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E iarăși sezon de Crăciun. Strălucesc 
luminile, răsună colindele, 
bucătăriile sunt pline cu bucate 
alese, miresme specifice ies din 
cuptor și prin hornul casei. Sub brazii 
artificiali sunt pachete naturale și 
încă mai zornăie casele de marcat 
la magazinele frumos împodobite. 
De fapt, se aud notificări non-
stop de la noile metode cu care ne 
cheltuim banii: applepay, googlepay, 
quickpay și square. E nostalgie în aer, 
sărbătoare în atmosferă, bucurie și 
fericire în inimă. 

Și, totuși, mulțimi de oameni 
trăiesc cu frică în minte și în inimă, 
fără bucurie, fără optimism, fără 
speranță. Disperarea este o stare 
de fapt alimentată de frică, teamă, 
spaima din inimile oamenilor. 
Stresul este un fenomen de proporții 
endemice, iar depresia este epidemia 
erei digi-moderne.

Crăciunul este însă o sărbătoare a 
speranței care ne face să alegem între 
spaimă și speranță.

Disperarea este patria diavolului, 
poate de aceea Dante în Infernul 
spunea că pe poarta iadului scrie 
mare: „Lăsați speranța toți cei care 
intrați aici.” Unde nu-i speranță este 
iad. 

Frica este poate cel mai profund 
uman sentiment, un sentiment pe 

care Dumnezeu nu l-a experimentat 
vreodată. Frica aparține universului 
nostru interior, ne naștem cu ea. În 
general, medical și teologic vorbind, 
există trei tipuri de frică: 

(1) Fricq naturală este un instinct 
uman – răspuns fiziologic la 
circumstanțe și pericole. Este 
teama – un sentiment natural care 
face parte din sistemul nostru 
de autoapărare. Un instinct de 
autoconservare. Sistemul nostru 
nervos răspunde la sentimentul 
fricii în mod extraordinar. Când 
ajungem într-o situație periculoasă, 
sistemul nervos răspunde involuntar 
în felul următor: creierul comandă 
sângelui să se deplaseze din sistemul 
digestiv în sistemul muscular, 
cauzând creșterea mușchilor pentru 
a putea lupta. Ochii se dilată pentru 
a avea o viziune periferică mai bună. 
Trupul eliberează adrenalina, care 
intensifică concentrarea noastră și 
generează energie suplimentară în 
caz că trebuie să luptăm sau să fugim. 
Este o teamă sănătoasă, benefică, 
un sistem de protecție primit prin 
creație. Frica de Domnul se produce 
la nivelul acesta.

(2) Frica nerealistă este exprimată 
prin fobiile pe care le dezvoltăm. 

DE SĂRBĂTORI: 
SPAIMĂ SAU 
SPERANȚĂ?

EDITORIAL

Bishop FLORIN T. CÎMPEAN,
Biserica Philadelphia, Chicago 
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Este vorba de o frică cronică care ne 
ține în mediocritate. Este frica de nou, 
de a lua decizii, frica de schimbare, 
frica de pericole imaginare. Fiecare 
om are anumite fobii de acest gen. O 
statistică recentă este sugestivă: 51% 
dintre oameni se tem de șerpi, 40% se 
tem să vorbească în public, 37% se tem 
de înălțimi, 34% se tem de spații mici, 
27% se tem de păianjeni, 21% se tem de 
injecții, 20% se tem de șoareci, 18% se 
tem să zboare etc.

(3) Frica nerațională este exprimată 
prin spaimă, groază, teroare și panică. 
Această stare ia forma fricii de viitor, 
de suferință, de oameni, de faliment 
sau eșec, de trădare, de cataclisme 
și accidente, de moarte și eternitate. 
Această frică îi face pe oameni disperați.

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului 
este infuzia de speranță într-un univers 
de spaimă. De fapt, în narațiunile 
nașterii, Speranța este un Copil născut 
într-o iesle, Care, prin fragilitatea, 
inocența, puritatea și divinitatea Lui, 
este în contrast cu universul disperat 
în care a venit. Nu întâmplător patru 
personaje din narațiunea Nașterii – 
Maria, Iosif, Zaharia și păstorii – primesc 
acest mesaj angelic: „Nu te teme! – Nu 
vă temeți!”.

Un cardiolog faimos spunea: 
„Speranța este medicamentul pe care-l 
folosesc cel mai des. Speranța poate 
remedia aproape totul”. Speranța 
născută într-o iesle poate remedia totul! 
Astfel, Crăciunul ne invită să tratăm 
spaima cu speranță. 

Ce face, de fapt, speranța?
Speranța ne luminează universul, 
orizontul. Ne face frumoși, agreabili. 
Universul ciobanilor s-a luminat dintr-
odată. Din beznă au ajuns la lumină. 
Din plictiseală, la bucurie. Ieslea a 
devenit centrul luminos al universului. 
Locul cel mai întunecat a devenit cel 
mai strălucitor. Oamenii respinși au 
devenit atrăgători. Speranța ne umple 
viața cu cântec.

Speranța este combustibil pentru 
suflet. Speranța ne face să acționăm, să 
riscăm, să mergem mai departe, să ne 
aventurăm. Așa au făcut magii. Sufletul 
tău nu este făcut să funcționeze cu 

disperare, depresie, amărăciune, 
supărare, stres și spaimă; este creat 
să funcționeze cu speranță. Dacă ai o 
mașină nou-nouță și nu pui combustibil, 
este inutilă, iar, dacă pui în motorul 
mașinii tale un alt combustibil decât cel 
specificat, motorul se distruge și nu mai 
poate funcționa. Sufletul nostru moare 
fără speranță și, dacă-l alimentăm cu 
frică, se gripează. 

O nădejde amânată 
îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă 
împlinită este un pom de viaţă. 
(Proverbele 13:12)

Speranța ne transformă 
circumstanțele. Un copil schimbă 
circumstanțele, transformă vieți, 
rescrie istoria. Așa s-a întâmplat cu 
Iosif și Maria și cu toate personajele din 
scena Nașterii Mântuitorului. Speranța 
te forțează să privești spre viitor, nu 
spre trecut. Îți deschide ochii să vezi 
orizontul și să mergi mai departe, să 
ieși din circumstanțele actuale și să urci 
într-o nouă dimensiune. 

Robert Reisner a fost pilot în 
războiul din Vietnam. Avionul lui 
a fost lovit și el a fost capturat. A 
fost torturat timp de 32 de zile. 
Timp de șapte ani a fost prizonier în 
Vietnam. Trei ani l-au ținut în izolare 
completă și în întuneric complet. 
Știți ce înseamnă asta? Înnebunire. 
Cum a rezistat? A desfăcut scurgerea 
de la instalația sanitară din celulă și, 
punându-și fața în ea, a văzut o rază 
infimă de lumină și câteva firișoare 
de iarbă. Era ca o transfuzie zilnică 
de sânge, o infuzie de speranță. 
„Începeam fiecare zi cu fața în 
scurgerea aceea, rugându-mă. A 
fost speranța mea și credința în 
Dumnezeul meu care m-au făcut să 
merg mai departe”, spunea el. A fost 
eliberat și s-a pensionat ca general 
de brigadă.

Speranța ne face să vorbim profetic. 
Este cazul Mariei, al Elisavetei, al lui 
Zaharia și al lui Simeon. Speranța 
le-a schimbat limbajul. Au început 
să vorbească poetic și profetic. Au 
început să cânte. Speranța ne schimbă 
vocabularul, de la „Nu se poate” la „Pot 
totul prin Hristos care mă întărește!”.

Într-un orășel din Tennessee 
a fost un băiat născut din flori. De 
când a fost foarte mic, toți l-au 
respins. Unii părinți nu-și lăsau 
copiii să se joace cu el. Auzea mereu 
oamenii vorbind pe la spate: „Cine 
o fi tatăl lui?”. Era mereu singur și 
izolat, trist și respins, cuprins de 
rușine. Îi era frică să stea printre 
oameni. Pe când avea 10-12 ani, de 
Crăciun, s-a dus la biserica locală, 
unde a venit un pastor nou care nu 
știa istoria și bârfa din localitate. 
La finalul serviciului, pastorul s-a 
dus să dea mâna cu oamenii. Când 
băiatul a trecut pe lângă el, pastorul 
a dat mâna cu băiatul și l-a întrebat: 
„Al cui fiu ești tu?”. Ochii băiatului 
s-au umplut de lacrimi. Pastorul 
și-a dat seama că ceva nu este în 
regulă. Atunci a zis: „Băiete, știu 
al cui fiu ești! Tu ești un fiu al lui 
Dumnezeu!”. Băiatul acesta a luat 
personal cuvintele: „Acum știu 
cine-i Tatăl meu.” Numele acelui 
copil era Ben Hooper. Mai târziu 
a fost ales guvernator al statului 
Tennessee. 

Speranța ne face să credem. Dacă ești 
cuprins de disperare și spaimă, te invit 
să primești, să respiri speranță. Cine 
n-are speranță în suflet n-o s-o găsească 
sub pomul de Crăciun. O să rămâi 
disperat, apăsat, trist, nefericit, speriat. 
Dar azi poți să găsești speranța când vii 
la Hristos! De fapt, El a venit la tine. Ca să 
ai acces la El, S-a născut într-o iesle; ca 
să nu mori cu păcatele tale în disperare 
și spaimă, El a murit pentru tine; ca să 
ai speranță, El a înviat dintre cei morți. 
Speranța te face să crezi. Au crezut 
Maria și Iosif, păstorii și magii. Eu am 
decis să cred. Cred că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu: cred că Isus S-a născut din 
Fecioară; cred că S-a născut într-o iesle; 
cred că a trăit pe pământ; cred că murit 
pe o cruce; cred că a învitat din morți; 
cred că stă la dreapta Tatălui; cred că 
mi-a iertat păcatele și m-a mântuit; 
cred că Isus este cu mine; cred că vine 
iarăși; cred că voi petrece eternitatea cu 
El. Cred că la acest Crăciun poți înlocui 
spaima cu speranța. 

Speranța ne luminează universul, 
orizontul. Ne face frumoși și agreabili.
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Duminica misiunii 2019

17 noiembrie 2019 a fost o zi specială în care Misiunea 
Genesis și-a unit gândurile și inimile pentru a scoate în 
evidență identitatea misionară pe care o avem ca biserică. A 
fost o zi în care Dumnezeu a fost chemat să Își facă simțită 
Mâna puternică peste toate proiectele și mai cu seamă asupra 
tuturor misionarilor plecați să vestească Evanghelia până la 
marginile lumii. 

 Rev. Ilie Tomuța 
 Dir. Genesis Mission
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A fi misionar face parte din misiunea 
fiecărui creștin, de aceea nu putem considera 
această lucrare ca ceva în plus. Este ceea ce 
ne-a fost încredințat de Domnul Isus. Când 
El a încredințat apostolilor misiunea de a 
vesti Evanghelia, nu le-a spus să predice 
doar în Ierusalim sau numai la Roma, ci 
pretutindeni, la toate popoarele. 

Cuvintele Domnului Isus Hristos „mergeți 
în toată lumea şi predicați Evanghelia la toate 
popoarele” reprezintă ultimul testament 
încredințat Bisericii. De aceea, în calitate 
de biserică vrem să ne supunem la tot ceea 
ce Dumnezeu ne cere pentru a răspândi 
Evanghelia. Uneori suntem ispitiți să credem 
că această lucrare este ceva în plus, că nu noi 
ar trebui să o facem, că nu acum e vremea ei 
sau poate nu dispunem de suficiente resurse 
umane sau financiare. 

Suntem Biserica Philadelphia căreia îi 
este adresat mesajul din Apocalipsa 3:7-8: 

Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, 
Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide 
şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi 
nimeni nu va deschide: „Știu faptele tale: 
iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe 
care nimeni n-o poate închide...” 

Este adevărat că  noi nu suntem bogați, 
nu dispunem de avuții cu care nu avem 
ce să facem, dar dispunem de un tezaur, o 
comoară ascunsă în noi. Duhul Sfânt este 
cel ce ne inspiră în această lucrare și prin 
El noi suntem biruitori în propovăduirea 
Evangheliei celor morți în păcat. 

Dispunem de un potențial pe care 
Dumnezeu ni l-a dat prin tânăra generație. 
Astfel, lucrarea de misiune devine tot mai 
puternică prin proiectele ce cresc de la o zi 
la alta:
 » Suport pentru misionarii trimiși de APME 

în peste 23 de țări ale lumii (pe termen 
nelimitat).

 » Suport pentru călătoriile misionare ale 
liderilor de misiune.

 » Suport pentru misionari pe termen scurt 
în diferite țări ale lumii.

 » Suport pentru CRST, organizație care 
pregătește tineri pentru a deveni 
misionari.

 » Suport pentru ITPB, unde tinerii studiază 
în a deveni pastori atât pentru generația 
actuală, cât și pentru cea viitoare.

 » Suport pentru programul din România.
 » Suport pentru evangheliști în România, 

India, Madagascar, Mozambic, Kenia, 
Uganda.

 » Suport pentru construcții de biserici în 
România, India și Africa.

 » Suport pentru orfelinate în România, 
India și Africa.

 » Suport pentru biserici ale fraților leproși 
din Africa, India și România.

 » Suport pentru plantarea de biserici în 
România, India și Africa.

 » Suport pentru mass-media în America, 
România și Madagascar.

 » Suport pentru copiii abandonați de 
părinții lor, indiferent de locul unde se 
află.

 » Revista de misiune GENESIS. 

Toate aceste proiecte se reînnoiesc 
printr-un program numit „Promisiune 
prin credință”. Fiecare membru al bisericii 
primește un formular care conține toate 
proiectele misiunii. Cei ce simt chemarea 
Domnului de a se implica completează 
formularul, specificând în care program 
doresc să fie implicați, suma cu care vor să 
contribuie lunar, trimestrial sau o singură 
donație pe an.

Anul acesta, programul din 17 noiembrie 
a început cu Imnul Americii, intonat de 
fanfara bisericii, timp în care copiii de 
la școala duminicală au intrat fluturând 
steagurile țărilor în care Misiunea Genesis 
este implicată. A urmat Imnul României, 
intonat tot de fanfara bisericii, timp în care 
alți copii au defilat cu steaguri până în fața 
altarului. Un cvartet de trompete a anunțat 
proclamarea unui mesaj biblic din Apocalipsa 
7:9-12: 

După aceea m-am uitat şi iată că era o 
mare gloată pe care nu putea s-o numere 
nimeni, din orice neam, din orice seminție, 
din orice norod şi de orice limbă, care stătea 
în picioare înaintea scaunului de domnie 
şi înaintea Mielului, îmbrăcați în haine 
albe, cu ramuri de finic în mâini, şi strigau 
cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a 
Dumnezeului nostru, Care șade pe scaunul 
de domnie, şi a Mielului!”. Şi toți îngerii 
stăteau împrejurul scaunului de domnie, 
împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor 
patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu fețele 
la pământ în faţa scaunului de domnie 
şi s-au închinat lui Dumnezeu, şi au zis: 
„Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie 
lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, 
cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! 
Amin.” 

Biserica, în semn de respect s-a ridicat în 
picioare, copiii au îngenuncheat cu steagurile 

A fi misionar face parte din 
misiunea fiecărui creștin.
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țărilor reprezentate, iar pastorul Pavel 
Bochian a rostit rugăciunea de binecuvântare 
pentru întreaga lucrare misionară desfășurată 
prin Misiunea Genesis. Rev. Ilie U. Tomuța, 
directorul Misiunii a rostit cuvântul de bun-
venit pentru întreaga audiență și pentru cei 
ce au urmărit programul prin internet. 

Pe lângă salutul de bun-venit, fratele 
Ilie U. Tomuța a prezentat trei misionari 
care slujesc în Grecia. Dumitrița Militaru 
împreună cu John și Raluca Țirla. Fratele Adi 
Rus, asistentul director al Misiunii a condus 
biserica la închinare prin două rugăciuni. A 
urmat transmisia unui clip video din partea 
unor misionari, pastori sau parteneri ai 
Misiunii Genesis.
 » Dr. Tim Hill – președintele organizației 

Church of God
 » Dr. Tony Lane – Administrative Bishop 

Church of God Romanian Territory
 » Dr. Valentin Dedu – Timișoara, România
 » Pastor Eugen Iordache – Galați, România
 » Pastor Sile Rosche – București, România
 » Pastor Emil Meștereagă – București, 

România
 » Pastor Vasilică Croitor – Medgidia, 

România
 » Pastor Simion Tomuța – Arad, România
 » Pastor Gabriel Smalberger – Constanța, 

România
 » Pastor Iacob Bergheanu – Credo TV
 » Pastor Nicu Geantă – București, România
 » Decan Florin Duciuc – Decan CRST, 

Agigea, România

 » Marcel Șaitiș – misionar în Madagascar
 » Familia Brădean – misionari în Uganda
 » Iulia Șmalberger – coordonatorul Misiunii 

Genesis în România
 » Nuți Cristea – director orfelinat Debora, 

Arad, România
 » Maria Lehene – misionară în Bangladeș 
 » Familia Geoca – misionari în Albania
 » Doru Pavel – misionar în România
 » Ramona Ciobanu – România
 » Tiberiu Turturean – misionar în 

Bangladeș
 » Nicu Elena Sima – misionari în Bulgaria
 » Alin Panican – Director Bread of Life – 

București, România
 » Saji George – pilot, membru în bordul 

Love in Action

Toți aceștia au transmis mulțumirile lor 
pentru colaborarea cu Misiunea Genesis. 
Au urmat momente muzicale, apoi cei trei 
misionari au prezentat lucrarea pe care 
Dumnezeu o face prin ei în Grecia. Mesajul 
Evangheliei a fost rostit de fratele Florin T. 
Cîmpean și fratele Simi Timbuc, pastorul 
Bisericii Bethezda Romanian Penticostal 
Church din Detroit. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru o 
asemenea lucrare. Dorința noastră ca 
misiune este să putem ajunge cu Evanghelia 
peste tot unde este nevoie. Dorim să vă 
punem la dispoziție fotografii din cadrul 
acestei sărbători a Misiunii Genesis. 

Când Isus a încredințat apostolilor 
misiunea de a vesti Evanghelia, 
nu le-a spus să predice doar în 
Ierusalim sau numai la Roma, ci 
pretutindeni, la toate popoarele.
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17 noiembrie 2019

Sărbătoarea
misiunii
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MISIUNEA 
BISERICII ESTE 
MISIUNEA TA

Poate o întrebare ar fi 
necesară: cum să fac din 
misiunea bisericii misiunea 
mea? Până la urmă, Domnul 
Hristos i-a trimis pe ucenici 
în misiune (Matei 10) înainte 
ca Biserica să fie născută, în 
termenii general acceptați 
(Fapte 2).

De cele mai multe ori, 
discuția pe această temă se 
poartă pe tărâmul bisericii 
universale sau locale, ca 
întreg, de aceea asumarea 
este una generală: „biserica 
noastră susține financiar” 
sau „biserica noastră a 
organizat o întâlnire specială 
dedicată misiunii” etc. 
Astfel, cei mai mulți creștini 

au o participare generală și 
pasivă sau poate nu participă 
deloc la misiunea bisericii. 
Așa se face că susținerea 
financiară pentru misiune, 
psihologic, ne liniștește, 
„mă achit de această 
responsabilitate”, și cel din 
Africa se mântuiește, dar 
vecinului meu nu i-am vorbit 
niciodată despre Hristos. 
Înțelegerea insuficientă a 
chemării de a misiona sau 
a evangheliza face să avem 
misionari și evangheliști 
„profesioniști” și creștini 
neimplicați deloc. 

Cuvintele Mântuitorului 
înainte de Înălțare au fost, 
printre altele: 

Silviu Neagu
Pastor & capelan
Logos Christian Church
San Antonio, Texas

Se scriu și se spun foarte multe lucruri despre misiunea 
bisericii: predici, seminare, întâlniri tematice etc. și toate 
acestea sunt benefice. Rezultatele sunt evidente: tot mai 
multe biserici își asumă participarea financiară în asociații de 
misiune sau școli, zile dedicate misiunii generale a bisericii, 
întâlniri de rugăciune pentru diferite zone ale globului și, 
desigur, din ce în ce mai mulți misionari prezenți pe teren, 
aproape oriunde în lume. 
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Este dovedit că un sentiment 
poate fi mai puternic decât o 
responsabilitate.

… şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului. 

(FaPtele aPostolilor 1:8)

Aceste cuvinte sunt valabile 
pentru totdeauna. Dacă sunt valabile 
pentru totdeauna cu privire la factorul 
timp, înseamnă că sunt valabile și 
cu privire la locuri, întotdeauna va 
exista un Ierusalim lângă noi, la fel 
cum întotdeauna vor exista marginile 
pământului. Aici trebuie să ne uităm la 
marginile pământului mai mult ca la o 
direcție decât ca la o locație și atunci, 
oriunde te îndrepți, tu poți să fii un 
misionar sau un evanghelist. 

Unul dintre efectele globalizării 
este că a adus marginile pământului 
lângă noi, mai ales într-un context 
precum diaspora: vecinul este din 
Orientul Mijlociu, asistenta medicală 
este din India, șoferul de taxi este 
din China și așa mai departe. În acest 
context, uneori, Ierusalimul și marginile 
pământului se găsesc în același loc. Tu 
ești chemat să îi misionezi. Este nevoie 
și de o asumare personală a misiunii, nu 
doar de una colectivă. 

Cunosc creștini care donează 
sume de bani pentru misiune dintr-un 
sentiment de vinovăție, atunci când văd 
în ce condiții trăiesc oamenii în diferite 
părți ale lumii, sau când li se prezintă 
sacrificiile misionarilor în acele zone. 
Este dovedit că un sentiment poate fi 
mai puternic decât o responsabilitate.

Implicarea în anumite zone ale 
globului necesită o strategie precisă și, 
uneori, implică anumite pericole și o 
chemare și înzestrare specială din partea 
lui Dumnezeu, alături de un întreg 
sistem care să asigure misionarului 
obținerea dreptului de a intra în acea 
țară, șederea cât mai îndelungată 
pentru a fi eficient, resursele etc., și 
avem atâtea dovezi că Dumnezeu, prin 
agențiile de misiune sau oricare alte 
mijloace, facilitează toate acestea.

Desigur că implicarea financiară în 
aceste cazuri face o diferență uriașă, 
dar aceasta nu te scutește de a misiona 
Ierusalimul în care trăiești și din care, 
poate, nu vei ieși niciodată. 

Climatului politic și religios ostil, 
care generează uneori războaie locale 
sau regionale, cauzează, de asemenea, 
migrări masive în populația lumii. 
Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie 

să fim conștienți că Ierusalimul în care 
locuim este multicultural și că marginile 
pământului au venit la noi. Ce faci tu, 
nu biserica ta, pentru această nevoie? 
Dacă misionarii „clasici” au plecat 
departe, la marginile pământului, tu și 
eu avem responsabilitatea să Îl arătăm 
pe Hristos musulmanului care lucrează 
la benzinăria de pe colț, indianului care 
așază produsele pe raftul magazinului 
de unde cumpărăm în fiecare zi sau 
chinezului care și-a deschis business de 
asigurări.

Cum ai putea face aceasta? Este o 
întrebare bună. Nu trebuie să faci nimic 
special. 

În primul rând, trebuie să avem un 
mod de gândire (mindset) orientat spre 
misiune, apoi fii tu însuți. Fii un urmaș 
al lui Hristos. Un studiu relativ recent 
arată că unu din cinci mari motive care 
pot mișca pe cineva în convertire este 
afecțiunea. Oare nu este ceea ce Hristos 
numește dragostea pentru oameni?

Dacă ești implicat într-un proiect 
de misiune globală, continuă. 
Implicarea ta contează, dar nu uita 
că asta nu compensează misiunea 
și evanghelizarea personală. Astfel, 
misiunea bisericii devine misiunea ta!  
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NAȘTEREA 
LUI ISUS: 

O VESTE BUNĂ,
DAR ȘI UNA REA

Pentru cei mai mulți dintre noi cuvântul Crăciun reprezintă o 
încărcătură emoțională aparte, bucurie, nerăbdare și frumusețe. 
În mintea și în inima noastră asociem acest cuvânt cu Pruncul 
Isus, Ce S-a născut pe pământ ca un dar venit de la Dumnezeu, 
dar și cu familia ce se adună în jurul mesei, ce își oferă cadouri 
dintre cele mai frumoase.

Iulia Șmalberger
Coord. Proiecte Misiunea 
Genesis

Cu toate că, după calculele 
istorice ale Bibliei, Isus 
s-a născut la finele lunii 
septembrie - începutul lunii 
octombrie, noi sărbătorim 
Nașterea lui Isus în frumoasa 
lună decembrie. Această 
sărbătoare este una dintre 
cele mai așteptate și iubite. 

Însă, cu mult înainte, 
această veste a Nașterii 
Mântuitorului nu a fost 
privită cu bucurie de toată 
lumea. Dacă pentru o 
anumită categorie a fost o 
mare bucurie, fiind punctul 
culminant al istoriei care 
a adus în inimi și pe buze 
laudă la adresa Celui 
Preaînalt și „pace pe pământ 
între oamenii plăcuți Lui”, 
pentru cealaltă categorie a 
fost o mare groază. Aceasta 
nu se aștepta să vină un nou 
Împărat al lui Israel. 

Dacă, pentru Iosif și 
Maria, păstori și magi, 
această veste a adus 
speranță, o viață nouă, un 
nou mod de gândire, 
eliberare de sub tirania 
păcatului și a lui Satan, 
venirea lui Isus în lume 
aducând pentru ei speranța 
reîmpăcării cu Dumnezeu-
Tatăl, pentru regele Irod şi 
susținătorii lui a reprezentat 
o mare amenințare ce trebuia 
urgent eliminată. 

La aflarea acestei vești, 
Irod, înspăimântat că și-ar 
putea pierde tronul, a băgat 
groaza în părinții băieților 
între 0 şi 2 anișori, dând un 
decret nemilos ca pruncii lor 
să fie omorâți. Tot ținutul a 
fost îngrozit de reacția crudă 
şi groaznică a soldaților care 
au urmat ordinul categoric al 
regelui: „moarte micuților”.
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Aceeași veste, dar reacții 
diferite. Aceeași șansă la salvare, 
prin Nașterea Domnului Isus, 
pentru unii reprezentând atâta 
bucurie, în timp ce, pentru alții, 
atâta nefericire.

Iar după ce Hristos Și-a 
îndeplinit lucrarea pe pământ, 
parcă istoria s-a repetat. Trăirea 
și învățăturile Lui, minunile 
făcute printre oameni, mântuirea 
și salvarea dată multora dintre 
ei, patimile, moartea și învierea 
Sa au fost primite de o categorie 
de oameni cu multă ardoare și ca 
o șansă nouă la viață. În același 
timp, au fost mulți împotrivitori 
care nu au crezut în lucrarea Sa 
și nu L-au acceptat ca Domn și 

Mântuitor, încercând să dărâme 
tot ce se construia frumos și bun.

Din păcate, va mai exista încă 
o zi când lumea se va împărți 
din nou în două categorii, la 
sfârșitul acestui pământ! La cea 
de-a doua Venire a lui Hristos pe 
pământ, pentru unii va fi o mare 
bucurie pentru că se întâlnesc cu 
Salvatorul lor, iar pentru ceilalți 
va fi o mare tristețe pentru că au 
respins salvarea oferită de Isus.

În zilele noastre, Sărbătoarea 
Nașterii Domnului Isus este o mare 
bucurie pentru foarte mulți dintre 
noi. Dacă sărbătorești această 
Naștere a Fiului lui Dumnezeu, 
ești atât de bucuros și pentru 
mântuirea ce El o oferă tuturor, 

chiar și ție? Vezi mântuirea ca pe 
un dar venit de Sus, la fel cum Isus 
a fost și este un dar venit de Sus? 
Faci din asta o sărbătoare?

 Dacă răspunsul este pozitiv, 
atunci aleargă precum păstorii 
și magii și du vestea aceasta 
minunată la cât mai mulți! Cu 
siguranță vei întâmpina mulți 
„irozi” în calea ta, însă aceștia 
s-au dovedit de-a lungul istoriei 
că nu au avut puterea să oprească 
răspândirea veștilor venite din cer.

Fii din acea categorie care 
exprimă o mare bucurie pentru 
aceste vești bune! 

Cu siguranță vei 
întâmpina mulți 
„irozi” în calea 
ta, însă aceștia 
s-au dovedit 
de-a lungul 
istoriei că nu au 
avut puterea 
să oprească 
răspândirea 
veștilor venite 
din cer.
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Nicolae Geantă
Pastor Pastor Biserica Punct București
BLOG: nicolaegeanta.blogspot.com

Mai aproape de 
Crăciun, mai departe 

de Hristos... 
Crăciunul e aproape. Pentru buticari și ritaileri puternic 
ancorați în viața cotidiană, evenimentul se simte pe rafturi, 
în vitrine și pe tarabe. Cu globulețe, cu instalații, cu leduri, cu 
cărnuri, cu clementine, cu cozonaci... Ăștia au băgat spiritul 
de market al Crăciunului în mințile clienților. Se vede în 
cărucioarele burdușite. Unii, pe lângă listingul de shopping 
făcut acasă, ar fi gata să-L cumpere și pe Isus la promoție.

Alții au ieșit cu sorcove, cu cetină și 
vâsc la tarabe. Sunt chiar frați de-ai 
noștri printre ei. Ăștia promovează 
spiritul de noroc al Crăciunului. 
Vindecare miraculoasă, naturistă. 
Ei sunt gata să se roage pentru 
vindecări în biserică, apoi imediat să 
fugă la vraci.

Crăciunul e aproape. Se simte 
asta deoarece românii, aproape toți, 
acum ascultă colinde. E în vogă să-l 
scoți de la naftalină pe Hrușcă. Dar 
câți dintre ei știu să cânte un colind 
până la sfârșit? 

Unii și-au împodobit casele cu 
lumini. Cu flash-uri multicolore, 
ce bat ca la discotecă. Eu și în pat 
amețesc de fâcâiala de pe casa 
vecinului. Luminile bradului însă, 
oricât de multe ar fi, tot întuneric 
fac. Pe cer, Steaua Betleemului tot 
singură rămâne...

Copiii nu (prea) mai merg cu 
colindul. E mai lejer să navighezi 
pe Google decât pe Golgota. Unii 
așteaptă Moșul. Să-l mintă c-au fost 

cuminți, iar el să-i mintă c-au fost 
iertați. Pe Hristos însă nu-L poate 
minții nimeni.

Crăciunul e aproape. Vedem în 
secularismul pătruns și în biserici. 
Unii și le-au ornat cu beteală. Alții, 
chiar cu brad. Apoi, vorbesc despre 
Pruncul născut în iesle. Vorbesc 
despre Prunc, nu și cu Pruncul. 

Pentru alții, din ce în ce mai 
puțini, Nașterea Domnului se apropie 
nu doar cu zile de post, ci cu foamea 
de neprihănire a sufletului. Ei nu-și 
curățesc doar casa, ci și viața. 

Pentru primii, Crăciunul 
înseamnă emoția efemeră a 
despachetării cadourilor de sub 
brad, pentru ceilalți, Nașterea le 
va aduce cadou veșnic pe Emanuel 
(Dumnezeu este cu noi). 

Când veți citi, Crăciunul va 
fi și mai aproape. Din nefericire, 
pentru mulți, Dumnezeu va fi și mai 
departe! 

PE CER, STEAUA BETLEEMULUI 
TOT SINGURĂ RĂMÂNE...
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Conferință Pastorală RTO – Chicago

Pastor Pavel Bochian
Biserica Philadelphia, Chicago

Prima zi, joi seară, s-a 
desfășurat într-un cadru mai 
intim, în casa familiei Florin și 
Michelle Cîmpean. Pastorii și 
soțiile lor au participat la o masă 
rotundă, discutând probleme 
de leadership și strategii 
pentru experimentarea unei 
străpungeri (breakthrough) în 
lupta spirituală pe care o duce 
biserica românească în ziua de 
azi. În timp ce s-a servit o masă 
frumos aranjată, sănătoasă 
și gustoasă, invitații au avut 
ocazia să se cunoască sau să 
împrospăteze legăturile frățești 
și de prietenie. Masa rotundă 
a fost deschisă cu o prezentare 

făcută de pastorul Eric Petree 
de la City Gate Church din 
Lebanon, Ohio. Sub conducerea 
pastorului Eric, biserica City 
Gate a crescut în 12 ani de la 
60 de persoane la peste 2000 
de persoane. Prezentarea a 
stârnit interesul celor prezenți 
și a provocat o serie de întrebări 
referitoare la creșterea explozivă 
a Bisericii City Gate.

A doua zi, vineri seara, a 
avut loc la Biserica Philadelphia 
din Chicago. Ca întotdeauna, 
invitatul de onoare, Dr. Tim 
Hill a încălzit atmosfera prin 
cântare. Întâi a rechemat grupul 
de închinare Jesus Folk și a 

Între 7 și 10 noiembrie a avut loc la Chicago conferința 
anuală Church of God a pastorilor și soțiilor lor. Conferința 
a fost organizată de Romanian Teritorial Office, Bishop Tony 
Lane, Philadelphia Romanian Church of God, Bishop Florin 
Cîmpean și Emanuel Church of God, Pastor Cosmin Ilioni. Au 
participat pastori români și soțiile lor din nouăsprezece state 
ale Americii, precum și invitați de la Church of God (COG): 
Tim Hill, General Overseer, Tony Lane, Administrative Bishop, 
Raymond Cupper, First Assintand General Overseer, Tim 
Cushman, Administrative Bishop.
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cântat cu ei și cu întreaga biserică una dintre 
cântările gospel cântate de grup. Predica a 
fost despre Chivotul lui Dumnezeu. Finalul 
predicii a fost cu o ilustrație vie a modelării 
celor doi heruvimi de pe capacul Chivotului. 
Loviturile de ciocan, cizelarea, lustrul dat 
heruvimilor au fost urmate de prezența lui 
Dumnezeu între cei doi heruvimi. Așa se 
întâmplă în viața noastră când Dumnezeu 
locuiește într-o inimă zdrobită și modelată 
după voia Lui. 

Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui 
locuinţă este veşnică şi al cărui Nume 
este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi 
în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi 
smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să 
îmbărbătez inimile zdrobite.” (isaia 57:15)

Sâmbătă dimineața, la Biserica 
Philadelphia, s-a ținut forumul despre locul 
femeilor în lucrarea și conducerea bisericii 
și despre poziția de episcop (bishop) în 
Church of God. Așa cum a fost și în bisericile 
americane de la COG, luările de cuvânt ale 
pastorilor și ale soțiilor lor au fost pline de 
pasiune și cu puncte de vedere diferite.

Biserica Emanuel Chicago a găzduit o 
slujbă de excepție sâmbătă seara. Grupul a 
cappella Voices of Lee de la Lee University 
a cântat sub inspirația și călăuzirea Duhului 
Sfânt, ridicând în picioare frații din sală 
la o închinare spontană și autentică. Am 
urmărit grupul pe internet cu redări artistice 
deosebite, dar sâmbătă seara a fost puterea 
lui Dumnezeu la lucru. Numai niște tineri 
sinceri și credincioși puteau cânta așa de 
inspirat și de convingător. Închinarea a fost 
urmată de predica plină de puterea Duhului 
Sfânt rostită de episcopul Tim Cushman.

Duminică dimineață biserica Philadelphia 
a fost plină. Au venit și câțiva părinți ai 
tinerilor din grupul Voices of Lee. După ce 
ne-am închinat împreună cu Voices of Lee, 
am ascultat cuvântul Domnului rostit cu 
putere de episcopul Raymond Cupepper. 
Serviciul de duminică seara a fost tot la 
Biserica Philadelphia. Pastorul Lazăr Gog 
din California a rostit Cuvântul Domnului în 
limba română, iar mesajul final a fost adus 
de Bishop Tony Lane. Serviciul s-a încheiat 
cu ieșirea la altar și dedicarea unor tineri în 
lucrarea Domnului.

Conferința Pastorală de la Chicago a 
fost o binecuvântare pentru toți cei ce au 
participat sau au urmărit-o prin mass-media. 
Credincioșii s-au închinat în mod sincer și cu 
pasiune și au fost zidiți sufletește de mesajele 
biblice rostite de slujitori ai lui Dumnezeu 
care au fost plini de Duh Sfânt și de putere. 



REVISTA GENESIS  ▪  DECEMBRIE 2019 ▪  19

Chicago 

7-10 noiembrie 2019
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Rev. Dr. Moise Gaode
Maranatha, Sacramento

PRIORITATEA 
LUCRĂRII 
MISIONARE 
ÎN BISERICA 
PE CARE O 
PĂSTORESC

Dificultăți
Biserica Domnului Isus 

este Trupul Mântuitorului 
Isus, care este viu și participă 
în misiunea Mântuitorului. 
Bucuria mântuirii este văzută 
și-n atitudinea deschisă a 
bisericii locale față de lumea 
celor nemântuiți, smulgând 
din iad pe cât mai mulți 
posibil. În calitate de pastor 
local înțeleg greutatea și 
presiunea multor aspecte 
legate de slujirea secolului 
nostru. A încerca să împaci 
nevoile locale, care sunt tot 
mai complicate, și a ține în fața 
ochilor ceea ce Domnul ne-a 
chemat, adică să răspândim 
Evanghelia prin misiune, este 
de-a dreptul o artă și o știință 
destul de complicată. Adesea 
prioritățile și nevoile ne izbesc 
din plin și ne pun la probă 
slujirea noastră în biserica 
locală. Fie cum este, noi avem 
un timp limitat și resurse 
limitate pe pământ și este 
chemarea noastră să facem 
cât se poate de mult pentru 
Împărăția Cerului.

Viziune
Personal și împreună 

cu Biserica Maranatha din 
Sacramento suntem implicați 
într-un proiect de construcție 
a unei noi clădiri și înțeleg 
foarte bine durerile implicate 
în împlinirea poruncii cerești 
de a fi misionar. Pe plan local 
avem dorința și încercăm 
să răspândim Cuvântul lui 
Dumnezeu altora. Prin slujirea 
bisericii locale avem ca scop să 
fim o lumină pentru mântuirea 
celor mai apropiați de noi, cei 
care locuiesc în orașul nostru. 
Prin misiune încercăm să 
facem partea noastră în ceea 
ce-i privește pe cei care nu 
sunt în sfera influenței noastre 
directe sau a bisericii locale. 
Dorința de a ajunge la alții 
este spre beneficiul lor și nu 
al nostru. Vrem ca alții, prin 
micile noastre acțiuni, să-L 
cunoască pe Domnul și să fie 
mântuiți. Oare nu așa a făcut 
Salvatorul prin alegerea celor 
12 ucenici? Viziunea aduce 
implementarea, așa cum ne 
învață Cuvântul:

Biserica adevărată și reală a 
Mântuitorului Isus este angajată în 
misiune. Scopul lucrării misionare nu 
este doar pentru creșterea bisericii, ci 
este rezultatul inevitabil al ascultării de 
porunca Domnului Isus. De asemenea, 
principiul vieții, care ne învață că 
Biserica vie se înmulțește prin virtutea 
vieții spirituale prezentă în fiecare 
dintre cei născuți din nou. Biserica 
locală care ia aminte la acest principiu 
are datoria, bucuria și împlinirea voii 
lui Dumnezeu prin evanghelizare și 
împlinirea scopului misionar.
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Nu ziceți voi că mai 
sunt patru luni până la 
seceriș? Iată, Eu vă spun: 
Ridicați-vă ochii și priviți 
holdele, care sunt albe 
acum, gata pentru seceriș. 
(Ioan 4:35)

Isus le vorbea prin 
exemple din domeniul fizic 
ca ei să înțeleagă domeniul 
spiritual. „Patru luni până 
la seceriș...” În realitate 
nu se vede aproape nimic, 
pentru că fermierul trebuie 
să creadă și să aștepte. Isus le 
spune că din punct de vedere 
spiritual lucrurile stau altfel. 
„Acum holdele sunt coapte 
și gata de seceriș.” În colțul 
tău de lume, vezi tu secerișul 
și privilegiul pe care ți-l 
oferă Stăpânul? Pentru asta e 
nevoie de viziune spirituală.

Beneficii
Oare poate o biserică 

locală să beneficieze de 
intervenția în viața celor 
pe care nu-i cunoaște? Aici 
este secretul Împărăției 
Cerești. Lucrarea în numele 
Domnului nu rămâne 
nerăsplătită. Mai întâi avem 
chemarea de a ne jertfi și 
de a semăna. Oamenii care 
merg în misiune sunt adesea 
printre cei mai dedicați și 
gata să jertfească pentru 
Împărăția Cerească. Atunci 
când dai, când jertfești, 
Domnul este gata să deschidă 
parteneriatul Său față de 
ceea ce faci în Numele Lui. 
El oferă resurse la care nu 
te gândești până atunci și 
nu le experimentezi în alt 
mod. Când mergi și pășești 
bazat pe promisiunile lui 
Dumnezeu, vei vedea cum 
plecatul de acasă, predicatul 
și cântatul nu sunt fără 
rezultat: 

Căci, după cum ploaia 
și zăpada se coboară din 
ceruri și nu se mai întorc 
înapoi, ci udă pământul 
și-l fac să rodească și 
să odrăslească, pentru 
ca să dea sămânță 

semănătorului și pâine 
celui ce mănâncă, tot 
așa și Cuvântul Meu care 
iese din gura Mea nu se 
întoarce la Mine fără rod, 
ci va face voia Mea și va 
împlini planurile Mele. 
(isaia 55:10-11)

Promisiunile cerești 
sunt pentru cei ce se 
implică, nu pentru 
spectatori și comentatori. 
Binecuvântările însoțirii în 
lucrare sunt pentru acei care 
pășesc în numele Domnului 
și își fac partea la tot ceea ce 
vrea Domnul să aibă loc în 
lumea noastră.

Încurajare
Biserica este Trupul viu 

al lui Hristos. Deși nevoile 
locale sunt adesea dincolo 
de puterile noastre, să ne 
reamintim principiul ceresc: 
„dați și vi se va da”. Nu e 
biblic și corect să aștepți să 
primești fără să dai mai întâi.

Bucuria întoarcerii 
sufletelor la Domnul este 
ceva minunat și Domnul nu 
va uita nici de tine, stimate 
frate și soră misionară. 

Cei ce seamănă cu 
lacrimi vor secera cu 
cântări de veselie. Cel ce 
umblă plângând când 
aruncă sămânța se 
întoarce cu veselie când 
își strânge snopii. (Psalmul 
126:5-6)

 » Fii tare în chemarea care 
ți s-a făcut și roagă-te.

 » Fii tare în chemarea care 
ți s-a făcut și predică.

 » Fii tare în chemarea care 
ți s-a făcut și dezvoltă o 
atitudine deschisă față de 
misiune.

 » Fii tare în chemarea care 
ți s-a făcut și împlinește 
voia lui Dumnezeu. 

Promisiunile 
cerești sunt 

pentru cei ce 
se implică, 

nu pentru 
spectatori și 

comentatori. 
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With Blessings and Love,
Raluca and John Tirla

NEWSLETTER 
FROM MISSION 
FIELD: GREECE

It was a cold and snowing November. 
Traveling from Detroit to Chicago 
the sun was out all morning and 
began to melt the snow. But as the 
weather often does in Michigan, it 
changed quickly. The clouds came, 
the temperature dropped, and it felt 
as if the snow was coming again. 
No sooner did we take notice and it 
changed once more. This is normal 
for us in Michigan, we say that if you 
do not like the weather just wait a 
few minutes, it’s going to change.



REVISTA GENESIS  ▪  DECEMBRIE 2019 ▪  23

When we heard the calling to go, we 
thought we were to go to Afghanistan. 
My wife and I each had a confirmation 
that there was where God wanted us to 
go. In the years that followed the doors 
seamed to close and we were faced with 
a decision, continue to persist despite 
what we saw was happening or be 
flexible and see what God had in store 
for us. In 2016 we came to understand 
God was calling us to work with the 
same people group, but in Greece. Many 
have said, since we are unable to go to 
them in their countries, God is bringing 
them to us. Are we able and willing 
to see the migration of people as an 
opportunity or a burden? As many of my 
new brothers in Christ have testified, it 
is the Love and welcoming help of the 
Christians that first challenges their 
preconceptions of Christianity. With 
a new curiosity, they listen to loving 

and unapologetic proclamations of the 
Gospel. God, to be sure, is also working 
on their hearts in the background. 
Many refugees have testified to how 
Jesus appears to them in dreams and 
visions, or the miracles they witness 
on the difficult and dangerous journey 
to Europe. As a friend of mine has 
said, ‘when you see Jesus in a dream, 
somehow you know its Him, but you 
never met him or another believer, so 
it’s confusing’. It is meeting believers 
and hearing the Word of God helps them 
understand and give meaning to those 
visions. By being flexible and adaptable 
to change we can be a part of what God 
is doing in the refugee community and 
see dozens baptized each year in our 
community alone and hundreds in the 
Athens community. 

One area where flexibility and 
change can be hurtful is in the context 
of our partners back home. It is so 
important for those working overseas 
to have the stability and confidence 
that those who pledge to support 
and pray for them will be faithful in 
their commitments. In the end we 
understand that life is dynamic, and 
changes are going to happen here also. 
Therefore, it is so important to have 
teams and organizations to partner 
with that will share, advocate for, and 
encourage the work we are doing. We 
are excited for our new partnership 
with Genesis Mission. We were blessed 
to share what God is doing in Athens at 
the Missions Conference at Philadelphia 
Church in Chicago in November. We are 
blessed by all the encouragement and 
support we received. We look forward 
to what God has in store in 2020! 

This is also the normal for us in 
missions, there are no constants, only 
change. This is what we signed up for, 
to follow God wherever he leads us, to 
be flexible and adaptive, to be ready 
to share the Gospel with those around 
us no matter what the circumstances 
are.

GREECE

EUROPE
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acum două mii de ani în Betleem, astăzi în Atena

Dumitrița Militaru, 
Misionar între refugiați, Atena

După ce S-a născut Isus în Betleemul 
din Iudeea, în zilele împăratului Irod, 
iată că au venit nişte magi din Răsărit 
la Ierusalim şi au întrebat: „Unde 
este Împăratul de curând născut al 
iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua 
în Răsărit şi am venit să ne închinăm 
Lui.” 

După ce au ascultat pe împăratul, 
magii au plecat. Şi iată că steaua pe 
care o văzuseră în Răsărit mergea 
înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit 

deasupra locului unde era Pruncul. 
Când au văzut ei steaua, n-au mai 
putut de bucurie. Au intrat în casă, au 
văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, 
s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au 
închinat; apoi şi-au deschis vistieriile 
şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi 
smirnă. În urmă, au fost înştiinţaţi de 
Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la 
Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt 
drum. 

(Matei 2:1-2, 9-12)
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Acesta este un pasaj foarte cunoscut 
din Scriptură, însă de multe ori ratăm 
niște adevăruri clar revelate aici:

Magii erau din Răsărit – zona 
Mediei și a Persiei –, deci erau 
persani (afganii și iranienii de 
astăzi).

Acești înțelepți afgani și iranieni 
căutau și cercetau Vechiul 
Testament – scrierile sfinte ale 
evreilor despre nașterea lui Mesia, 
Mântuitorul.

Acești înțelepți afgani și iranieni 
au plecat într-o călătorie foarte 
îndelungată, costisitoare și 
periculoasă, în speranța întâlnirii 
cu Mesia și cu scopul concret de a 
se închina Lui.

Dumnezeu a făcut ca această stea 
pe care ei o văzuseră în Afganistan 
și Iran să meargă înaintea lor și să îi 
conducă până la locul exact unde 
era Mesia.

Când au văzut Steaua care i-a adus 
la Isus, s-au bucurat cu o bucurie 
foarte mare.

Când L-au văzut pe Prunc, au căzut 
jos și I s-au închinat.

Au adus Pruncului Mesia daruri 
cu simbolistică și semnificație 
profetică: aur, smirnă, tămâie.

Dumnezeu vorbea cu acești afgani 
și iranieni și ei știau să discearnă 
vocea Lui.

În cultura și tradiția noastră creștină 
este dificil să ne oprim și să medităm la 
aceste adevăruri. Afganii și iranienii au 
fost printre primii oameni pe planetă 
care au așteptat venirea lui Mesia. 

Printre primii închinători ai Domnului 
Isus ca Mesia au fost afganii și iranienii. 
Astăzi, când auzim despre națiunile din 
care provin persanii, ne gândim inițial 
la talibani, la gruparea ISIS și mai puțin 
la oameni care Îl caută pe Isus. Totuși, și 
astăzi persanii Îl caută pe Isus, și astăzi 
mulți sunt într-o călătorie îndelungată, 
costisitoare și periculoasă în speranța 
întâlnirii cu Mesia. Prima dată L-au 
întâlnit, au crezut în El și I s-au închinat 
în Betleem, în zilele noastre afganii și 
iranienii Îl caută și Îl întâlnesc pe Mesia 
în Atena, Grecia.

Prin proiectele organizației 
misionare Hellenic Ministries din Atena, 
continui să slujesc al cincilea an printre 
refugiații vorbitori de persană: afgani 
și iranieni, dar și printre cei de alte 
naționalități vorbitoare de limba arabă. 
Vestim Evanghelia împletită cu fapte 
de slujire și dragoste, manifestate prin 
proiecte cu impact social, educațional și 
medical. Strategia noastră de implicare 
este cu focus triplu: de vestire a 
Evangheliei musulmanilor, ucenicizare 
a noilor creștini și dezvoltare de lideri 
nativi.

Cu siguranță, criza refugiaților 
este o problemă complexă (politic, 
social, economic etc.), dar în calitate 
de Biserică a lui Hristos trebuie să nu 
ratăm în a vedea marea oportunitate pe 
care Domnul ne-o oferă să împărtășim 
Vestea Bună cu refugiații proveniți 
din aceste țări islamice închise pentru 
Evanghelie.  Refugiații nu sunt oameni 
din țări sărace care caută un trai mai 
bun, ci sunt persoane forțate să-și 
părăsească țara și tot ce au mai scump 
ca să scape de război și persecuție.

Grecia este prima țară creștină pe 
care refugiații musulmani o întâmpină 
în tranziția lor.  Peste trei milioane 
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Astăzi, când auzim despre națiunile din care provin 
persanii, ne gândim inițial la talibani, la gruparea 
ISIS și mai puțin la oameni care Îl caută pe Isus. 
Totuși, și astăzi persanii Îl caută pe Isus, și astăzi 
mulți sunt într-o călătorie îndelungată, costisitoare 
și periculoasă în speranța întâlnirii cu Mesia. Prima 
dată L-au întâlnit, au crezut în El și I s-au închinat în 
Betleem, în zilele noastre afganii și iranienii Îl caută 
și Îl întâlnesc pe Mesia în Atena, Grecia.
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de refugiați au traversat granițele 
Greciei în ultimii patru ani și mii și 
zeci de mii continuă să vină în fiecare 
zi. Oameni din cele mai neatinse, 
periculoase și închise țări din lume, 
pe care Biserica lui Hristos încearcă 
de secole să-i atingă cu Evanghelia, 
vin astăzi în Europa cu sutele de mii 
și sunt ca niciodată înainte pregătiți 
și deschiși să fie transformați de 
Cuvântul lui Dumnezeu.  

Afganii și iranienii sunt cel mai 
mare număr dintre refugiații care 
vin și sunt cel mai rapid crescândă 
biserică din lume la momentul actual, 
poporul persan fiind într-o trezire 
spirituală fără precedent în istorie! 
Începând cu a doua săptămână din 
decembrie vom avea în Atena mai 
multe sărbători de evanghelizare de 
Crăciun organizate în limbile persană 
și greacă pentru ca sutele de oameni 
care vin săptămânal la proiectele 
organizației noastre să aibă ocazia să 
audă despre Isus. Vom cânta colinde 
și cântări în limba lor, bisericile 
persane din Atena vor pregăti o scenă 
de teatru scurt pentru oaspeți, vom 
avea o masă festivă, se va predica 
Evanghelia în limba lor și vom oferi 
cadouri. Folosim orice ocazie, dar, 
mai ales, sărbătoarea Crăciunului 

ca să-i călăuzim pe musulmani, ca 
Steaua pe magi, către locul unde 
este Isus, ca să-L cunoască și să I se 
închine.

Dacă sunt ucenicizați și echipați, 
acești creștini proveniți din 
contexte islamice duc Evanghelia 
mai departe grupurilor etnice și 
națiunilor din care provin cu o 
eficiență transformatoare!  Nu știm 
cât va dura acest sezon rodnic pentru 
Împărăție. Să nu ratăm deci această 
mare oportunitate de a genera tot 
mai multe mișcări de întoarcere a 
musulmanilor la Hristos în generația 
noastră!

  Să ne rugăm ca așa cum în 
Antichitate perșii și mezii căutau 
să-L întâlnească pe Domnul și să I 
se închine Lui, să facă așa și în zilele 
noastre! 

Domnul Isus Mesia, 
Mântuitorul nostru, S-a 
născut și Se lasă găsit de cei 
ce-L caută!

Crăciun fericit!
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GENESIS MISSION AND 
THE CHURCH OF GOD

Partners in The Great Commission Vision

Dr. Tony Lane - Administrative Bishop 
Church of God Romanian Territory

The Church of God is a global 
church, with presence in 185 
countries around the world. 
In response to the Great 
Commission of our Lord 
Jesus Christ, we endeavor to 
continue to spread the Good 
News of the Gospel until all 
have heard! From our start of 
world evangelization in the 
Bahamas with our very first 
missionary in the early 1900s, 
the Church of God continues 
to literally spread the 
Gospel around the world! To 
accomplish this global vision, 
it is vital that we partner and 
network everywhere possible. 
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Exodus Mission was started by 
the Philadelphia Romanian Church 
of God 35 years ago by Pastor Petru 
Lascau, when he was serving as pastor 
of Philadelphia Church. It was a great 
blessing to the Romanian people 
and had a big impact for 
the evangelical church 
around the world. After 
15 years of serving, 
Pastor Lascau moved 
to assume a pastorate 
in Phoenix, Arizona. 
After assuming the 
pastorate of the 
Philadelphia Church, 
Pastor Florin Cimpean 
also had a global vision 
and along with Pastor 
George Galis and Reverend 
Ilie Tomuta, they opened another 
mission with the similar vision and 
named it Genesis Mission. This new 
mission incorporated not only the 
same vision as Exodus Mission, but 
increased its outreach and mission to 
include many new projects. Through 
their focused energy to equip, train, 
and support global evangelization, and 
because of the Church of God family, 
Genesis Mission also incorporates 
the same vision, with an even greater 
influence. Through their focused 
energy to equip, train, and support 
global evangelization, and because 
of the Church of God family, Genesis 
Mission also incorporates the same 
vision as the Church of God. One could 
say that though there is not an official 
partnership between the two, due to 
the same vision, there is definitely a 
united effort in reaching the lost around 
the world.

Genesis Mission helps prepare 
missionaries around the world through 
CRST. 75 missionaries are supported 
in 23 countries through the efforts of 
Genesis. This extends the hands of 

Church of God World Missions. The 
reach of World Missions extends to all 
people groups of the world. Genesis 
Mission is reaching many countries 
and includes missionaries that are 

not only Romanian, but also Indian 
and Mongolian. In fact, the 

support of a Church of God 
missionary to Mongolia 

enables that missionary 
to continue his work. 
Support of Eugene 
Mitrea and his family 
enables our Church 
of God Romanian 
missionary to serve 

in Israel. Bread of Life 
ministry in Romania, 

directed by Alin Panican, 
is in partnership with Church 

of God World Missions. The support 
of pastors in need through the Church 
of God Romanian Territory provides an 
opportunity for partnership.

With their support to church 
planting in Romania, and their support 
to church building, pastors and 
evangelists around the world, Genesis 
is assisting the Church of God goal of 
taking the Gospel to the needy, caring 
for the orphans, and reaching the last 
days harvest with the Gospel. Their 
desire to touch the hurting, dying, and 
abandoned is empowered by the heart 
of Jesus. This action identifies with 
the Church of God family’s desire 
to serve as the extended 
hands of Jesus to those 
in need. Together, we 
are spreading the love 
of Jesus through our 
varied compassion, 
outreach and 
evangelism efforts. 
Church of God World 
Missions is supported 
through individuals, 
churches, and small 

percentage of monthly tithes that are 
sent in by local churches to the Church 
of God International Offices. Partnering 
with us provides an even greater 
opportunity to be an even stronger 
force around the world. Church of God 
missionaries assisted the missions 
efforts to Romania in the early days 
of Pentecostalism. Missionaries, like 
Lambert Delong, provided resources 
and help while the country suffered 
under communism. Through the 
smuggling of Bibles and even food, 
Church of God missionaries provided 
much needed support. Church of God 
missionaries assisted in connecting 
individuals in Romania desiring to be 
further educated to Church of God 
schools, like the European Theological 
Seminary and the Pentecostal 
Theological Seminary. In fact, that 
partnership continues. 

Both the Church of God and Genesis 
Mission have a goal of fulfilling the 
Great Commission. Working together 
in missions opportunities is the body 
of Christ in action, as a family with a 
common goal and vision. In order to 
reach the whole world, it requires that 
we work together with common goals 
and actions.

Genesis Mission is to be 
congratulated for their continued 
commitment for over 35 years of 
loving the world. Thank you for your 
continued support of this vital mission 

of taking the Gospel around the 
world, as the hands and feet 

of Jesus. Together, we are 
making a difference! We’re 
better when we serve 
together! 

Together, we are spreading the love of 
Jesus through our varied compassion, 
outreach and evangelism efforts.

Working 
together in 

missions 
opportunities 

is the body 
of Christ in 

action.

We’re 
better 

when we 
serve 

together!

ENGLISH PAGE
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The Thanksgiving Attitude
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True thanksgiving is voluntary, not 
coerced. A voluntary giving of thanks 
becomes not merely a work of the 
flesh but worship in the Spirit.

Thanksgiving Day is unique among 
holidays. Most holidays honor 
a person or observe an event. 
Thanksgiving expresses an attitude.

Originally, all holidays were 
religious in nature and honored 
some sacred event or holy person. In 
fact, the word holiday derives from 
the Anglo-Saxon halig daeg, or “holy 
day.”

Every country has its own special 
holidays, such as Canada’s Victoria 
Day, Ireland’s Saint Patrick’s Day, 
France’s Bastille Day, Great Britain’s 
Boxing Day, and Italy’s Liberation 
Day. These special days and scores 
of others observed around the world 
recognize individuals and events 
significant to each nation’s history 
and culture.

Thanksgiving Day, however, 
doesn’t commemorate a historic 
event or honor a great person. 
Thanksgiving is a day set aside to 
offer thanks and praise to God for His 
many blessings.

The American and Canadian 
Thanksgiving Days probably grew 
out of the harvest celebrations of 
rural England—times for thanking 
God for bountiful harvests. The 

holiday is still observed in the fall, 
after crops are gathered.

Although Americans usually 
associate the origin of Thanksgiving 
with Plymouth Colony in 
Massachusetts, the first recorded 
observance of an American day 
of thanks occurred in Virginia. On 
December 4, 1619, a party of 39 
English settlers arrived at Berkeley 
Plantation, on the James River near 
what is today Charles City, Virginia. 
Their charter required that the 
arrival day be observed yearly as a 
day of thanksgiving to God. That 
religious observance involved none 
of the feasting that became a part of 
later celebrations.

A Biblical Attitude
The Thanksgiving attitude is 

best expressed by the apostle Paul 
in Ephesians 5:20: “Giving thanks 
always for all things to God the 
Father in the name of our Lord Jesus 
Christ.”1

1. All Scripture quotations are from 
the New King James Version.

TIMOTHY M. HILL, D.D.
General Overseer



The thanksgiving 
attitude is a 
praise of thanks 
to God for His 
blessings.

Surely the 
righteous shall 
give thanks to 
Your name.
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One dictionary defines thanksgiving as 
“a grateful feeling or grateful 
acknowledgment of a benefit or 
favor, by words or otherwise.” The 
thanksgiving attitude is a praise of 
thanks to God for His blessings.

True thanksgiving is voluntary, not 
coerced. A voluntary giving of thanks 
becomes not merely a work of the 
flesh but worship in the Spirit.

In Psalm 140:13, David voiced his 
expectation that God’s people would 
offer thanks: “Surely the righteous 
shall give thanks to Your name.”

Christians have a Biblical mandate 
to praise God. David said in Psalm 
30:4, “Sing praise to the Lord, you 
saints of His, and give thanks at the 
remembrance of His holy name.” 
Psalm 136:1 declares, “Oh, give 
thanks to the Lord, for He is good! For 
His mercy endures forever.”

The apostle Paul encouraged 
Christians to give thanks when 
he wrote, “As you therefore have 
received Christ Jesus the Lord, so walk 
in Him, rooted and built up in Him 

and established in the faith, as you 
have been taught, abounding in it with 
thanksgiving” (Colossians 2:6-7).

Not only is thanksgiving to be 
voluntary, but it is to be continual. 
Paul wrote to one congregation, “We 
give thanks to God always for you all, 
making mention of you in our prayers” 
(1 Thessalonians 1:2).

Giving thanks always — in every 
season and circumstance — ensures a 
spirit of thanksgiving and promotes 
dependency on God.

Thanking God for all things 
stimulates an awareness of the 
presence of God in human affairs. 
It also requires the acceptance of 
Romans 8:28, which tells us “all things 
work together for good to those who 
love God, to those who are the called 
according to His purpose.”

Our thanks must always be to God, 
who bestows all our blessings. Giving 
thanks always for all things to God —
that is the thanksgiving attitude.   PSALM 140:13



Pastor Dr. Valentin Dedu 
Biserica Sion, Timișoara

Summitul Global de Conducere 
(Global Leadership Summit – GLS) este 
un eveniment de leadership bazat pe 
valori creștine, o experiență destinată 
liderilor care doresc să se dezvolte 
și să își asume o viziune mai mare. 
Evenimentul a fost inițiat de Willow 
Creek în Chicago și este organizat 
în fiecare an din 1995. Conținutul 
prezentat la GLS este înregistrat, 
tradus și pus la dispoziția partenerilor 
internaționali pentru a organiza un 
eveniment GLS local. În România, GLS 
a fost organizat din anul 1999 în orașe 
precum Timișoara, București, Cluj, 
Hațeg, Oradea.

Anul acesta (19-20 aprilie și 22-
23 noiembrie), GLS a fost organizat la 
Timișoara de organizația DECENU.EU în 
parteneria cu Biserica SION din Timișoara. 
Pe lângă organizator și partener local, 
au fost și alți parteneri care și-au adus 
contribuția la organizarea GLS-ului la 
Timișoara. Mulțumim Misiunii Genesis 
pentru faptul că a fost unul dintre 
partenerii principali ai evenimentului. 

Summitul Global de Conducere a fost 
și rămâne o resursă extraordinară pentru 
dezvoltarea competențelor liderilor, 
indiferent de contextul în care activează și 
de nivelul de influență pe care îl exercită. 
Apreciem impactul pe care acesta l-a avut 
în ultimii zece ani în România și ne dorim 
ca el să continue să crească în expunere și 
impact în țara noastră. 

Ne-am dorit să facem din GLS un 
eveniment premium pentru orașul 
Timișoara, destinat liderilor și deschis 
mediului de afaceri. Astfel, am închiriat 
una dintre cele mai bune săli de evenimente 
din oraș pentru găzduirea evenimentului în 
cele mai bune condiții. Oamenii au putut 
participa la o experiență formativă în care 
întregul cadru a fost setat pentru acest 
lucru. 

Evenimentul GLS este o ocazie pentru 
liderii creștini să stea la aceeași masă și 
să formeze o echipă focalizată pe crearea 
de evenimente pentru oraș. Ei își aduc 
contribuția, iar orașul câștigă. Pe lângă 
viziunea biserici locale, trebuie să existe 
o viziune pentru oraș. Proiectul câștigării 
unui oraș pentru Hristos nu este mandatul 
unei bisericii sau al unei singure misiuni 
creștine, este mandatul tuturor creștinilor 
din acel oraș. Împărăția lui Dumnezeu 
este cea care câștigă. Orașul câștigă. 
Astfel, la GLS, pastori și lideri creștini din 
diverse medii evanghelice colaborează 
pentru a construi ceva frumos și de mare 
impact pentru Timișoara. GLS-ul este unul 
dintre aceste proiecte comune destinate 
promovării valorilor creștine în orașul 
Timișoara. De exemplu, GLS-ul poate fi 
folosit și ca instrument de evanghelizare 
prin care se pot atinge categorii sociale 
specifice, precum mediul de afaceri 
și organizațional. Anul acesta, la GLS 
Timișoara, 40% dintre participanți au 
fost din afara mediului evanghelic. De 
asemenea, GLS-ul este un eveniment de 
networking. Relațiile care se stabilesc și 
se dezvoltă la astfel de evenimente sunt 
foarte valoroase.
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Merry Christmas
& HAPPY NEW YEAR

Vă mulțumim că în 
2019 ați fost alături de 
noi. 

Împreună am putut 
să slujim Împărăției lui 
Dumnezeu. Proiectele 
de misiune s-au înmulțit, 
provocările sunt mai 
mari, dar împreună 
putem face diferența.

Vă dorim ca Dumnezeu 
să vă răspundă la 
rugăciuni și să vă dea 
credință pentru toate 
planurile Lui pentru voi.

Vă dorim ca anul 2020 
să fie un an de referință al 
vieții voastre.

Fiți binecuvântați!

Căci un Copil ni 
S-a născut, un 

Fiu ni S-a dat și 
domnia va fi pe 

umărul Lui; Îl vor 
numi: Minunat, 

Sfetnic, 
Dumnezeu tare, 

Părintele 
veşniciilor, 

Domn al păcii. 
ISAIA 9:6
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