evanghelie a prosperității, o evanghelie care te poate 
ajuta să prosperi peste noapte. John F. MacArthur 
spunea: „Mă tem că noi nu le-am explicat oamenilor 
suficient de bine Evanghelia că să o refuze, iar ceea ce 
au acceptat ei nu este Evanghelie.” 

La o evanghelizare unde se predică prosperitatea 
nici nu trebuie invitați oamenii să vină în față. Ei 
vin singuri. Să tot auzi o așa evanghelie. Nu tot așa 
este însă acolo unde sunt plecați misionarii români. 
Predicarea Evangheliei este total diferită și succesul 
total diferit. Ei au la bază modelul de evanghelizare al 
Domnului Isus. Domnul Isus Hristos mergea din loc în 
loc, pe la casele oamenilor, pe la bărcile lor de pescuit 
unde ei își petreceau ziua pentru a-și câștiga pâinea 
cea de toate zilele. 

Pentru ei jungla este locul unde îngenunchează 
cu ochii scăldați în lacrimi, cerând lui Dumnezeu 
dezrobirea celor prinși în vrăjitorii și închinări la miile 
de zei ce stăpânesc viața lor de fiecare zi; colibele 
sau uneori umbra copacilor fiind locul unde se adună 
pentru a se închina și pentru a avea părtășie împreună. 
Ca Misiune suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru 
oportunitatea pe care ne-o oferă de a fi alături de toți 
misionarii români plecați peste tot în lume. Suntem 
mulțumitori lui Dumnezeu pentru harul de a construi 
biserici. Toate aceste biserici nu sau construit cu 
ajutorul excavatoarelor, macaralelor sau mașinilor 
care să transporte materialele. Toate materialele 
pentru construcție au fost cărate de la mari distanțe 
cu mâinile copiilor, adulților sau chiar ale oamenilor 
vârstnici. Imaginea alăturată este una din timpul când 
se pregătea prima biserică în Mozambic. 

Misionarii români și 
succesul evanghelic

ANALIZĂ AUTOR: Rev. Ilie U. Tomuța    
DIRECTOR Genesis Mission 
WEB: misiuneagenesis.org

Nu mă îndoiesc deloc că cea mai mare și mai dificilă 
lucrare care a fost dintotdeauna este câștigarea de suflete 
pentru Împărăția lui Dumnezeu. Aceasta îl pune pe creștin 
față în față cu dușmanul, într-o luptă corp la corp sau uneori 
o luptă cu duhurile ce plutesc peste tot în jurul nostru. 
(Efeseni 6:12) 

Știm valoarea unui suflet, nu din 
cărțile filosofice sau medicale, ci din 
cuvintele rostite de Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu. Un suflet valorează 
mai mult decât cerul și pământul.
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Lucruri asemănătoare se întâmplă acolo unde slujesc 
misionarii români. O altă realizare a unor misionari fiind 
înființarea de posturi de radio pentru propovăduirea 
Evangheliei. Dumnezeu spune Bisericii azi: „DU-TE!” și 
celor din lume „VENIȚI!”. La judecată El o să inverseze 
lucrurile. Va spune Bisericii: „VENIȚI!”, iar celor 
necredincioși le va spune „PLECAȚI!” Din care categorie 
ai vrea să fii tu? 

În acest număr al revistei Genesis dorim să vă punem 
la dispoziție o parte din mărturiile celor de pe câmpul de 
misiune. Dacă dorești să fii partener în această lucrare de 
sponsorizare, te rugăm ia legătura cu cei care slujesc în 
cadru Misiunii Genesis. Îți vom pune la dispoziție absolut 
toate informații necesare și Dumnezeu nu va rămâne dator 
pentru osteneala ta. 

ADRESA DE EMAIL: MISIUNEAGENESIS@GMAIL.COM
WEBSITE: WWW.MISIUNEAGENESIS.ORG
TELEFON: (773) 575-8223 (US)

„Mă tem că noi nu le-am 
explicat oamenilor suficient 
de bine Evanghelia că să o 
refuze, iar ceea ce au acceptat 
ei nu este Evanghelie.”

- John F. MacArthur

Dumnezeu spune Bisericii 
azi: „DU-TE!” și celor din lume 
„VENIȚI!”. La judecată El o să 
inverseze lucrurile. Va spune 
Bisericii: „VENIȚI!”, iar celor 
necredincioși le va spune 
„PLECAȚI!”
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BANGLADEȘ

INDIA

CHINA

MONGOLIA

IRAN

ILEANA-INA HRIȘCĂ       
Director Executiv al 

Centrului Român de Studii 
Transculturale, Agigea, 

Constanța, România

Tu vino 
după Mine!

Doamne, dar cu acesta ce va fi? (…) 
Ce-ți pasă Ție? Tu vino după mine! 
(Ioan 21:21-22)

ADMIR CREDINCIOȘII CARE se 
disciplinează să citească întreaga Biblie pe 
parcursul unui an de zile, dar mă întreb: 
oare câți dintre ei se opresc să analizeze 
genealogiile prezentate în Scriptură? 
Listele întregi cu nume care, pentru unii 
sunt greu de pronunțat și chiar încetinesc 
ritmul citirii, reprezintă, de fapt, accentul 
pus de Dumnezeu pe caracterul oamenilor, 
pe chemarea pe care aceștia au avut-o de 
îndeplinit în vremea lor, pe relația dintre 
popoare și pe continuitatea planului divin de 
la o generație la alta. Există un scop pentru 
care, bunăoară, chiar și în genealogia lui 
Hristos sunt consemnate numele oamenilor 
obișnuiți, numele oamenilor însemnați, dar 
și numele oamenilor cu un trecut pe care 
noi l-am pune sub semnul întrebării. Listele 
acestea nu sunt filtrate, 
nici editate. 

Pe măsură ce timpul 
trece în slujirea de 
la Centrul Român de 
Studii Transculturale 
(CRST), ne vedem în fața 

unor liste bogate cu numele generațiilor de 
studenți, numele absolvenților implicați în 
slujire, ale membrilor bordului de conducere, 
ale colegilor din echipa administrativă, 
numele profesorilor și ale susținătorilor 
școlii. Nici listele acestea nu sunt editate. 
Ele poartă o istorie, din care învățăm lucruri 
importante. 

Analizând chemarea, caracterul, 
credincioșia, alegerile și eficiența slujirii 
fiecărui om care trece pe la CRST, uneori 
ne punem întrebarea, ca și Petru odinioară: 
„Dar, cu acesta, ce va fi?”  Însă răspunsul pe 
care Hristos i l-a dat lui Petru: „Ce-ți pasă 
ție?” ne determină să nu irosim vremea 
încercând să urmărim rezultate care se 
văd doar în timp. Chemarea „Tu vino după 
Mine!” ne este adresată fiecăruia, iar traseul 

Chemarea „Tu vino după Mine!” ne este 
adresată fiecăruia, iar traseul pe care-l 
parcurgem va mărturisi despre modul 
în care ne urmăm Mântuitorul!
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pe care-l parcurgem va mărturisi despre 
modul în care ne urmăm Mântuitorul! 

În ziua de 02 februarie 2019 am pășit 
pentru prima dată pe teritoriul statului 
Bangladeș. Inima mea a ajuns acolo deja 
de câțiva ani de zile, de la momentul 
în care Dumnezeu a găsit români 
ascultători, care au auzit un „vino după 
Mine!” în lucrarea de propovăduire a 
Evangheliei printre bengalezi. Pentru 
că nu mi-am putut extinde călătoria 
la mai mult de o săptămână, am folosit 
timpul petrecut în Bangladeș pentru 
a mă investi în trăirea și slujirea unora 
dintre studenții și absolvenții școlii. În 
fotografia alăturată mă puteți vedea 
alături de cei trei tineri pe care-i prezint 
mai jos și pastorul bengalez, Asa Kain, 
un om al lui Dumnezeu care prețuiește 
misionarii români pentru eficiența în 
slujire care se datorează, în special, 
pregătirii misiologice pe care o au la 
bază. 

Am întâlnit-o acolo pe Maria L. care 
este din Biserica Penticostală „Betel” 
din Zalău și avea o carieră frumoasă în 
Cluj, dar chemarea Domnului a purtat-o 
pe la CRST în anii 2016-2017, iar în luna 
septembrie 2017 s-a mutat pe termen 
lung în Dhaka. Îmi amintesc ce am 
consemnat despre ea în anul 2016, pe 
când era studentă. 

După ce s-a botezat, Maria și-a 
urmat drumul carierei astfel: 

La finalul Facultății de Studii 
Europene din Cluj-Napoca, m-am 
angajat la o companie aeriană, 
oferind asistență telefonică şi în 
scris pasagerilor. Îmi plăcea foarte 
mult munca desfășurată, aveam 
relații bune cu superiorii și colegii 
mei, iar treptat am fost promovată 
ca supervizor al departamentului 
în care lucram. Mă simțeam 

împlinită profesional, atât din 
punctul de vedere al activităților 
pe care le desfășuram în companie, 
cât şi financiar.
Am spune că este o călătorie ideală 

pentru o tânără care a studiat atât 
de mult. Însă Dumnezeu i-a făcut o 

chemare specială Mariei, folosindu-
se de anumiți oameni. Conform lui R. 
Alcorn, „oamenii care schimbă vieți sunt 
aceia care ne redirecționează atenția 
de la perspectiva de scurtă durată a 
lumii la perspectiva de lungă durată a 
lui Dumnezeu”. Cum s-a întâmplat acest 
lucru în cazul Mariei? 

Am început să mă trezesc 
noaptea (neprogramat) şi să mă 
rog pentru misionari şi martiri. 
Predicile legate de misiunea 
transculturală mă sensibilizau. 
Apoi am continuat să mă rog 
pentru lucrarea de misiune, însă, 
de data aceasta, cu atitudinea 
că poate eu sunt chemată ca 
misionară. Aflȃndu-mă în biserica 
„Speranţa” din Cluj-Napoca, am 
auzit îndemnul fratelui Ghiță 
Riţişan de a ne pune la dispoziția 
lui Dumnezeu, nu doar cu 
resursele financiare, cu timpul 
nostru, ci şi cu viața noastră. 
M-am rugat atunci ca Domnul să 
mă ajute să mă pun la dispoziția 
Lui cu viața mea. În 2015 am 

participat la tabăra de misiune 
de la Mărişel unde Cursul Kairos, 
aplicațiile individuale, discuțiile 
cu misionarii, rugăciunile 
specifice au contribuit la definirea 
mai concretă a dorinței mele de 
a mă implica în direcția misiunii 
externe.

La finalul taberei, mi-am 
exprimat dorința de a merge 
într-o călătorie de misiune pe 
termen scurt, iar Domnul a 
deschis ușa pentru Bangladeș. 
Această călătorie a fost un prilej să 
intru în contact direct cu o cultură 
radical diferită de cea în care 
trăiesc, să particip la activități pe 
care un misionar le desfășoară, 
însă, în primul rând, a fost o 
ocazie în care Dumnezeu mi-a 
întărit chemarea. E important să 
observi jocul din afara careului, 
dar este altceva când intri tu 
pe teren. În acel timp am putut 

să mă confrunt cu provocările 
unui misionar, începând de la 
îmbrăcăminte şi mâncare, până la 
efortul de a transmite Evanghelia. 
În Bangladeș, dincolo de condițiile 
modeste de viață, m-a impresionat 
deschiderea oamenilor față de 
discuțiile despre Dumnezeu.
L-am întâlnit acolo și pe Tiberiu T. 

care, în vara anului 2014, imediat după 
absolvirea liceului, s-a înscris la CRST. 
Cei doi ani de studii au trecut repede, iar 
Dumnezeu nu a întârziat să-i confirme 
faptul că îl cheamă la misiune în poporul 
bengalez. În luna noiembrie 2017, Tibi 
și-a început slujirea pe termen lung în 
această țară islamică. 

La doar 20 de ani, a fost trimis la 
CRST de către Biserica Penticostală 
„Filadelfia” din Suceava. Iată ce 
consemnam despre Tiberiu în anul 2015, 
într-o altă publicație de misiune: 

„Înainte de încheierea 
liceului, Tiberiu a participat la o 
conferință de misiune (RoMisCon 
2014) în urma căreia a renunțat 

Dacă citești istoria, vei observa că creștinii care 
au contribuit cel mai mult la bunul mers al lumii 
prezente au fost tocmai aceia care s-au gândit 
cel mai mult la lumea viitoare! 

- C.S. Lewis

continuă la  p. 10 >>>
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la planurile pentru o carieră în 
domeniul economic și a decis 
să se dedice pentru misiune. 
Întrebat despre reacția părinților 
în fața acestei decizii, Tiberiu 
retrăiește parcă momentele 
de după interviu: Când am 
mers acasă, mă așteptam să mă 
certe. Ce m-a mirat, însă, a fost 
atitudinea lor. Nu a fost vorba de 
nepăsare, ci eu consider că au dat 
dovadă de maturitate. Părinții mi-
au zis atunci: «Deci, te-ai înscris 
la școala de misiune… Dacă știi 
că aceasta e ceea ce Domnul te-a 
chemat să faci, mergi înainte, 
pentru că noi te vom susține 
în măsura în care vom putea!» 
Răspunsul lor a fost o mare 
încurajare și o confirmare că 
Domnul a pregătit această lucrare 
pentru mine!”
Chiar dacă el a fost gata să renunțe 

la cariera profesională, comisia de 
intervievare, cunoscându-i potențialul, 
i-a cerut tânărului Tiberiu să urmeze 
două școli în paralel. Înțelegând 
beneficiul pe termen lung, faptul că 
o pregătire laică îi va putea facilita 
obținerea unei vize într-o țară închisă, 
Tibi, cum îi spunem noi, a ascultat și s-a 
înrolat atât la CRST, cât și la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Bangladeșul este țara pentru care 
Tiberiu s-a rugat în ultimul an și în 
care va merge în practică în perioada 
februarie-martie 2016. Dacă Domnul 
îi va confirma chemarea se va întoarce 
acolo imediat după terminarea facultății. 
Însă, în acest interval de un an de zile, 
spune el: 

Vreau să duc această viziune 
a misiunii tinerilor din biserica 
de acasă. Îmi doresc să văd și 
alți tineri care să lase totul și să 
urmeze pe Hristos și chemarea 
Lui!
Experiența mea în Bangladeș a fost 

mult îmbogățită prin faptul că, pe lângă 
întâlnirea cu absolvenții, am putut 
observa și modul în care Emanuela Ș. 

din Biserica Penticostală „Betel” din 
Arad, studentă CRST în anul II, și-a 
desfășurat în Dhaka pentru practica de 
misiune din cadrul școlii. Iar această 
slujire pe termen scurt poate fi și pentru 
ea un punct de pornire în misiunea pe 
termen lung, pentru care a renunțat la 
profesia de asistent medical pe care a 
desfășurat-o în Arad. În urmă cu jumătate 
de an, am întrebat-o pe Emanuela: „Ce-
ți propui să faci după absolvirea școlii de 
misiune?” Și iată răspunsul ei:

Cred că este una dintre cele 
mai grele întrebări. Evident că îmi 
doresc o continuitate a ceea ce am 
început. Îmi doresc ca Dumnezeu 
să grăbească confirmarea locului 
slujirii, ca să-mi pot face planuri 
de plecare pe termen lung. 
Domnul m-a făcut să înțeleg că 
sunt chemată în Asia. Nu pot 
spune cu precizie care este țara 
sau poporul, deși în practica de 
două luni știu că trebuie să merg 
în Bangladeș. 
Desigur, se exclude faptul că aș 

renunța vreodată la chemarea pe care 
Dumnezeu mi-a făcut-o, indiferent cât 
este de riscant. Dacă Dumnezeu m-a 
adus până aici, cu niciun chip nu mă va 
lăsa în mijlocul drumului, fără direcție 
sau scop. Acreditarea ca misionară pe 
termen lung face parte din viziunea mea.

Anii se scurg, tinerii noștri trăiesc 
credincioși chemării primite și 
roadele sunt evidente. În Bangladeș, 
programul le este încărcat cu întâlniri 
de evanghelizare, de studiu biblic, 
de ucenicizare și de învățare a limbii. 
Preocuparea lor de a conduce la Hristos 
pe musulmanii care caută Adevărul îi 
determină să deschidă discuții spirituale 
într-un taxi sau într-o universitate, într-
un magazin sau la un picnic. Schimbă 
numere de telefon și pregătesc în 
rugăciune fiecare întâlnire. Dar au și ei 
cheltuielile lor, nu doar financiare; ci 
au cheltuieli sub forma problemelor de 
sănătate generate de mâncarea locală 
sau de aerul poluat al capitalei Dhaka; 
cheltuieli sub forma problemelor de viză 
sau ale condițiilor în care pot închiria 

o locuință; cheltuieli sub forma agoniei 
în rugăciune, cerând Duhului Sfânt să 
transforme viețile celor pierduți din 
această țară, ca și cheltuieli de natura 
studiului individual, pentru a răspunde 
potrivit la întrebările sensibile adresate 
de musulmani în legătură cu persoana 
lui Isus Hristos. 

C.S. Lewis spunea: Dacă citești 
istoria, vei observa că creștinii care au 
contribuit cel mai mult la bunul mers 
al lumii prezente au fost tocmai aceia 
care s-au gândit cel mai mult la lumea 
viitoare! 

Vă invit să ne cheltuim și noi pentru 
acești misionari, rugându-ne pentru 
domeniile în care doar lepădarea de 
sine reprezintă moneda în care se poate 
plăti prețul chemării primite: „Tu vino 
după Mine!” 

Oamenii care schimbă vieți sunt aceia care ne 
redirecționează atenția de la perspectiva de 
scurtă durată a lumii la perspectiva de lungă 
durată a lui Dumnezeu. 

- Randy Alcorn
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m o m e n t  a n i v e r s a r

de la înființarea Bisericii 
„Emanuel” Galați

20
de ani

Emoții, bucurie, 
r e c u n o ș t i n ț ă , 
responsabilitate, 
toate acestea ne 
încearcă acum la 
20 de ani de când am pornit la drum cu un gând 
temerar: de a lărgi Împărăția lui Dumnezeu, 
aici în Galați, un oraș de 250000 de locuitori. 
Biserica Emanuel nu este o instituție, ci este o 
familie, o comunitate vie de credincioși care a 
experimentat o transformare profundă în urma 
întâlnirii cu Mântuitorul prin Cuvânt și prin 
lucrarea interioară a Duhului. Noi nu mai trăim 
pentru noi, ci pentru Acela care ne-a salvat 
sufletul și pentru a comunica și altora despre 
adevărata speranță care este doar în El. Suntem 
niște oameni obișnuiți cu urcușuri și coborâșuri 
în viața aceasta, dar în același timp deosebiți 
datorită impactului pe care l-a avut în viața 
noastră Cuvântul lui Dumnezeu și care ne-a 
schimbat perspectiva asupra vieții și relațiilor 
interumane. 

Este un privilegiu ca astăzi să păstoresc 
alături de colegii mei din echipa de slujire o 

biserică formată 
dintr-o comunitate 
de creștini maturi 
și cu impact în 
societate care 

reprezintă o lumină în oraș, dar și în județ. Încă 
de la înființare, în anul 1999 această comunitate 
s-a dezvoltat atât pe plan spiritual, cât și din 
punctul de vedere al locurilor de întâlnire, de la 
slujbele în cort, la cele în clădirea administrativă, 
apoi la demisolul sanctuarului. Ne dorim ca anul 
acesta să putem da în folosință cu ocazia acestei 
aniversări foaierul sanctuarului. Va fi sărbătoarea 
membrilor actuali ai bisericii, a celor care sunt 
plecați din biserica noastră în toată lumea, cât și 
a prietenilor noștri care ne poartă în rugăciunile 
lor de la începuturi. Îl vom onora pe Dumnezeu 
prin sărbătoarea aceasta și ne vom dedica Lui 
pentru ca Evanghelia să atingă mai departe 
multe alte vieți.

Prima poză este de la prima slujbă a bisericii 
din 14 martie 1999, iar a doua poză este din 11 
martie 2019 de la evenimentul evanghelistic cu 
ocazia Zilei femeii. 

Şi voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca 
să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă 
şi să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos. (1 Petru 2:5)

Eugen IORDACHE, Pastor asistent Biserica „Emanuel” Galați
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 DEDICAT FEMEILOR 

Vasul de alabastru – 
binecuvântare, nu 
risipă

În timpul vechilor obiceiuri ale poporului evreu, inclusiv în timpul vieții 
Domnului Isus pe pământ, se obișnuia ca la momentul vârstei potrivite pentru 
căsătoria unei fete, familia acesteia să îi dăruiască un vas de alabastru ce conținea 
untdelemn de mare preț. Mărimea vasului și valoarea untdelemnului erau pe 
măsura bogăției familiei. Vasul de alabastru făcea parte din zestrea fetei, iar când 
venea un tânăr s-o ceară în căsătorie, semnul răspunsului afirmativ oferit de 
fată și de familia acesteia era prin spargerea vasului de alabastru la picioarele 
pețitorului. Ungându-i astfel picioarele, tânărului i se dădea mare cinste. Gestul 
acesta era definit și prin acceptare, supunere, dedicare.

IULIA ȘMALBERGER
Coordonator Proiecte 

Misiunea Genesis
Biserica „Flacăra 

Speranței” Constanța

ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ este relatat un 
moment memorabil, care prin cuvântările 
rostite de Isus a rămas ca o pildă pentru 
totdeauna: Adevărat vă spun că, oriunde va 
fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată 
lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia 
aceasta, spre pomenirea ei. (Marcu 14:9)

Domnul Isus obișnuia adesea să stea la 
masă cu ucenicii și cu toți aceia care doreau 
să asculte cuvintele Lui. S-a întâmplat ca 
într-o zi, Domnul Isus împreună cu ucenicii, 
să fie invitați să stea la masă de un fariseu, 
numit Simon leprosul, chiar în casa lui. În 
timpul vizitei, a intrat în casă o femeie cu un 
vas de alabastru „cu mir de nard curat, foarte 
scump”. Este foarte posibil ca în încăperea 
aceea să fi fost prezenți numai bărbați, iar 
în acest context, o femeie a depășit orice 
barieră având un sigur scop: să-I dea cinste 
Domnului Isus, Cel ce avea cuvintele vieții 
veșnice și Cel ce putea ierta păcatele. 

Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce 
la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a 
șezut la masă. Şi iată că o femeie păcătoasă 
din cetate a aflat că El era la masă în casa 
fariseului: a adus un vas de alabastru 
cu mir mirositor şi stătea înapoi, lângă 
picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a 
început să-I stropească picioarele cu 
lacrimile ei şi să le șteargă cu părul 
capului ei; le săruta mult şi le ungea cu 
mir. (Luca 7:36-38)

Când mă gândesc ce a făcut această 
femeie pentru Domnul Isus, îmi pot imagina 
câtă reverență se afla în inima ei, iar gestul 
făcut a conturat și mai bine calitatea înaltă 
a slujirii pe care a oferit-o Învățătorului. 
Femeia aceasta știa foarte bine că avea 
nevoie de Isus în viața ei, avea nevoie de 
iertare și era în stare să facă orice pentru 
a-și îndeplini dorința, chiar să se umilească 
în fața tuturor celor ce Îl ascultau, ținând 
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cont și de reputația ei nu tocmai bună 
[Când a văzut lucrul acesta, fariseul 
care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, 
dacă ar fi un proroc, ar ști cine şi ce fel 
de femeie este cea care se atinge de El: că 
este o păcătoasă.” (Luca 7:39)].

Da, era o păcătoasă care și-a 
descărcat povara în mâna lui Isus, 
spărgând vasul de alabastru la 
picioarele Celui ce putea cu adevărat 
să-i împlinească așteptările. Vasul frânt 
la picioarele Domnului Isus a fost un act 
de lepădare de sine, dedicare și multă 
dragoste. Ea nu s-a gândit, nici măcar 
pentru o clipă, să caute aprobarea 
omului, ci a urmat hotărâtă direcția 
drumului său, pur și simplu privind la 
Hristos și acționând pentru El.

În momentul întâlnirii cu Hristos 
nu mai poți fi la fel ca înainte. Rușinea, 
privirile curioase ale oamenilor sau 
părerile lor răutăcioase sunt un preț 
prea mic de plătit pe lângă câștigul 
din inimă pe care îl poți avea datorită 
prezenței Lui.

Ce este în vasul tău? Te-ai întrebat 
vreodată ce vas cu alabastru trebuie 
să spargi la picioarele Domnului ca să 
beneficiezi de prezența Sa în viața ta? 
Care este prețul pe care ai fi gata să îl 

plătești ca El să te binecuvânteze? 
Domnul i-a luat imediat apărarea 

acestei femei și a adăpostit-o de 
indignarea și disprețul celor care 
credeau că știu mai bine, când aceștia 
au învinuit-o spunând că gestul făcut de 
ea este o risipă. 

Ucenicilor le-a fost necaz, când 
au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce 
rost are risipa aceasta? Mirul acesta 
s-ar fi putut vinde foarte scump, şi 
banii să se dea săracilor.” Când a auzit 
Isus, le-a zis: „De ce faceți supărare 
femeii? Ea a făcut un lucru frumos 
față de Mine. Pentru că pe săraci îi 
aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine 
nu Mă aveți totdeauna. Dacă a turnat 
acest mir pe trupul Meu, ea a făcut 
lucrul acesta în vederea pregătirii 
Mele pentru îngropare. (Matei 26:8-
12)

Vasul frânt la picioarele Domnului Isus a fost 
un act de lepădare de sine, dedicare și multă 
dragoste.

Ce este în vasul tău? Te-ai întrebat vreodată ce 
vas cu alabastru trebuie să spargi la picioarele 
Domnului ca să beneficiezi de prezența Sa în 
viața ta? Care este prețul pe care ai fi gata să îl 
plătești ca El să te binecuvânteze?

El știa nu numai ce a făcut ea, ci și cum 
și de ce. În momentele acelea, Hristos 
însuși era cea mai apropiată persoană 
a sufletului acestei femei, iertându-i 
păcatele și restaurându-i viața.

Domnul Isus întărește și mai mult 
gestul extraordinar făcut de această 
femeie, printr-o pildă care reflectă atât 
de mult dragostea și iubirea, dar care 
scotea în evidență comparația dintre 
reverența oferită de ea, cea care avea o 
viață plină de păcate, și răceala cu care 
Simon leprosul Îl primise pe Domnul: 
De aceea îți spun: păcatele ei, care sunt 
multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar 
cui i se iartă puțin iubește puțin. (Luca 
7:47)

Prin această pildă, Domnul Isus 
scoate foarte bine în evidență inima 
zdrobită pe care un om o poate avea la 
momentul pocăinței și dragostea oferită 
lui Dumnezeu, datorită restaurării 
vieții lui, în aceeași măsură. El se uită 
la intensitatea trăirii pocăinței și la 
recunoașterea Lui ca fiind Cel ce poate 
ierta păcatele. 

În tot ceea ce faci, păstrează-ți 
privirea îndreptată spre Învățătorul și fă 
din Isus ținta directă a fiecărei faptă de 
slujire, cât de mică ar fi, astfel încât El să 
poată spune că este „o lucrare bună față 
de Mine”! Nu lua seama la indignarea sau 
la neînțelegerile oamenilor, ci toarnă 
mireasma din vasul tău de alabastru la 
picioarele Domnului tău! 
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ÎNCEPUTURI 

GABRIEL ȘMALBERGER, 
pastorul Bisericii Flacăra 

Speranței, Constanța, Romania

Primii pași în lucrarea 
bisericii Flacăra Speranței

BISERICA FLACĂRA SPERANȚEI a luat 
ființă de doar un an și jumătate și de multe 
ori văd lucrarea aceasta ca primii ani de viață 
ai unui copil. După nașterea unui copil, orice 
părinte se bucură de fiecare lucru nou pe 
care acesta îl face: primul zâmbet, primul 
cuvânt, primul dințișor, primii pași etc. 
Într-un mod asemănător și noi ne bucurăm 
de primele experiențe importante pe care 
le petrecem în această tânără biserică: 
prima Cină împreună, prima sărbătoare de 
Crăciun, prima adunare generală etc. Pentru 
noi, cei implicați direct în acest proces, 
toate aceste momente noi, sunt speciale și 
am căutat să le imortalizăm atât prin poze, 
cât și prin rugăciuni de mulțumire înaintea 
lui Dumnezeu, Care ne-a oferit harul să le 
trăim. 

În toată această perioadă am simțit că 
Domnul ne acordă o atenție specială, atât 
prin oamenii pe care ni i-a trimis ca să ne 
încurajeze, cât și prin organizațiile care 
ne-au fost aproape. Aduceți-vă aminte de 
acele momente în care simțeați nevoia să fiți 
încurajați și providențial, Domnul vă scotea 
în cale persoane care să vă spună: „Vreau să 
știi că mă rog des pentru tine, pentru familia 
ta și pentru lucrarea în care ești implicat.” 
Vreau să vă împărtășesc că noi, cei din 
Biserica Flacăra Speranței, chiar am avut 

parte de atenția lui Dumnezeu, evidențiată 
prin încurajările primite. Prin împrejurările 
pregătite de El, am fost vizitați de oameni 
de peste tot cuprinsul mapamondului, care 
atunci când au avut ocazia să ne vorbească, 
de fiecare dată ne-au adus un cuvânt special 
de încurajare din partea Domnului. Persoane 
care nu au venit să primească ceva, ci să 
dăruiască: încurajări, cuvinte profetice, 
sfaturi valoroase și amintiri pe care nu o să 
le uităm. 

Ceea ce mă impresionează cel mai mult 
este faptul că, deși suntem atât de mici și 
de tineri (în sensul că lucrarea este doar 
la început), Dumnezeu nu contenește să 
ne impresioneze prin atenția Sa. Slavă Lui! 
Așa cum un copil nu crește peste noapte, 
ca în basmele românești, nici lucrarea 
bisericii noastre nu a înregistrat o explozie 
în procesul creșterii numerice. Totuși asta 
nu ne împiedică să continuăm să facem 
evanghelizare în zona de nord a orașului 
Constanța. Acesta este motivul pentru care 
preocuparea echipei de lideri a fost și este să 
implicăm biserica în cât mai multe contexte 
de evanghelizare. În anul care s-a scurs 
am pornit un grup de susținere a familiei, 
pornind de la nevoia de a sluji persoane cu 
familii destrămate, dar și pentru a întări 
familiile tinere, nu de mult formate. A fost 

Am deosebita bucurie să împărtășesc cu voi modul în care 
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea în care sunt implicat în ultimele 
365 de zile. Este greu să comprimi o călătorie așa de lungă în 
câteva propoziții, însă voi încerca să evidențiez harul lui Dumnezeu 
în viețile noastre. 
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un program de opt întâlniri lunare, în 
care pe baza principiilor biblice, am 
sădit principiile Împărăției, însă am și 
putut consilia. Nu am pierdut prilejul 
să le slujim femeilor, organizând 
evenimente de „Ziua internațională 
a femeii” și nu numai. Ne-am instruit 
cu întreaga biserică pentru a învăța 
metode actuale prin care să facem 
evanghelizare. Am creat un context 
de grup de studiu biblic, în care 
persoanele noi să poată înțelege mai 
bine Scriptura. Am ieșit să ne rugăm 
pe străzi și să vorbim cu oamenii 
despre Domnul. Atunci când vremea 
ne-a permis, am renunțat să mai 
facem slujba de duminică în sediu și 
am ieșit printre blocuri ca să cântăm 
cântece și să vestim Cuvântul. Am 
avut și un botez, în care o familie 
tânără a declarat public, pe plaja din 
zona de nord a orașului, că vrea să-L 
urmeze pe Domnul până la sfârșitul 
vieții. Lista aceasta poate continua 
și cu alte evenimente evanghelistice 
organizate. 

Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu 
pentru partenerii noștri, prin care 
multe dintre aceste experiențe 
evanghelistice nu ar fi putut fi 
făcute. Dumnezeu să binecuvânteze 
Misiunea Genesis pentru implicarea 
de care ne-am bucurat atât în 
procesul plantării bisericii, cât și 
după înființare. Le mulțumim tuturor 
oamenilor cu o inimă deschisă să 
slujească și care pe parcursul acestui 
an ne-au scris, ne-au telefonat sau 
au dăruit, făcând prin gesturile lor ca 
moralul nostru să crească. 

Îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru că nu ne lasă să ne simțim 
singuri în această slujire, ci mâinile 
Lui sunt cu noi prin fiecare dintre 
dumneavoastră. Nădăjduim că și în 
următorul an, El ne va ajuta să avem 
parte de experiențe noi pe care să le 
putem împărtăși cu dumneavoastră. 
Până atunci rămânem fideli acestui 
motto: „În slujba lui Dumnezeu, în 
slujba semenilor”. 
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Mă numesc Alin Panican și sunt 
parte din bordul de conducere 
al Fundației Bread of Life. Cu 
ajutorul Domnului, de 18 ani 
slujim orfanii, bătrânii, leproșii și 
familiile sărace din România. Prin 
proiectele principale ale Fundației 
Bread of Life avem grijă de toate 
nevoile celor 75 de copii din 
Căminul Bread of Life și Programul 
de Tranziție pentru Tineri, dar 
ajutăm și un număr semnificativ 
de copii, bătrâni și familii sărace 
prin cantinele sociale pe care le 
avem în zonele defavorizate ale 
României. 

Deși nu este o sarcină ușoară 
să te ocupi zilnic de trupul, mintea 
și sufletul celor 75 de copii aflați 
în grijă noastră neîntreruptă, 
o facem cu mare bucurie și 
responsabilitate, simțind prezența 
și binecuvântarea Domnului 
în toată activitatea noastră. 
Asemenea unei familii creștine 
noi conducem copiii într-o 
relație activă cu Domnul Isus, 
susținându-i până când pot să 
se integreze în societate și să 
formeze familii creștine. 

În această chemare Dumnezeu 
ne-a unit drumul cu cel al Misiunii 
Genesis și astfel am putut crește 
implicarea noastră și avansa 
Împărăția lui Dumnezeu având 
grijă de copiii Lui. Așa cum scrie 
în Psalmul 1 dorim ca fiecare copil 
crescut în cadrul fundației Bread 
of Life să fie „ca un pom sădit lângă 
un izvor de apă, care își dă rodul la 
vremea lui și ale cărui frunze nu 
se veștejesc: tot ce începe, duce la 
bun sfârșit”. 

ALIN PANICAN 
Fundația Bread of Life  
Fondator și Director Operațional

Copiii de la Căminul 
Pâinea Vieții din Broșteni, 
județul Suceava, au dorit 
prin semnarea pozei 
alăturate să mulțumească 
Misiunii Genesis și 
tuturor celor ce susțin 
această lucrare deosebită.
Dumnezeu să binecuvânteze 
și să întărească lucrarea Lui, 
făcută cu dedicare în cadrul 
Misiunii Genesis. 

BROȘTENI
JUD. SUCEAVA
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ALBANIA

AFRICA

EUROPA

DE MULTE ORI CÂND ÎNCERCAM să fac cât 
mai multe pentru lucrarea cu copiii, mi s-au 
spus următoarele cuvinte: ,,Nu are rost” sau 
,,Sunt doar niște copii”. În luna februarie am 
învățat împreună cu copiii despre slujirea în 
comunitate, în biserică și în familie. Copiii 
sunt speciali și foarte dragi inimii mele, iar 
în luna noiembrie 2018 am cunoscut o fată 
scumpă și plină de viață pe nume Angela. A 
început să vină la școala duminicală, la scurt 
timp l-a primit pe Isus în viața ei și a început 
să vină la biserică împreună cu frații ei. Deși 
familia ei a fost împotrivitoare la început, 
după o discuție cu familia, au ales să îi lase pe 
copiii să vină la biserică.  

Vineri, în data de 8 martie, am mers în 
cartier să vorbesc cu copiii și să le reamintesc 
de școala duminicală. Dintre toți copiii care 
se jucau pe stradă, Angela s-a apropiat rapid 
de mine și cu un zâmbet larg mi-a spus că ne 
vedem duminică. Familia ei locuia în chirie 
într-o casă cu patru etaje, dar proprietarul 
casei a construit cu două etaje mai mult decât 
era permis. 

La scurt timp după ce am vorbit cu copiii 
am primit o veste dureroasă: Angela a murit. 
Inițial am crezut că e o glumă, dar din păcate 
nu a fost așa. Angela a urcat la ultimul etaj al 
casei și pentru că a amețit și-a întins mâinile 
să se prindă de ceva, doar că acel ceva a fost 
un cablu de înaltă tensiune, iar Angela a murit 
pe loc. Sunt fericită pentru că am putut să 
investesc în viața ei; am văzut-o slujind în 
biserică și îi chema tot timpul pe copii să vină 
la întâlnirile noastre. Angela a plecat acasă, 
dar a rămas în urmă familia ei și ne dorim să 
le fim alături, atât prin rugăciune, cât și prin 
prezența noastră.  

Şi Isus le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la 
Mine şi nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor 
este a celor ca ei.” (Matei 19:14)

Îi sunt mulțumitoare Domnului pentru 
toată truda depusă de către Misiunea Genesis 
în sprijinul tuturor misionarilor. Vă mulțumesc 
pentru munca depusă în sprijinirea lucrării din 
Albania, atât prin rugăciune, cât și financiar. 

9 ani... și nu e timp 
de pierdut

MONICA MURGU, 
ALBANIA

 Angela slujind cu copiii în biserică Angela 
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ERA O DIMINEAȚĂ PLOIOASĂ, iar rafalele 
care băteau geamul elicopterului făceau ca 
ploaia deasă de junglă să fie ca o perdea 
groasă de ceață. Zburam deasupra copacilor, 
printre dealuri, tremurând oarecum din 
cauză că eram prea aproape de pământ, 
făcând rotocoale în jurul dealurilor. Încercam 
să reperăm localitatea Ambohimanana unde 
ne așteptau mai mult de o sută de oameni. 
Era a doua oară când încercam să ajungem 
la ei. Prima dată se întâmpla cu patru luni în 
urmă, dar nu am reușit să găsim satul. Acum 
încercam din nou, pentru că ne așteptau 
pentru un botez în apă. Transmiseseră un 
mesaj printr-un mesager păstorului André 
că sunt aproape 90 de persoane gata pentru 
botezul în apă ce îl așteptau cu entuziasm 
de câteva luni. Dar nu i-am găsit nici de 
această dată. Pilotul era exasperat, noi eram 
supărați. Oare ce are satul ăsta de este atât 
de greu de găsit? Oare când vom mai reveni 
la acești oameni? Aveam să găsim răspunsul 
peste aproape 8 luni.

Acesta a fost subiectul pe care mi l-a 
propus reverend Uțu Tomuța, când am 
reușit să discutăm puțin la telefon într-o 
seară furtunoasă, din Madagascar.  

– Voi ați făcut multe botezuri acolo în 
Madagascar, așa-i Marcel?

– Da, frate Uțu. Cred că am făcut vreo 
12-13 de când suntem aici.

– Oh, faceți o lucrare bună. Te rog să îmi 
scrii despre acest subiect și să îmi trimiți și 
niște poze.

– Bine, frate Uțu. Am să studiez prin 
arhive, să văd ce poze găsesc și am să scriu 
un articol.

Când am făcut o răsfoire printre pozele 
noastre din ultimii 5 ani și jumătate de 
Madagascar, am constatat surprins că 
Dumnezeu ne-a dat harul să participăm 
direct și indirect împreună cu partenerii 
noștri, păstorii din Biserica Penticostală 
Assemblée de Dieu, la 26 de botezuri în apă. 

Domnul Isus Hristos și-a trimis ucenicii 
în lumea întreagă cu Marea Poruncă: 
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, 
și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i 
să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 
28:19-20) Deși accentul principal nu cade 
pe botez și pe învățare, ci pe a face ucenici, 
botezul în apă este unul dintre principalele 
elemente care deschid ușa în procesul 
uceniciei. Marcu susține același lucru în 
evanghelia sa: „cine va crede și se va boteza 
va fi mântuit” (Marcu 16:16), iar apostolul 
Pavel accentuează importanța botezului 
în apă, considerându-l ca o identificare cu 
Hristos în moartea și învierea Lui (Romani 
6:3-5). 

De aceea, noi accentuăm la botezurile în 
apă pe care le facem alături de pastorii locali 
malgași trei lucruri importante: 
1. Mărturisirea credinței personale 

în Dumnezeul triunic și în jertfa 
ispășitoare a lui Isus Hristos, primit 
ca Domn și Mântuitor personal, care 
se poate face doar de o persoană 
suficient de matură care să aibă 

Botezuri 
în apă în 
Madagascar 

MADAGASCAR

AFRICA

IDENTIFICAREA CU DOMNUL ISUS 
HRISTOS PRIN BOTEZUL ÎN APĂ

BUCURIE

MARCEL ȘAITIȘ
Misionar în Madagascar

WEB: misiunemadagascar.ro Fiecare botez a avut 
frumusețea lui. 
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capacitatea de a decide pentru 
viața ei; 

2.  Importanța înțelegerii 
identificării cu Hristos în mod 
simbolic prin scufundare 
(moarte) și ieșirea din apă 
(înviere) pentru o viață nouă;   

3. Mai accentuăm faptul că prin 
botez te alături (tot o identificare 
este) Bisericii lui Hristos de pe 
tot cuprinsul pământului.
De-a lungul celor cinci ani și 

jumătate, am avut harul să particip 
direct și indirect la 26 de botezuri în 
apă, alături de diferiți pastori prieteni, 
care m-au invitat să lucrez cu ei în 
diferite moduri. Direct, am participat 
în calitate de botezător și am intrat 
cu ei în apă de 12 ori, iar indirect, de 
14 ori am predicat la botez și am invitat 
prieteni din România, Anglia și SUA, 
pastori români, să boteze cu pastorii 
malgași.  Am botezat de puține ori în 
piscină (3 ori), cele mai multe botezuri 
având loc în râuri, lacuri sau bălți. 
La marginea unor orașe, în sate sau 
în junglă, în râu prin care mișunau 
crocodili (la distanță de noi – de două 
ori), am chemat Numele Domnului 
peste cei care au decis să Îl urmeze pe 
Dumnezeu și să Îi fie plăcuți. 

Fiecare botez a avut frumusețea lui. 
Cel care mi-a atins inima în mod special 

a fost cel din Ambohimanana, în satele 
pierdute din junglă, unde am încercat 
să aterizăm de două ori cu elicopterul 
pe timp de ploaie și furtună, însă nu am 
găsit localitatea nici pe hărți, nici pe 
GPS. A treia oară, pe vreme bună, au 
ridicat un steag dintr-un cearșaf mare 
atârnat într-o prăjină, ca să îi reperăm. 
Aici am botezat împreună cu pastorul 
André, episcop al Bisericii Assemblée 
de Dieu de Manakara și cu pastorul 
Dorel Grec de la Biserica Betezda din 
Londra mai mult de 70 de persoane și 
am avut o mare bucurie să vedem o 
mare „recoltă de suflete”. Nu au fost 
90 de persoane, cum era prevăzut, dar 
70 de oameni deciși pentru Dumnezeu 
este o mare binecuvântare.

Ieri (20 martie 2019) am venit din 
jungla Manakara împreună cu păstorul 
Ghiță Rițișan, președintele APME, aflat 
în vizită la noi în Madagascar. În satele 
Mitsonjobe și Mahitsara II a botezat 
împreună cu președintele Bisericii 
Assemblée de Dieu, pastorul Rijamamy 
Be Arthur Lala. A botezat chiar și un rege 
al comunei Mahitsara. Apoi am urcat pe 
o colină și am intrat într-o casă, unde 
cei botezați au îngenuncheat, cerând 
botezul cu Duhul Sfânt. O casă simplă, 
cu pământ și o folie care să îl acopere, 
dar o atmosferă de cer! 

Botezul care mi-a atins inima în mod special 
a fost cel din satele pierdute din junglă, 
unde am încercat să aterizăm de două ori cu 
elicopterul pe timp de ploaie și furtună, însă 
nu am găsit localitatea nici pe hărți, nici pe 
GPS. A treia oară, pe vreme bună, au ridicat 
un steag dintr-un cearșaf mare atârnat într-o 
prăjină, ca să îi reperăm.
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VĂ BINECUVÂNTĂM CU MULT HAR și multă 
pace, dragi frați și surori în numele Domnului 
Isus Hristos. 

Dragi frați și surori, vă mulțumim foarte 
mult pentru rugăciunile și încurajările 
dumneavoastră prin care Dumnezeu a 
lucrat în dreptul nostru și ne-a ajutat în luna 
februarie să putem continua cu lucrarea 
începută în satul Lumara. 

Mulțumim foarte mult pentru tot ceea 
ce faceți și prin felul minunat prin care 
Dumnezeu vă folosește pe fiecare împreună 
cu noi. Ne bucurăm că putem să slujim 
Domnului pentru lărgirea Împărăției Sale 
în aceste locuri din Uganda. Cea mai mare 
bucurie a noastră în luna februarie a fost 
faptul că am reușit cu ajutorul Domnului să 
găsim locul din apropierea satului Lumara/

Ombavu, unde experți au spus că putem fora 
și găsi apă potabilă pentru sat. 

În februarie am continuat lucrarea și în 
primul sat, Panduru, unde am început să 
curățam terenul de rădăcinile pomilor de 
eucalipt. Pe acest teren se va face cu ajutorul 
Domnului și al fraților de la biserica Betel din 
Linz în perioada următoare o biserică pentru 
cei care și-au predat viața în mâinile Domnului, 
apoi la sfârșitul lunii martie vom avea botezul 
în apă pentru acești noi convertiți.

Ne-am bucurat foarte mult de vizita 
grupului de pastori din România condus de 
directorul de coordonare-mobilizare Daniel 
Bujeniță, din cadrul APME România, împreună 
cu pastorii Daniel Răducanu, Simion Buble 
și Samuel Izvernar. Cu toții, grupul de frați 
români și oficialități din partea guvernului 

UGANDA

AFRICA

UGANDA
Marius și 
Marga 
Brădean
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local, am participat la darea în folosință a 
pompei de apă din satul Lumara/Ombavu, 
pentru că pompa de apă se află la limita dintre 
cele 2 sate Lumara și Ombavu. 

În aceeași zi, în acest loc am organizat un 
serviciu de evanghelizare pentru oamenii din 
acest sat unde câteva persoane și-au predat 
viața în mâna Domnului. În viitorul apropiat 
împreună cu biserica locală PAG Arua vom 
organiza o săptămână de evanghelizare 
pentru acest sat. Ne bucurăm foarte mult 
că am putut să avem printre noi pe fratele 
pastor Daniel Răducanu  din biserica Betel 
Baru Mare, biserica Betel a bugetat toate 
cheltuielile pentru construirea acestei pompe 
de apă. 

În zona Arua nu a plouat de la mijlocul 
lunii noiembrie 2018, iar acest lucru afectează 
foarte mult viața acestor oameni. Cele mai 
multe familii din această zonă depind de 
recoltele pe care le adună de pe terenurile din 
jurul casei lor. 

Tot în această perioadă, în tabăra de 
refugiați Rhino Camp a fost o comisie care să 
verifice la fața locului care vor fi în continuare 
nevoile alimentare ale refugiaților. Această 
echipă din Canada este în parteneriat cu 
PAG Uganda și împreună asigură o parte din 
alimentele refugiaților.

În luna martie Pentecostal Assembly 
of God Uganda ne-a invitat la serviciul de 
consacrare a noilor responsabili naționali și a 
responsabililor de zone din întreaga Ugandă. 
Acest eveniment s-a desfășurat în capitala 
țării, la biserica Watoto East Bweyogerere, 
care este una din cele mai mari din țară.

Ne-am bucurat să reîntâlnim acolo pe 
rev. Simon Peter Emiau, conducătorul PAG 
împreună cu Onaga J. Franco, George Joel 
Omara și Francis Ichol, cei care sunt puși să 
conducă în continuare destinele celor din 
PAG Uganda pentru următori ani. Ne rugăm ca 
Domnul să-i binecuvânteze și să-i folosească 
cu putere și înțelepciune pentru dezvoltarea 
mișcării penticostale din Uganda în următori 
ani.

Noi credem că Dumnezeu dorește să ne 
folosească pe toți fie aici, fie acasă în țară 
pentru a fi o binecuvântare pentru cei care 
sunt mai defavorizați decât noi și pentru cei 
care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și așteaptă 
intervenția lui Dumnezeu în viața lor. 

Evanghelia după Matei ne spune să 
mergem să facem ucenici, să-i învățăm, să-i 
botezăm și să-i ajutăm să păstreze poruncile 
primite de la Dumnezeu prin tot ceea ce 
facem, gândim sau mărturisim prin viu grai în 
mijlocul neamurilor nemântuite. Domnul să 
ne ajute să facem fiecare acest lucru.

Cu dragoste și respect vă binecuvântăm în 
numele Domnului. 
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CEEA CE AM DORI SĂ ÎMPĂRTĂȘIM este 
despre oportunitatea de a pune o sămânță 
despre Adevăr în inimile unor copii și unor 
tineri care nu au mai auzit perspectiva 
biblică despre creație, despre viață și moarte 
etc. Acest lucru s-a întâmplat într-unul din 
satele foarte greu accesibile din munți, unde 
nu există mărturie creștină și unde oamenii 
trăiesc de sute de ani într-un context închis, 
singura lor perspectivă fiind cea budist-
tibetană. 

Deși foarte greu accesibil, acest sat din 
munți este binecuvântat de Dumnezeu cu 
mulți tineri și copii. După zile de mers pe jos, 
ai avea impresia că nu mai există locuitori în 
aceste zone atât de stâncoase și aride, însă 
ajungând în acest sat, poți vedea o școală 
cu peste 400 de copii, plus încă aproximativ 
200 de copii în școala preoților budiști. Unii 
din acești copii (poate majoritatea dintre 
ei), vin la școală din sate aflate la câteva zile 
distanță (de mers pe jos). Ei locuiesc într-
un fel de cămin de copii, unde se îngrijesc 

singuri (cu excepția mâncării) și cresc mulți 
ani văzându-și părinții doar în vacanțe. 

Unul din lucrurile pe care le facem cu 
echipa noastră când suntem în aceste sate 
este să ajutăm la școală, predând diferite 
materii, fiecare ceea ce știe. Noi am predat 
geografie și puțină anatomie. Petrecând timp 
cu copiii, cu adolescenții și cu profesorii, am 
avut ocazia să împărtășim cu ei perspectiva 
noastră biblică asupra vieții. Pentru 
majoritatea dintre ei, fiind prima dată când 
au auzit o astfel de perspectivă. Am rămas 
uimiți de întrebările pe care copiii de clasa 
a VII-a ni le-au pus. Întrebări precum: „Cum 
se numește Dumnezeul nostru? Cum a 
apărut lumea și oamenii? Ce se întâmplă cu 
oamenii după moarte?” Și altele de acest fel. 

Fiindcă nu au crescut într-un mediu 
cu influențe creștine, acești copii nu au 
răspunsuri la aceste întrebări (sau au niște 
răspunsuri false). Fiind în timpul orelor, 
nu aveam permisiunea de a insista asupra 
acestor subiecte, însă am beneficiat de 

AS I A

Bucuria 
împărtășirii 
despre adevăr și Adevăr

ȚARĂ DIN ASIA DE SUD-
EST, CU RESTRICȚII ÎN CEEA 

CE PRIVEȘTE LIBERTATEA 
RELIGIOASĂ

MĂRTURIE

DIN MISIUNE

Din motive de siguranță, misionarii ne-au rugat în mod insistent să nu 
le publicăm numele (nici măcar inițialele) și nicio poză cu ei. De aceea vă 
îndemnăm să puneți un timp deoparte și să vă rugați pentru ei și pentru 
misionarii români aflați pe câmpul de misiune pe tot cuprinsul globului.
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oportunitatea respectivă pentru a 
planta o mică sămânță pe care sperăm 
că Dumnezeu o va crește. Desigur că le-
am spus ce credem noi și de ce credem 
așa; de asemenea, le-am spus că poate 
că ei n-au fost învățați așa, însă doar 
unul dintre răspunsuri poate fi adevărat 
și că le revine lor datoria să caute și să 
investigheze tot ce li se spune, însă să 
aleagă să creadă doar ce este adevărat.

Alte discuții cu folos le-am avut cu 
profesorul de „Științe” de la școală. A 
fost pentru prima dată când a auzit 
perspectiva biblică despre Creație și 
Potop. Discuțiile au pornit de la fosile. 
L-am întrebat ce crede el despre fosilele 
animalelor de mare (scoici, melci etc), 
care sunt găsite în munți, pietrificate, 
la mii de metri altitudine; cum crede el 
că au ajuns acele animale acolo? (Aceste 
fosile pietrificate nu sunt deloc o raritate, 
în sensul că au fost găsite/se găsesc în 
multe țări din lume; noi am primit de la 
un prieten o astfel de fosilă pietrificată, 
chiar din țara unde s-au întâmplat cele 
descrise aici). Astfel că l-am întrebat ce 
crede el despre aceste fosile care sunt 
găsite acolo în țara lui.

I-am spus că oamenii de știință care 
nu cred în perspectiva creaționistă (care 
nu cred în ce spune Biblia) nu au răspuns 
la această întrebare, însă Biblia are 
răspuns la această întrebare. Desigur că 
era foarte curios de ceea ce spune Biblia 
despre asta. Iar noi nu am pierdut ocazia 

de a spune cum a creat Dumnezeu 
lumea cu tot ce cuprinde ea, cum a creat 
omul și, pe urmă, încet-încet am ajuns și 
la Potop. I-am spus ce înseamnă Potop 
și de ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva; 
i-am spus că așa au ajuns animalele de 
mare la așa mare altitudine (la Potop) 
și pe urmă, când apele s-au retras, 
animalele care au murit, s-au pietrificat, 
iar astăzi găsim acele fosile marine 
pietrificate, la mii de metri altitudine.

L-am văzut surprins oarecum de 
răspuns, mirat că Biblia are răspuns atât 
de rațional la asemenea întrebare. Ne 
rugăm lui Dumnezeu ca în urma acestei 
situații, dorința de cunoaștere a acestui 
profesor să-l determine să caute și alte 
răspunsuri în Biblie și, citind Biblia, să 
afle nu doar răspunsuri legate de știință, 
ci să afle pe Cel ce a făcut știința, pe Cel 
ce a creat lumea, pe Cel ce ne-a creat pe 
noi, pe Cel ce ne iubește și Care a murit 
pentru noi, pentru că ne-a iubit!

Poate că pentru cei care suntem 
obișnuiți cu perspectiva creștină asupra 
vieții, aceste lucruri nu înseamnă prea 
mult, dar pentru cei care nu au auzit 
această perspectivă, poate fi nu doar 
interesantă, ci chiar mântuitoare.

Desigur că nu vrem să spunem 
că Biblia ne oferă răspunsuri la toate 
întrebările; nici la toate întrebările 
noastre personale, nici la toate 
întrebările științei. Asta însă nu face ca 
Biblia să nu fie adevărată și actuală. Biblia 

oferă răspunsuri la destule întrebări 
pentru a crede că tot ce se spune în 
ea este adevărat! Dumnezeu ne oferă 
răspunsuri la doar atâtea întrebări de 
câte răspunsuri are nevoie inima noastră 
ca să creadă în El și în ce spune Biblia. 
Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să 
creadă... și, dacă nu credem, nu putem fi 
plăcuți lui Dumnezeu! (Evrei 11:6) 

Înainte de începerea orelor - 
intonarea imnului național

Sala de clasă - ora de științe
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ETIOPIA

AFRICA

NICI ACUM NU SUNT SIGURĂ dacă să 
vă povestesc întâmplarea, de fapt, una 
dintre mai multe întâmplări cu mașina și 
felul în care Dumnezeu a schimbat în bine 
ceea ce Satan a intenționat spre rău. Ceea 
ce era menit spre distrugerea mea fizică, 
Dumnezeu a folosit în multe feluri mărturiile 
mele despre puterea Lui. Să vă povestesc 
mai multe despre astfel de lucruri sau mai 
degrabă să vă povestesc despre felul cum 
Cuvântul Său a întors pe mulți de la groapă, 
în timpul foametei de acum doi ani când ne-
am rugat și puținul pe care l-am avut l-am 
împărțit celor flămânzi, și așa nu a murit 
nimeni. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. 
Nu ne-a fost și nici acum nu ne este ușor.

Chiar acum când scriu aceste rânduri, 
este o zi când oamenii merg la piață și văd 
multe femei ce vin și se duc la piață cu 
mâna goală. Cu o săptămână în urmă, am 
auzit povestea a două femei care s-au dus 
la piață să vândă iarbă uscată culeasă de ele, 
iar în schimb să cumpere grăunțe. Iarba au 
vândut-o pe 50 de birr și grăuntele costau 
60, așa că s-au întors acasă plângând și cu 
mâna goală. O altă femeie a strâns lemne și 
la fel se gândea și ea să le vândă ca să poată 
cumpăra mâncare, dar acele lemne nu s-au 
vândut. Cineva i-a dat 30 de birr pe lemne, 
iar femeia a plecat la copiii ei flămânzi. 

Nu îmi place să dramatizez și nu aș scrie 
aceste lucruri dacă nu mi-ar umple inima 

și ochii de lacrimi. Ce-i de făcut?! Mă simt 
exact așa ca în întâmplarea aceea în care 
Isus a multiplicat puținul de a ajuns la mulți. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze 
puținul pe care îl avem pentru a ajunge 
la timp la cei în nevoie. Avem nevoie de 
rugăciune pentru noi și pentru toți cei ce 
suferă acum de foame, care poate nu au 
mâncat nimic, nici prânzul, nici cina, de 
câteva zile. Rugați-vă ca Dumnezeu să se 
îndure și să dea ploaie la timp! Speranța 
noastră este doar la El!

Pentru că două sezoane la rând ploile au 
venit neregulat, iarăși este foamete. Rugați-
vă pentru guvernul actual, ca Dumnezeu 
să le dea înțelepciune în găsirea celor mai 
bune soluții de lungă durată, în ceea ce 
privește pericolul foametei în această țară! 
Știu că sunt oameni care încearcă să creeze 
proiecte viabile, să găsească soluții de irigare 
și de plantare de pomi pentru a îmbunătăți 
situația precipitațiilor în această zonă. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să folosească 
acest timp de foamete fizică pentru a 
potoli foametea spirituală a multora. Nu 
întâmplător ogoarele sunt goale pentru că 
„ogoarele Lui sunt gata de seceriș”, așa că 
„rugăm pe Domnul secerișului să scoată 
lucrători la secerișul Său”. Fie ca în acest 
timp în care mulți își pierd nădejdea în cele 
pământești să își găsească speranța veșnică 
în cele duhovnicești. 

Mărturii de pe 
câmpul de misiune

   

LUMINIȚA PRISECARU, 
misionară în Etiopia

MISIUNE
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Creștinismul a venit aici cu aproape 50 de ani în urmă, tot 
cu ocazia unei foamete. Când nimeni nu a venit la ei și nimeni 
nu i-a a ajutat în niciun fel, Dumnezeu a trimis Cuvântul Său. 
Atunci ei L-au acceptat pe Hristos, căci El și oamenii Lui au 
fost singurii cărora le-a păsat în vreun fel. De aceea, numele 
creștinismului în această zonă este „religia grâului”, pentru 
că la început creștinii au venit cu grâu, iar cei ce credeau în 
Cuvânt primeau de mâncare. 

Apropo de lucrul acesta, Hristos ne învață să fim discreți 
atunci când dăm „să nu știe stânga ce face dreapta”. Oricum 
aici este greșit cultural să dai ceva cu stânga. Mereu vei da 
cu dreapta, în timp ce stânga va susține mâna dreaptă, ca să 
subliniezi respectul pe care îl ai pentru cel căruia îi dai. Nu am 
dat eu însămi nimănui nimic, dar am cumpărat, iar frații din 
biserică și frații care lucrează la guvern au împărțit ei înșiși 
porumb, fasole sau alte alimente. Cei de la guvern au fost 
foarte drăguți să ne împrumute mașinile lor. 

Trebuie să ne rugăm! Dumnezeu e Cel care salvează 
oamenii, nu noi! 

În Etiopia este greșit cultural 
să dai ceva cu stânga. Mereu vei 
da cu dreapta, în timp ce stânga 
va susține mâna dreaptă, ca să 
subliniezi respectul pe care îl ai 
pentru cel căruia dăruiești.
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Rusia

mongolia

china

india

Nepal

cambodia

iran

KAZAHSTAN

Kazahstan

CU APROXIMATIV OPT ANI în urmă, lângă 
blocul în care locuiam, în orașul Shymkent, 
K., un om al străzii cerșea de la trecători, apoi 
mergea să-și cumpere alcool. Am încercat 
de nenumărate ori să-l duc la un centru de 
reabilitare, dar a refuzat. Îi mai duceam câte 
ceva de mâncare din când în când și priveam 
pe fereastră în serile ploioase, să văd ce face. 
Deseori mă gândeam că nu este drept ca 
eu să am tot ce-mi trebuie, iar el (Murat – 
așa îl cheamă) nici măcar un acoperiș care 
să-l apere de ploaie sau ger. Iarna geroasă 
și alcoolul îi schimbaseră chiar și înfățișarea, 
iar într-o zi de primăvară, pe când mă 
întorceam de la Biserică, în locul lui mai 
rămăseseră doar niște mărunțiș aruncat de 
trecători, șapca și încălțămintea. Murat era 
deja în ambulanța parcată, decedase peste 
noapte.

Pe lângă sentimentele de vinovăție trăite, 
din cauza faptului că încă un om mergea în 
iad, s-a născut o dorință de a vedea o lucrare 
cu oamenii străzii în orașul nostru, Shymkent. 
Așa am început un grup de rugăciune pentru 
oraș și săptămânal ne rugăm ca Domnul 
să lucreze și să schimbe orașul nostru de 1 
milion de locuitori și diferite naționalități. 
După trei ani de rugăciune și așteptare, un 
prieten mi-a făcut cunoștință cu Ruslan, 
care în prezent este soțul meu. Așa am 
aflat că și el se ruga de luni bune pentru 
persoanele fără adăpost și mergea pe străzi 
să le ducă haine sau mâncare. În aceeași 
săptămână am cooptat mai mulți tineri din 

diferite biserici și am împărtășit cu ei nevoia 
de a sluji oamenilor străzii. Găteam acasă la 
mine și tinerii duceau hrana celor flămânzi. 
Apoi, am invitat mulți prieteni la ziua mea de 
naștere și le-am cerut ca în loc de cadouri 
să aducă haine și încălțăminte pentru cei goi 
și desculți, iar la sfârșitul zilei, balconul era 
plin cu cadouri pentru oamenii străzii.

Le duceam mâncare, le spuneam despre 
Dumnezeu și ne întorceam la casele noastre, 
iar ei rămâneau tot în ger. Neliniștiți de acest 
fapt, prin credință, am închiriat o casă și am 
început să aducem oamenii din stradă la 
adăpost.

Într-o zi de iarnă, la -23 de grade Celsius, 
Ruslan și încă un frate căutau în grabă oameni 
pe străzi pentru a-i aduce la adăpost. Era 
întuneric deja și pe niște conducte, acoperit 
de cârpe murdare, l-au găsit pe Ivan. Au 
vrut să-i dea ceai cald din termos, dar el 
nu se putea mișca sau vorbi. Avea mâinile și 
picioarele degerate și cu greu l-au pus într-
un taxi pentru a-l aduce la adăpostul pentru 
oamenii străzii. Acolo, frații l-au spălat, l-au 
îmbrăcat și i-au dat să mănânce.

Mânca cu greu pentru că nu mai avea 
dantura din față. Nu avea documente, așa 
că încercările noastre de a-l interna erau 
zadarnice. Ruslan i-a spus că medicii nu pot 
face nimic pentru el, dar Dumnezeu poate. 
Atunci L-a primit pe Isus în inima lui, chiar 
dacă nici el nu știa prea bine ce înseamnă 
asta. Nu înțelegea de ce toți sunt bucuroși 
pentru el, atâta timp cât el nu vedea nicio 

Vieți 
reabilitate

FAMILIA VALIULIN, 
Ruslan, Mariana și Sofia Amina

Kazakhstan

WWW.MISIUNEAGENESIS.ORG26  ▪  APRILIE 2019  ▪  REVISTA GENESIS



schimbare în starea lui de sănătate. 
Nu-mi mai amintesc câte spitale am 
colindat cu el, dar nimeni nu se uita la 
el când le spuneam că este omul străzii.

Cu ajutorul internetului i-am găsit 
fratele care nici nu voia să vorbească 
cu el din cauza rușinii pe care o aducea 
familiei. Într-un final, am găsit un medic 
cu inimă bună care spunea că niciun 
câine bolnav nu lași în stradă, cu-atât 
mai mult un om cu mâinile și picioarele 
degerate. Ivan a fost spitalizat două luni, 
timp în care i s-au amputat membrele 
inferioare mai jos de genunchi și 
degetele de la mâini, mai puțin degetul 
mare de la mâna stângă. Medicii nu 
făceau promisiuni cu privire la viața lui, 
dar Dumnezeu i-a dat viață.

După externare s-a împăcat cu 
familia lui, iar sora lui l-a primit pe 
Domnul. Câțiva frați l-au ajutat să-și 

pună dantura, iar mai târziu proteze 
pentru ambele picioare, dar care, din 
păcate, cântăresc forte mult, așa că 
merge peste tot în genunchi. Ruslan 
l-a înscris de câteva ori la Maraton, iar 
acum se înscrie singur și parcurge 10 
km în scaun cu rotile. Zilele trecute Ivan 
s-a căsătorit!

În acești cinci ani, plini de urcușuri 
și coborâșuri, Ivan s-a schimbat mult 
și Dumnezeu mai are de lucrat în viața 
lui, dar știm că procesul de reabilitare 
al unuia ca el este foarte lung și greu. 
A absolvit două școli biblice de scurtă 
durată, primește pensie de handicap, 
a slujit în diferite tabere de tineri pe 
care le organizăm în Shymkent și este 
o mărturie vie a ceea ce Dumnezeu face 
în Kazahstan și mulți au fost încurajați 
de mărturia lui. 

M-AM NĂSCUT ÎN ORAȘUL ARAD 
(România), într-o familie de creștini 
penticostali cu nouă copii. Dorința de a 
fi misionară am avut-o încă din copilărie, 
cercetată fiind de povestirile misionare 
de la școala biblică pentru copii. În 
perioada  adolescenței  L-am întâlnit pe 
Dumnezeu într-un mod personal, iar la vârsta 
de 16 ani am încheiat legământ cu Domnul în 
apa botezului în Biserica Penticostală „Betel” 
din Arad, biserică din care fac parte și în 
prezent. La vârsta maturității, deși slujeam în 
biserica locală în diferite moduri, am simțit 
tot mai mult nevoia de a îmi dedica viața în 
totalitate pentru Dumnezeu. După absolvirea 
liceului am continuat pregătirea în domeniul 
medical ca asistent generalist, cu intenția de 
a sluji și în acest mod în lucrarea misionară.

La vârsta de 23 de ani, Dumnezeu mi-a 
vorbit prin mărturiile unor misionari, dar și 
prin cursul Kairos care m-a conștientizat 
mai mult ca niciodată de nevoia de implicare 
în misiunea lui Dumnezeu. Pentru pregătirea 
misiologică am urmat programul de doi ani, 
la Centrul Român de Studii Transculturale 
din Constanța. La această școală, în primul 
an de studii, am avut prilejul să îl întâlnesc pe 
fratele Uțu Tomuța, un om cu o inimă mare 

pentru lucrarea de misiune. Pentru mine, 
vizita fratelui Tomuța a fost mai mult decât 
o simplă vizită. La acel moment a însemnat 
o motivație puternică de a continua drumul 
spre misiune, iar de atunci încolo a însemnat 
o relație, un parteneriat în lucrarea de 
răspândire a  Împărăției lui Dumnezeu. Prin 
pasiunea și dedicarea sa pentru lucrarea 
de misiune, a fost și va rămâne un exemplu 
pentru mine.

 În cadrul acestei școli, în al doilea an de 
studii, am avut parte de o călătorie misionară 
timp de șase săptămâni în Madagascar, unde 
am fost implicată în proiectul de lucrare 
Joy4Madagascar, înființat de familia Marcel 
și Ioana Șaitiș. În urma acestei experiențe,  
am înțeles clar faptul că această națiune este 
locul în care Dumnezeu mă vrea să slujesc 
pe termen lung. Am pe inimă să slujesc 
în lucrarea cu copiii, iar după ce voi putea 
comunica bine în limba locală, îmi doresc să 
dezvolt o lucrare de evanghelizare și studiu 
biblic cu fete/adolescente. De asemenea, 
îmi doresc să slujesc și pe plan medical, 
iar în viitorul mai îndepărtat să mă pot 
implica prin slujirea medicală în lucrarea de 
evanghelizare din satele neatinse încă de 
Evanghelie. 

DENISA MOLDOVAN, 
misionară în Madagascar 

Îmi doresc să mă pot implica în 
lucrarea de evanghelizare din satele 
neatinse încă de Evanghelie
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INDIA

 REV. ILIE TOMUȚA 
 Dir. Genesis Mission

Realități 
din timpul 
călătoriilor 
misionare

PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

ÎN MOMENTUL CÂND AI HOTĂRÂT să pleci 
să-ți vezi frații de pe câmpul de misiune, să 
vezi unde pasc ei oile, e bine să fii pregătit 
pentru situații care vor fi de-a dreptul 
șocante. Până să dai de ei trebuie parcurs 
drum lung, timp în care poți da peste situații 
la care nu te-ai gândit, unele pot fi ciudățenii 
neașteptate. După o întâlnire în Chicago cu 
Dr. P. P. Job, numit Billy Graham al Indiei, 
m-am lăsat convins să pornesc la drum spre 
India, unde Misiunea Genesis avea misionari 
și un orfelinat de circa 500 de fete, unele 
rămase orfane pentru că părinții lor au murit 
ca martiri. 

Personal am crezut că nu e deloc greu 
să faci călătorii misionare. Mi-am schimbat 
însă impresia imediat după prima călătorie 
făcută la capătul lumii: INDIA. În urma unei 
invitații de a participa la Conferința bisericilor 
persecutate am hotărât să fac această 
călătorie. Am fost însoțit de către fiica mea 
Ruth și un pastor coreean. Am fost sfătuiți să 
călătorim cu un avion indian. Mă gândeam că 
cel mai important lucru este să mă pregătesc 
spiritual pentru un așa drum. Am pus în 

desaga inimii câte puțin din tot ce credeam 
eu că o să-mi fie de folos. Cumpărăturile 
erau gata făcute: biscuiți sărați, biscuiți dulci, 
cașcaval împachetat ermetic, salam uscat, 
slănină afumată, cârnat afumat, haine subțiri, 
inclusiv și un fel de fustă cum poartă bărbații 
în India. 

Împreună cu Ruth, ne-am despărțit greu 
atât de familie, cât și de biserică. Ajunși în 
aeroportul din Chicago ne-am dat seama că 
alegerea noastră de a călători cu un avion 
indian nu a fost bună deloc. Aproximativ 300 
de indieni, toți desculți, cu papucii în mână 
așteptau să între în avion. Odată ajunși în 
avion am simțit că aproape ni se blochează 
respirația. Nu știam ce vom face, cum vom 
rezista până în India în atmosfera aceea 
îmbâcsită cu tot felul de mirosuri. M-am 
supărat zicând în sinea mea: „Ok. Am să mă 
descalț și eu și o să vadă și ei cum o să fie!” 
Gestul meu nu m-a ajutat la nimic, pe ei nici 
atât. Eram unu la circa 300 de indieni. Mai 
aveam încă o speranță. O să ne dea să mâncăm, 
iar pe urmă o să adormim (dacă nu vom 
leșina). Tot frământându-mă, am observat că 
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se apropie stewardesa cu o tavă plină 
de ceva buruieni (unele păreau că se 
mișcau) și un fel de sos verde ce arata 
foarte atrăgător. Era puțin, cât ai pune 
pe vârful unei lingurițe. Mă gândeam că 
o fi foarte scump și de aceea ne dă așa 
puțin. Am făcut o rugăciune scurtă cu 
ochii pe sosul verde și dintr-o înghițitură 
l-am terminat. Am simțit că iau foc și 
nu era cine să-l stingă. Nici rugăciunea 
nu mă mai ajută. Mi-am adus aminte că 
bunica spunea să mănânci repede pâine 
să-ți treacă usturimea. De unde pâine, 
că indienii nu mănâncă pâine. 

Din cauza usturimilor, am uitat de 
mirosul extravagant și am început să 
mă plimb pe culoar când deodată i-am 
zis lui Ruth și pastorului coreean: „Cred 
că iau foc. Dacă deschideți geamul o 
să ajung în India înaintea voastră.” Tot 
ce mai puteam face era să mă vaiet 
zicând întruna: „Vai, Uțule, ce ai făcut?” 
În stânga și în dreapta erau indienii la 
orizontală, de parcă erau împușcați. 
Era gata să dau peste pilot, să-i spun 
să aterizeze. Mi-a venit o altă idee. „Păi 
nu am eu în desagă cârnat și slănină 
afumată?” Am deschis desaga și am 
scos o bucată de cârnat de forma unei 
trompete și din câteva mușcături am 
început să mă liniștesc. Eram bucuros 
că fiica mea Ruth nu mănâncă carne de 
porc. Ea, zice că porcul e necurat. Eu 
mă gândeam: „O fi el necurat, dar de el 
îmi trecu usturimea.” M-am cam ascuns 
eu de pastorul coreean că el arăta cam 
mâncăcios. M-a apucat totuși mila de 
el și ne-am pus amândoi pe mâncate 
până aproape să terminăm tot cârnatul. 
Cu chin am adormit, când deodată 
se anunța că se face escală. Vai, ce 
bucurii mă încercau! Îmi ziceam: „Vom 
respira aer curat.” Era un aeroport ce se 
asemăna cu gara dintr-un sat al țiganilor 
de pe vremea comunistă. Pasagerii se 
înghesuiau la ieșirea din avion ca să 
caute o toaletă. Era ușor de găsit pentru 
că era peste tot unde voiai. M-a izbit un 
miros teribil, care m-a făcut să-i zic lui 
Ruth și pastorului coreean: „Vai, bine era 
în avion. Haideți să urcăm repede…” Și 
am călătorit astfel 21 de ore. Am ajuns 
frânți de oboseală pe aeroportul din 
New Deli, unde am fost așteptați. 

Eram ca niște găini legați de ambele 
picioare, pe care le ducea bunica la piață 

să le vândă. Parcă nu mai știam umbla 
după un drum așa de lung. Am coborât 
din avion rezemându-ne unul de altul 
până am ajuns în hala aeroportului unde 
am fost așteptați de doi pastori indieni 
ce aveau în mâini niște ghirlande de 
flori. Ne-au salutat în limba lor și ne-au 
atârnat acele ghirlande în jurul gâtului. 
Am urcat în mașină, mai mult peste 
bagaje decât lângă ele. Ni s-a spus că voi 
poposi peste noapte la sediul unde locuia 
Dr. P.P. Job. Eram cu ochii cât cepele 
pentru că tot ce vedeam era straniu. 
Căruțe trase de bovine sau cămile. 
La unele dintre căruțe erau înhămați 
chiar oameni pentru a câștiga un ban 
pentru întreținerea familiei. Din când în 
când ne opream și nu știam de ce. Nu 
vedeam niciun semafor. În schimb era 
o vacă despre care ei cred că e sfântă. 
Dacă se oprește în drum trebuie să-i dai 
tot respectul până dânsa ia hotărârea 
să se tragă din drum. Peste tot indieni, 
pe biciclete, triciclete sau motorete pe 
care încape întreaga familie. Nori de praf 
peste tot. Claxoanele răsunau de parcă 
era război. Tot ce știau era să claxoneze. 
Eram curios să văd unde au claxoanele. 
Aveam impresia că sunt atașate la 
accelerator sau frână de picior. 

Maimuțele trăiesc pe stradă și unele 
se opreau în fața chioșcului de la colțul 
străzii luându-și banana sau fructul 
dorit. Apăreau instantaneu de nu știu 
unde, își luau ce voiau și plecau de parcă 
nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru noi 
aceste realități au fost o mare surpriză. 

Ajunși la domiciliul lui Dr. P.P. Job, 
am fost întâmpinați de un gardian ce 
ne-a salutat foarte respectuos. Am fost 
așezați fiecare în camere separate unde 
să ne odihnim peste noapte. Era un 
culoar care avea camere și pe stânga, 
și pe dreapta. Ni s-a spus să dormim 
liniștiți că la ușa de la intrare, pe culoar, 
în partea din afară doarme un câine 
de culoare neagră și mare cât un vițel. 
De pe geamul camerei mele se vedea 
cum câinele s-a culcat lipit de ușă. Era 
teribil de cald și trebuia să deschid 
puțin geamul la care aveam gratii. Am 
adormit ca dus. Dimineață am întrebat 
pe gardian: „Unde e câinele care ne-a 
păzit?” „Domnule, ați sforăit așa de tare 
încât câinele s-a supărat și a plecat să 
doarmă în altă parte. Nu l-am mai putut 

convinge să stea să păzească ușa.” Tot ce 
mai puteam zice era: „I’m sorry”, ceea ce 
nu rezolva deloc problema. 

Dimineață am plecat spre aeroport, 
de unde trebuia să luăm un avion mic spre 
orașul Coimbatore. Am urcat în avion și 
timp de o oră și jumătate eram ca într-o 
căruță ce scârțâia din toate încheieturile. 
Am aterizat, iar apoi ne-am deplasat la 
Dr. P.P. Job Center, unde era orfelinatul 
celor aproximativ de 500 de fete. Ne-au 
înconjurat ca pe niște oameni pe care îi 
cunoșteau dintotdeauna. Fiecare avea 
povestea ei tristă. Am petrecut opt zile 
la orfelinat, timp în care am devenit ca 
parte din familia lor. După opt zile a 
urmat despărțirea care nu a fost ușoară. 
Aproape fiecare avea în mână o bucată 
de hârtie sau un plic în care și-au pus 
gândurile lor însoțite de mari mulțumiri 
pentru dragostea ce le-am arătat-o prin 
vizita făcută. Ne-am despărțit foarte 
greu. Am lăsat în urma noastră copii care 
au pierdut dragostea de tată și mamă din 
cauza persecuției. Gândul ce persista 
mereu în mintea mea la plecare a fost și 
încă îmi mai dă de gândit: „Cum se face 
oare că misionarii plecați în asemenea 
locuri rezistă la tot ceea ce poți întâlni în 
lumea a treia, o lume în care sărăcia este 
la ea acasă, unde copiii mor de foame pe 
străzi, unde oamenii se închină la mii de 
zei?” Răspunsul lor este: „Aici este locul 
unde Dumnezeu ne vrea pentru o vreme 
sau poate pentru totdeauna.” 

Va urma! 

URMĂRIȚI RELATĂRILE DIN 
CĂLĂTORIILE MISIONARE PE 
SITE-UL MISIUNII GENESIS: 
WWW.MISIUNEAGENESIS.ORG.  

Cum se face oare că 
misionarii plecați în 
asemenea locuri rezistă 
la tot ceea ce poți 
întâlni în lumea a treia, 
o lume în care sărăcia 
este la ea acasă, unde 
copiii mor de foame pe 
străzi, unde oamenii se 
închină la mii de zei?

În momentul când ai hotărât să pleci să-ți 
vezi frații de pe câmpul de misiune, să vezi 
unde pasc ei oile, e bine să fii pregătit pentru 
situații care vor fi de-a dreptul șocante.
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PROIECTUL PENTRU DEZVOLTAREA 
CAMPUSULUI ITP BUCUREȘTI

INSTITUTUL TEOLOGIC  
PENTICOSTAL BUCUREȘTI

Institutul Teologic Penticostal 
este instituția de învățământ teologic 
superior, acreditată, prin care Cultul 
Creştin Penticostal din România îşi 
pregătește viitorii slujitori. Vizunea 
școlii noastre este ca prin împuternicirea 
Duhului Sfânt să formăm 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, în cadrul ITP funcționează 
un program de licență, cu durata de 4 
ani, și un program de master, cu durata 
de 2 ani. Pentru programul de licență, 
specializarea „Teologie penticostală 
pastorală” se va organiza un examen 
de admitere în perioadele 23-24 iulie 
2019 și 17-18 septembrie 2019. Pentru 
programul de masterat: „Biblie și 
societate” perioadele pentru depunerea 
dosarului de admitere sunt: 1 iunie-28 
iulie 2019 și 2-17 septembrie 2019.   

Echipa ITP este formată din 
12 profesori titulari şi 14 profesori 
colaboratori, alături de care servesc în 
administrație alți 18 angajați. 

Deoarece în ultimii ani numărul 
studenților și masteranzilor a crescut, 
iar spațiul actual a devenit insuficient, 

pe 6 august 2018 am început lucrările de 
construcție a unui nou campus. Această 
decizie a fost luată în urma rugăciunii şi 
postului, a consultării conducerii Cultului 
Penticostal şi a descoperirilor date prin 
Duhul Sfânt și credem că Dumnezeu 
pregătește resursele de care avem 
nevoie și deschide inimile oamenilor 
care pot sprijini această lucrare. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu și al celor 
care au sprijinit financiar acest proiect, 
am finalizat subsolul, parterul și etajul I 
și continuăm cu ridicarea etajelor II și III 
și confecționarea acoperișului. Urmează 
lucrările de termoizolare, montarea 
geamurilor, realizarea fațadei și 
finisajele interioare. Avem în continuare 
nevoie de sprijin spiritual și de resurse 
financiare pentru a putea continua 
construcția și pentru a o finaliza la 
timp. Ne dorim ca ITP să fie un punct 
de reper pentru România și diaspora în 
ceea ce înseamnă educația și formarea 
teologică. Știm că lucrarea ITP este 
lucrarea lui Dumnezeu, de aceea vă 
chemăm și pe dumneavoastră să fiți 
partenerii noștri în formarea spirituală 
și academică a viitorilor slujitori ai 
bisericilor penticostale din țară și 
străinătate. 

Transfer bancar
LEI:  RO 76 BTRL RON CRT 0272 4418 01
EURO:  RO 26 BTRL EUR CRT 0272 4418 01
USD:  RO 30 BTRL USD CRT 0272 4418 01

ITP Mission
ACH Routing: 121000358
Account number: 325101362966
Bank of America
8863 Greenback Lane, #254
Orangevale, CA 95662

Misiunea Genesis
Cec pe adresa:
1713 W. Sunnyside Ave. 
Chicago, Il 60640
(Cu specificația: Institutul Penticostal 
București)

DONAȚII
SuSține proiectul noului campuS 
itp București

FaceBook YoutuBe WeBSite
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Harul slujirii

 CONFERINȚA  
PASTORALĂ A 

CONVENȚIEI

25-28 APRILIE 2019
EMANUEL 

ROMANIAN 
PENTECOSTAL 

CHURCH
SACRAMENTO, CA

JOI 25 APRILIE
5:00 PM - 8:00 PM Ședința de lucru a Consiliului Pastoral al 

Convenției

DUMINICĂ 28 APRILIE
La slujbele duminicale Biserica Emanuel sărbătorește 

aniversarea a 35 ani de la inaugurare (First Romanian 

Apostolic Church Sacramento: 1984 – 2019).

VINERI 26 APRILIE
9:00-10:00 AM Înregistrarea participanților & micul dejun 

10:00-1:00 PM SESIUNEA I 
TIMP DE ÎNCHINARE

Cuvânt de bun venit & Prezentarea participanților 

SEMINAR 
Principii omiletice în comunicarea Cuvântului lui 

Dumnezeu — Pastor Iulian Costea, Biserica Philadelphia, 

Atlanta, GA 

PAUZĂ 

SEMINAR

Strategii în conducere și comunicarea viziunii — Pastor 

Luigi Mițoi, Bethany Romanian Pentecostal Church, 

Chicago, IL 

1:00-2:00 PM MASA DE PRÂNZ

2:00-4:00 PM SESIUNEA A II-A
TIMP DE ÎNCHINARE

Cuvânt de bun venit & Prezentarea programului 

SEMINAR 

Autenticitate și relevanță în slujirea pastorală după 

modelul apostolic — Pastor Lazăr Gog, Biserica Emanuel 

COG, Anaheim, CA.

FOTOGRAFIE

4:00- 5:45 PM TIMP LIBER 

6:00 – 6:45 MASA DE SEARĂ LA BISERICA EMANUEL

7:00 PM SLUJBĂ ANIVERSARĂ A BISERICII 
EMANUEL (35 ANI)

TIMP DE ÎNCHINARE

Prezentarea slujitorilor participanți

Cuvânt la moment aniversar – pastor Cristian Ionescu 

Formații muzicale & mesaje biblice: 

pastor Vasile Cîmpean 

pastor Florin Cîmpean

pastor Cornel Avram

Rugăciune specială pentru bolnavi și ungerea cu 

untdelemn

SÂMBĂTĂ 27 APRILIE
9:00-10:00 AM MICUL DEJUN

10:00 AM - 1:00 PM SESIUNEA A III-A
TIMP DE ÎNCHINARE

SEMINAR 

Responsabilitate, autoritate și colaborare în slujirea 

pastorală — Pastor Cristian Ionescu, Biserica ELIM, 

Chicago, IL

PREZENTĂRI SPECIALE 

Prezentări din partea președinților de organizații 

Informații și invitație la Convenție 

Informații și invitație la Conferințele de Tineret și Scoală 

duminicală 

MISIUNI

Credo TV

Misiunea Genesis: Rev. Ilie U. Tomuta

Romanian-American Bible Society: Pastor Iacob Mătăsaru

Sola Scriptura: Dr. John Berzava

Societatea Biblică – pastor Gabriel Fazecaș

Discover Your Mission / APME: Bishop Florin T. Cîmpean

Pericolul Educației sexuale în școli - pastor Gabi Covaci

Discuții libere, întrebări, sugestii.

1:00 PM MASA DE PRÂNZ

 PROGRAMUL CONFERINȚEI 


