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Anul 2020 a devenit un an viral, la propriu și la figurat. 
Combinația de numere 2020 făcea din anul acesta un 
an kairos, un an cu o semnificație importantă, un an cu 
simbolism aparte. Numerele în sine, 2020, vorbeau despre 
viziunea perfectă. Te făceau să visezi la lucruri mari, la pietre 
de hotar, la schimbări de paradigmă. Era concluzia primelor 
două decenii dintr-un nou mileniu. La nivel personal, în 
anul acesta mă pregăteam să pășesc într-o noua etapă, 
celebrând jumătate de secol de viață. Și chiar la începutul 
acestui an am visat și am articulat acea viziune perfectă. 
Visam să văd ceea ce vede Dumnezeu. Că Dumnezeu vede 
toate lucrurile. Nu degeaba unul dintre numele Lui este El 
Roi (Dumnezeu Care mă vede). De pe prispa acestui an, am 
vrut să vedem în viitor, să ne imaginăm un viitor preferat. 
Am văzut lucruri grandioase, am făcut planuri grozave, 
privind prin tunelul timpului. Însă e clar, întreaga lume 
suferea de miopie. Știința, politica, economia, societatea și 
Biserica n-au văzut virusul corona pentru că este invizibil, 
doar microscoapele  cele mai performante de-abia zăresc 
ceva. Și peste noapte întreaga planetă intra într-o criză fără 
precedent. Economia lumii s-a oprit aproape instantaneu.

Societatea întreagă oprește motoarele. Avioanele 
nu mai zboară, mașinile nu mai circulă, fabricile nu mai 
duduie, restaurantele nu mai servesc, lumea nu mai 
funcționează. În schimb, ne izolăm în casele noastre, stăm 
la distanță și ne protejăm. Însă, înainte să intre virusul 
în oameni, au intrat frica, obsesia, spaima. Obsedați de 
acest virus, am învățat rapid termeni medicali: epidemie, 
pandemie, coronavirus, covid-19, intubare, plasmă și 
hidroxiclorochină. Și am reinventat și am redefinit masca. 
Toți am devenit doctori în simptome și în tratamente, 
experți în frică. Toți am început să studiem și să fim testați 
în virologie. 

VIROLOGIE, 
ECLEZIOLOGIE, 
MISIOLOGIE

EDITORIAL

Bishop FLORIN T. CÎMPEAN,
Biserica Philadelphia, Chicago 
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Dintr-odată, anul 2020 a devenit, dintr-un an 
vizionar, unul viral, fără precedent. Pentru prima 
dată în istorie s-a închis Biserica la nivel global. 
Istoria este plină de crize globale și chiar de plăgi mult 
mai grave, precum ciuma bubonică, însă Biserica 
a rămas deschisă. Acum, în anul viziunii perfecte, 
Biserica a devenit perfect închisă. Am realizat 
dintr-odată că întreaga noastră ecleziologie este 
redefinită. În acel moment am realizat că numerele 
nu mai contează, clădirile, catedralele, liturghiile au 
devenit irelevante, colectele inexistente și planurile 
bisericești inutile. În acel moment m-am simțit 
complet inutil ca pastor, însă abia atunci am început 
să întrezăresc ceea ce vede Dumnezeu. Mi-a devenit 
clar că Dumnezeu vede suflete devastate de frică, 
de păcat, de nesiguranță, de moarte. Că Dumnezeu 
vede o Biserică ce dispensează nu religie, instituție, 
ci speranță, dragoste, har, compasiune și Evanghelie. 
Am deschis ochii și am realizat că Biserica nu poate 
fi închisă, nu poate fi anihilată de un virus, oricât de 
periculos și de imprevizibil ar fi. Nu poate fi distrusă 
nici măcar de forțele iadului demonic sau politic. 
E clar că o lume bolnavă are nevoie de o Biserică 
sănătoasă, sănătoasă misiologic. În consecință, 
ecleziologia noastră trebuie să devină, de fapt, 
misiologie, care, în analiză finală, este un tip de 
virologie. Covid-19 este un virus nou, extrem de 
infecțios și adesea fatal. Dar realitatea este că cea 
mai mare problemă a umanității este una virală. 
Un virus invizibil, infecțios, devastator și fatal a 
infectat omenirea. Este virusul păcatului. Cauzează 
o viroză globală, generațională și interculturală. Însă 
Dumnezeu, singurul Virolog perfect, oferă soluția. 
E un tratament perfect eficient, un tratament care 
oferă rezultate sută la sută. E un tratament cu 
Plasmă – e sângele Fiului Său. Biserica este Spitalul 
Divin prin care Dumnezeu le oferă tuturor celor 
infectați tratamentul salvator în mod gratuit. 

M-am trezit! Dintr-odată văd clar ce vede 
Dumnezeu. Sunt cuprins de responsabilitate. 
Oamenii depind de noi. E pandemie globală. 
Transcende culturi, bariere rasiale și statut economic 
și social. Misionarii sunt lucrătorii din linia întâi, cei 
care riscă totul pentru a-i salva pe alții. E cea mai 
înaltă chemare, cea mai nobilă vocație, cea mai 
urgentă responsabilitate. Misiologia e, într-adevăr, 
în esență, virologie.  

Dintr-odată, anul 2020 a devenit, dintr-un an vizionar, unul viral, 
fără precedent. Pentru prima dată în istorie s-a închis Biserica la 
nivel global.

Am realizat dintr-odată că întreaga 
noastră ecleziologie este redefinită. 
În acel moment am realizat că 
numerele nu mai contează, clădirile, 
catedralele, liturghiile au devenit 
irelevante, colectele inexistente și 
planurile bisericești inutile. În acel 
moment m-am simțit complet inutil ca 
pastor, însă abia atunci am început să 
întrezăresc ceea ce vede Dumnezeu.
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VĂ SALUT CU DRAG DE AICI, din orașul 
Kawwata, Qale, sud-vestul Etiopiei.

Recent am auzit o poveste ce seamănă 
cu cele ale lui Kipling. Se spune că 
odată, în pădure, toate animalele s-au 
adunat și au hotărât să omoare broasca 
țestoasă, doar așa, pentru că e diferită 
și enervantă. Broasca nu era prezentă 
la întâlnire. Mai târziu i se aduce la 
cunoștință hotărârea animalelor, de care 
ea nu avea habar, și a întrebat doar dacă 

la întâlnirea respectivă a fost prezent și 
Dumnezeu. La care răspunsul evident a 
fost că nu. Broasca răspunde cu încredere 
că nu e nicio problemă și începe să se 
roage ca Dumnezeu să aibă milă de ea. Și 
Dumnezeu a avut milă de ea pentru că i-a 
dat carapacea să o acopere (înainte fiind 
fără carapace). Când vremea atacului 
a venit, toate animalele au început să o 
caute, dar ea s-a pitit sub carapacea ei. 
Unele animale o căutau cu privirea în 
timp ce stăteau în picioare pe carapace.

ȘTIRI 
Luminița Prisecaru, 
misionară în Etiopia
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Nu știu exact prin ce trece fiecare 
dintre voi, dar îmi pot imagina că nu are 
cum să vă fie ușor în aceste vremuri. Aș 
dori tare mult ca aceste rânduri să vă 
găsească bine, bine în Domnul, sănătoși 
și voioși la gândul că, asemenea 
broaștei țestoase, suntem acoperiți de 
Dumnezeu, suntem în siguranță, în 
ciuda oricăror adversități și încercări 
prin care trebuie să trecem. Fie ca prin 
harul Său să nu irosim niciuna dintre 
încercările îngăduite ca să ni se curețe 
și să ni se întărească credința.

Poate că unii dintre voi au auzit 
de la mine sau din alte surse că aici 
suntem în mijlocul unui „conflict între 
triburi”, să-i spunem. Mai demult, când 
auzeam asta, mă gândeam că este o 
chestie primitivă de a se bate așa între 
ei. Și ce relevanță ar avea că motivul lor 
principal este apărarea graniței pentru 
noi, care locuim în Uniunea Europeană, 
iar granițele au fost desființate?

Vă scriu aceste rânduri cu o greutate 
a inimii ce am purtat-o de-a lungul 
celor aproape nouă săptămâni de când 
au început luptele. Poate că generația 
părinților noștri care a trecut printr-
un război sau poate chiar două mă vor 
înțelege. Nu e ușor să procesezi ceea ce 
experimentezi și vezi zilnic. Nu e ușor 
să pui în cuvinte și, mai ales, în cuvinte 
potrivite. Suntem în a noua săptămână 
și nu avem nicio speranță că lucrurile 
s-ar îmbunătăți. Oamenii de aici sunt 
epuizați fizic și mental. Când spun 
„aici”, mă refer la cei din tribul Qale, în 
mijlocul cărora locuiesc, dar am auzit 
că e la fel și de partea cealaltă, în Konso. 
Un frate de aici îmi spunea ieri că am 
ajuns să împart „suferințele împreună 
cu ei” și este adevărat, dar mai mult 
mă rog și sper să împart „suferințele lui 
Hristos”, care pentru mine se întâmplă 
să fie aici.

Pentru mine, greutatea cea mai 
mare este să văd o realitate pe care cei 
din afară nu au cum s-o perceapă, și 
anume nedreptatea cu care sunt tratați 
cei din Qale. Știu că pot fi ușor învinuită 
de subiectivism, că e „poporul meu”. Se 
prea poate, din moment ce am trăit între 
ei aproape 10 ani, să am acest sentiment 
de apartenență, despre care nu cred că 
este rău. De aici vine și dilema cât și 
cum pot scrie despre aceste lucruri, dar 
voi încerca.

Cei din poporul Qale sunt mult 
mai puțini la număr decât cei din 
poporul Konso (aproape de patru ori 
mai puțini) și au căpătat dreptul de a 
se autoadministra doar acum 10 ani. 

Vă scriu aceste rânduri cu o greutate a 
inimii ce am purtat-o de-a lungul celor 
aproape nouă săptămâni de când au 
început luptele. Poate că generația 
părinților noștri care a trecut printr-
un război sau poate chiar două mă vor 
înțelege.  (...) nu avem nicio speranță că 
lucrurile s-ar îmbunătăți.
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Cei care sunt în poziții de conducere 
în guvernul local sunt, de fapt, prima 
generație de oameni educați. Până 
acum zece ani, nimic nu fusese construit 
pentru ei. Numai de când sunt eu aici 
am văzut minunea de a avea curent 
electric și apă potabilă (chiar dacă este 
doar din când în când), minunea de 
a vedea drumuri, chiar dacă niciunul 
nu e încă asfaltat, minunea de a vedea 
școli primare, gimnaziale și chiar două 
licee deschise, minunea de a vedea 
dispensare și clinici deschise și, mai 
ales, minunea de a-i vedea încrezători 
în ceea ce Dumnezeu poate să facă cu 
ei și printre ei. Poate că progresul lor în 
timp așa de scurt este motivul invidiei 
vecinilor. 

Konso este tribul care a primit 
Evanghelia înaintea celor din Qale 
și evangheliști din Konso au adus 
Evanghelia aici cu mai bine de 50 de ani 
în urmă. Nu putem ști exact care au fost 
și continuă să fie motivele pentru care 
cei din Konso s-au ridicat să distrugă 
poporul Qale și continuă să creadă că 
sunt îndreptățiți să o facă.

Conflictul a început pe motivul 
folosirii de către Konso a pământurilor 
deținute de Qale. Recent, guvernul 
din Qale le-a cerut să plătească taxe 
pentru folosirea acelor pământuri. Cei 
din Konso au răspuns batjocoritor și 
au început să ardă case în regiunea 
Tatane, patru sate au fost complet 
distruse, 109 familii fiind forțate să se 
evacueze. La aceasta, cei din Qale au 
răspuns arzând și ei case, la rândul lor. 
Și așa a continuat până acum. Cei de la 
asociația de ajutorare „Salvați copiii” 
au fost primii aici cu ajutor umanitar 
și așa am aflat că numărul familiilor 
forțate să se evacueze din regiunea 
Karkama/Woipale este de 285 de familii 
și din Koroze 70 de familii. Numărul 
este însă mult mai mare pentru că o 
regiune întreagă de la graniță a fost 
arsă de vineri până duminică. Oamenii 
s-au retras la timp de acolo și nu s-au 
înregistrat pierderi de vieți omenești, 

dar acum numărul de familii fără un 
acoperiș deasupra capului este mult 
mai mare. Ar fi suficient stres și bătaie 
de cap numai să le purtăm de grijă 
tuturor acestor sute de familii rămase 
pe drumuri, dar războiul continuă.

Dacă numai jumătate dintre 
poveștile care au ajuns la urechile mele 
sunt adevărate, cu adevărat e o minune 
că încă mai suntem în viață în Kawwata. 
Vinerea trecută, aici s-a sărbătorit Anul 
Nou, dar cei din Konso au atacat din 
nou după-amiază și își propuseseră să 
distrugă în totalitate localitățile de la 
graniță. Pe unele le-au distrus, arzând 
case și câmpuri. La rândul lor, cei din 
Qale au ars și ei ce au putut. Ironia este 
că, pe canalele media, cei din Konso 

pun fotografii cu case arse de ei aici, în 
Qale, spunând chiar opusul, cum că ar fi 
case din Konso arse de cei din Qale și că 
ei ar fi cei nedreptățiți. Am auzit povești 
de necrezut, cum că cei din Qale au 
doar 4 sau 5 gloanțe și se duc să își apere 
granițele care sunt atacate de cei din 
Konso cu puști automate și mitraliere. 
Cu toate acestea, numărul celor răniți 
sau omorâți de cei din Konso este sub 
10, pe când de cealaltă parte lucrurile 
stau un pic diferit. Nimeni nu vorbește 
deschis despre numărul de morți zilnic 
și răniți înregistrat în Konso. Cred că 
mai mult decât orice este o chestiune 
de mândrie pentru cei din Konso, care 
sunt de patru ori mai numeroși decât 
cei din Qale, sunt mai educați și mai 
elevați, având oameni importanți în 
poziții-cheie, să admită că sunt învinși 
și că pierderile sunt mai mari de partea 
lor ca să înceteze.

Sunt lucruri extrem de dureroase 
pentru mine și pentru ceilalți creștini 
de aici. Ieri, cei din conducerea bisericii 
de aici, împreună cu cei din conducerea 
parohiei Mekane Yesus și cu cei din Kale 
Hewiot, au avut o întâlnire. Am fost și 
eu chemată să iau parte la întâlnire. 
Ne-am rugat împreună ca Dumnezeu 
să deschidă o ușă pentru ca lumina 
Evangheliei să înainteze în aceste 

timpuri de întuneric. Au planificat o 
întâlnire în Arba Minch împreună cu 
liderii bisericilor din Konso. După multe 
încercări au răspuns la telefon și le-au 
împărtășit viziunea de a veni împreună 
pentru a căuta soluții și modalități prin 
care noi, creștinii, să putem să oprim 
sau să încetinim lucrările stricăcioase 
ale întunericului. Acesta este un motiv 
de rugăciune pe care aș vrea să vi-l aduc 
pentru mine personal și pentru ceilalți 
credincioși de aici, ca să știm cum și 
unde trebuie să fim lumină și sare în 
această situație de nerezolvat. Dar 
liderii bisericilor din Konso au spus că 
nu pot veni la această întâlnire pentru 
că este prea mult haos.

Adevărul trist este că, din punct de 
vedere politic, nu e corect să spui tot 
ceea ce am spus eu despre Konso aici, 
căci ei sunt un popor mare și luminat. 
Mă tem că cei din biserici sunt prinși 
în lanțurile acestei înșelătorii. Opinia 
generală, chiar și a creștinilor, este că 
cei din Qale sunt vinovați și, pentru că ei 
sunt așa, de mici ar trebui să fie judecați. 
Eu cred că este un pic ca în povestea cu 
broasca țestoasă. Cei din Qale nu au 
vrut acest război niciodată, dar, pentru 
că cei din Konso au început și pentru 
că sunt atacați la toate granițele, au 
răspuns. Trist este faptul că niciuneia 
dintre părți nu îi trece prin cap că, dacă 
întorci rău pentru rău, se înmulțește 
răul și nu vine nicio rezolvare.

Rugați-vă pentru noi ca să putem 
continua lucrarea. Acest lucru nu a fost 
posibil în ultimele trei săptămâni. Am 
vrea tare mult să putem termina cele 
patru Evanghelii și Faptele Apostolilor ca 
să le putem da la tipar cât mai repede. 
Rugați-vă pentru echipa de traducători, 
care este foarte stresată de toată această 
situație. Rugați-vă pentru noi!    

 

Adevărul trist este că, din punct de 
vedere politic, nu e corect să spui tot 
ceea ce am spus eu aici. (...) Mă tem că cei 
din biserici sunt prinși în lanțurile acestei 
înșelătorii. 

Trist este faptul 
că niciuneia dintre 
părți nu îi trece 
prin cap că, dacă 
întorci rău pentru 
rău, se înmulțește 
răul și nu vine nicio 
rezolvare.
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În Madagascar, criza a început în 
luna martie, după ce au intrat în stare 
de urgență Franța și alte țări europene 
și africane. A fost momentul în care au 
apărut primele trei cazuri și granița a 
fost închisă. Școala noastră a început să 
ne dea indicații cu privire la sănătate, la 
igienă și multe alte măsuri au fost luate. 
Atunci am realizat cu adevărat ce e 
Covidul. Înainte nu am știut ce este. Din 
motive de securitate, toate școlile s-au 
închis, iar noi am continuat online. Am 
fost binecuvântați că am fost la o școală 
franceză, deoarece francezii au un 
sistem de învățământ la distanță foarte 
dezvoltat. Și așa a început o aventură 

pe care nu am să o uit niciodată. Au fost 
luni în care nu am ieșit din casă.

Copiii malgași nu au mai mers la 
școală și sunt prea săraci ca să poată 
învăța online. Mama și cu tata au adus 
câțiva copii din proiecte la noi acasă. 
Împreună cu mami, Denisa și Tabita, 
am făcut câteva ore cu ei ca să își poată 
lua examenele fiindcă au avut examene 
la final de iunie.  Eu am fost „profesoară 
de franceză”. Copiii malgași vorbesc la 
școală în malgașă, dar scriu în franceză, 
așa că uneori nu înțeleg ce scriu. Eu 
nu am mai lucrat cu copiii până acum, 
deci nu știu să descriu surpriza pe care 
am avut-o când am văzut ce exerciții 
aveau copilașii de cinci-șase ani. Unul 
dintre copii, Fitahiana, nu mai mersese 
de trei luni la școală, iar profesoara lui 
îi trimisese exerciții pe tăbliță. A fost 
o binecuvântare și o experiență foarte 
plăcută să lucrez cu acești copii. 

După aceea, am avut o întâlnire 
cu profesorii la școala noastră. A 
trebuit să merg și eu pentru că am fost 
responsabila clasei anul trecut. Atunci a 
fost prima oară când am purtat mască: 
după o jumătate de oră am simțit că 
amețesc. Mă bucur că întâlnirea n-a 
durat foarte mult. Apoi, am intrat în 
vacanță. 

În 20 august, Biserica „Speranța” 
din Cluj, biserica noastră, a organizat 
un VBS (Vacation Bible School). L-am 
urmărit împreună cu toată familia și ne-
am gândit că am putea și noi să facem 
un VBS aici, în Madagascar. L-am numit 
Iosif, de la sclav la prinț al Egiptului. 
A fost un VBS mai riscant pentru că 
eram încă în stare de urgență. Am făcut 
un VBS de două săptămâni, câte trei 
zile săptămânal cu treizeci de copii. 
În timpul VBS-ului, eu cu Denisa, cu 
Tabita și cu Ruth am luat păduchi de la 
copii (și nu a fost prima oară). 

În timpul vacanței de vară, eu cu 
Ruth am mai făcut un curs de ingineri 
de sunet. Împreună cu tata facem 
câte o emisiune în fiecare săptămână 
și transmitem prin Radio Vocea 
Evangheliei Suceava. 

De asemenea, împreună cu sora și 
cu fratele meu facem mici emisiuni 
despre diverse țări și misionari.

Acum două săptămâni, am început 
din nou școala online, deoarece școala 
din Antananarivo nu ne-a dat un 
răspuns favorabil. Cu ajutorul Domului, 
ne mutăm în Antananarivo la început 
de octombrie. Ne așteaptă o nouă 
aventură! 

Cât timp Îl ai 
pe Dumnezeu 
aproape de tine, 
vei fi întotdeauna 
mai MARE decât 
problemele tale, 
mai BUN decât 
trecutul tău și mai 
PUTERNIC decât 
frica ta.

Pace! 
Eu sunt Șaitiș Alessia. 
Eu și familia mea suntem 
misionari în Madagascar de 
7 ani. Fratele Uțu Tomuța 
mi-a făcut onoarea să îmi 
ceară să scriu acest articol 
pe următoarea temă: 
Cum a fost criza pentru 
mine, copil de misionar în 
Madagascar?. 

Alessia Șaitiș
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DUPĂ APROAPE PATRU ANI în care 
I-am slujit Domnului pe vaporul Logos 
Hope, la sfârșitul lunii septembrie 2019 
ne-am împachetat viața din ultimii ani 
în 9 valize și ne-am întors în România. 
Nu ne-am întors cu gândul să zăbovim 
mult, ci ne-am întors cu planuri mărețe 
de a porni mai departe și de a duce 
Evanghelia păcii în mijlocul arabilor din 
Peninsulă.

I-am mulțumit Domnului că ne-a 
binecuvântat cu o locuință temporară 
pentru perioada de tranziție și ne-am 
împărțit sarcinile: Cristina să se ocupe 
de homeschoolingul fetelor noastre, 
iar eu, de alergarea prin țară și prin 

străinătate pentru a le duce vești fraților 
și surorilor care au fost alături de noi în 
slujirea de pe vapor și pentru a stărui 
înaintea adunărilor spre susținerea 
lucrării în care ne pregătim să plecăm în 
continuare.

Dar peste întreaga lume s-a așternut 
rapid și zgomotos un nou virus, iar 
restricțiile care au urmat nu ne-au ocolit 
nici pe noi și nici planurile de tranziție 
către noul câmp de misiune. La început 
am crezut că totul o să treacă rapid, dar 
cu fiecare săptămână ne dădeam seama 
tot mai mult că nu va fi așa. Am trecut 
prin frustrări, prin îndoieli și printr-
un zbucium greu de explicat: iată-mă 

MISIONARI 
„Opriți-vă
și să știți că Eu sunt Dumnezeu...”
PSALMUL 46:10

Ionuț Vlad, 
misionar
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prins între două lumi și limitat adesea 
la spațiul din jurul locuinței. Cum să 
slujesc din curtea casei mele? Cum să 
mă îngrijesc de nevoile familiei mele? 
Și nu au lipsit nici situațiile în care am 
văzut câtă urâciune se poate aduna în 
inima omenească.

Toate planurile mi-au fost 
zdruncinate și m-am văzut mic și 
neputincios. Și atunci Dumnezeu a 
început să lucreze.

Dumnezeu mi-a deschis ochii să 
văd bogății pe care, în goana mea, de 
multe ori le-am trecut cu vederea: o 
soție prețioasă și trei fiice minunate, 
familia și prietenii din jurul nostru, 
frații și surorile din Trupul lui Hristos 
și, mai ales, harul Lui care ne-a însoțit 
la fiecare pas.

În perioada pandemiei am petrecut 
mai mult timp cu fiicele mele: am 
văzut ce suflet minunat au și mi-am dat 
seama că putem evangheliza întreaga 
lume, dar, dacă nu ne dăm toată silința 
pentru a ne crește familia în Hristos, ne 
așteaptă bătrâneți tulburi și amare.

Timp de câteva săptămâni nu am 
avut voie să ieșim din locuință, iar în 
această vreme am văzut dragostea lui 
Hristos în sacoșele cu cumpărături pe 
care ni le-au adus „peste gard” părinții, 
frații și surorile din Biserica Betel din 
Constanța. Ne-am simțit iubiți și slujiți.

La început ne-am întristat pentru 
toate întâlnirile și adunările la care 

nu am mai putut participa din cauza 
pandemiei. Dar tocmai pandemia a făcut 
să putem participa la zeci de prezentări 
și întâlniri de rugăciune online, cu frați 
și surori din întreaga lume: din Jamaica 
în Spania, în România și până în Arabia 
Saudită.

Tot în această vreme am reușit să 
îmi termin studiile pentru următoarea 
treaptă în cariera profesională. 
Încetinirea alergării cotidiene mi-a 
dat tihna de care aveam nevoie pentru 
studiu și pentru a promova examenul 
de Ofițer Secund / Chief Mate.

Timp de patru ani de zile 
DUMNEZEU A LUCRAT PRIN NOI în 
viața multor oameni din Africa, Europa, 
Insulele Caraibe și cele două Americi. 
Dar a sosit timpul ca DUMNEZEU SĂ 
LUCREZE ÎN NOI și să ne aducă aminte 
că noi nu am fost chemați să slujim 
PENTRU Dumnezeu, ci am fost chemați 
să-I slujim LUI DUMNEZEU.

Și misionarii au nevoie de 
„mentenanță”. Le mulțumim tuturor 
celor care înțeleg acest lucru și care 
continuă să slujească alături de 
misionari prin rugăciuni și dărnicie 
atât pe câmpul de misiune, cât și în 
perioadele de „mentenanță”! 

Îi mulțumim Domnului pentru 
oamenii pe care i-a trimis în viața 
noastră în ultimele luni! Mulțumim 
pentru sprijinul consecvent al Misiunii 
Genesis din ultimii patru ani, mergând 

adesea „două mile” alături de noi în 
situații deosebite!

Acum suntem pregătiți să pornim 
într-un nou sezon de slujire: cu ajutorul 
Domnului, în luna ianuarie ne vom 
îmbarca pe vaporul Logos Hope și Îi vom 
sluji lui Dumnezeu în orice loc în care El 
ne va deschide uși. Știm că Domnul Isus 
va reveni atunci când Evanghelia păcii 
va fi propovăduită pe întreg pământul, 
în toate grupurile etnice, și grăbirea 
venirii se face cu fiecare credincios care 
își înțelege și își asumă rolul în lucrare. 
Care este următorul pas pe care îl vei 
face tu? Poți începe printr-o rugăciune 
sinceră: „Doamne, cum pot să Te 
slujesc mai mult în lucrarea de misiune 
externă?”.    

Timp de patru ani de zile DUMNEZEU A LUCRAT PRIN NOI în viața multor oameni din 
Africa, Europa, Insulele Caraibe și cele două Americi. Dar a sosit timpul ca DUMNEZEU 
SĂ LUCREZE ÎN NOI și să ne aducă aminte că noi nu am fost chemați să slujim PENTRU 
Dumnezeu, ci am fost chemați să-I slujim LUI DUMNEZEU.

Orice faceți, 
să lucrați din 
suflet, ca pentru 
Domnul, nu ca 
pentru oameni.

COLOSENI 3:23

Și misionarii au nevoie de „mentenanță”. Le mulțumim 
tuturor celor care înțeleg acest lucru și care continuă să 
slujească alături de misionari prin rugăciuni și dărnicie atât 
pe câmpul de misiune, cât și în perioadele de „mentenanță”!

Doamne, cum pot 
să Te slujesc mai 

mult în lucrarea de 
misiune externă?
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MĂ GÂNDEAM ÎNTR-O ZI că 
misionarii sunt sfinții lampadari 
ai Domnului Hristos care mătură 
ogrăzile uitate ale lumii, pentru a 
permite aterizarea Duhului Sfânt. 
Apoi cu lumina din candelele 
veșniciei îndrumă „uitații periferici” 
spre centrul cercului lui Dumnezeu. 
Pentru că rolul misionarilor (dar 
și al întregii Biserici) este să plece 
în lume și să ducă Cerul în inima 
păcătoșilor. Apoi să îi silească să intre 
în el. Căci, odată intrați în Împărăție, 
și misionarii, și uitații sunt ridicați. 
Sus. Cât mai sus. 

Nu știu cât (mai) conștientizăm 
aportul misionarului în aceste 
timpuri întortocheate, dar nu 
putem vorbi despre misiune dacă 
nu avem misionari. Este ca și cum ai 
schia fără zăpadă. Și nici nu înțeleg 
de ce Biserica zilelor noastre nu 
numai că a lăsat să zacă sub colbul 
uitării Misiunea – această poruncă 
nenegociabilă enunțată chiar de 
Mântuitorul omenirii –, dar în ultimii 
ani și-a uitat parcă și misionarii 
împrăștiați printre nevoiași. I-a lăsat 
practic să se descurce singuri. Singuri 
cu Dumnezeu... Însă misionarii, 
chiar singuri dacă ar fi, sunt plini 

de speranță. Pentru că nu există 
misiune fără speranță când cineva se 
încrede în Dumnezeu.

Știm. Misionarilor, vă este 
greu! Știm. Că zi de zi trebuie să 
ieșiți pe câmpul de luptă. Luptați 
cu cusurgiii, cu împotrivitorii, 
cu legislația împotrivitoare, cu 
vremea capricioasă, cu maladiile, cu 
lipsurile, cu fricile… Știm. Că nu aveți 
îndestulătoare resurse la îndemână 
și nici oameni care totdeauna vă 
plac. Dar știm și că voi aveți ceva 
nebunie ruptă din Cruce. Și mai 
știm că ați murit față de frica de a 
trece nepăsători pe lângă oameni. 
De aceea vă apreciem! Nu știu dacă 
v-a mai spus-o cineva, dar am dori 
să vă împărtășim noi: Dumnezeu 
respiră prin voi! Iar voi întruchipați 
creștinismul care are tot ce poate 
să dorească oamenii: eliberarea 
sufletului prin iubire.

Știm că nu predicați de la 
amvoane cocoțate deasupra 
auditoriului, nici sub reflectoare 
sau sub camera de filmat, știm că 
nu consiliați în cabinete de pluș, că 
unii nu aveți nici măcar scaune prin 
biserici, că nu vă așteaptă limuzinele 
la poartă, nici apa caldă după misiune 

Nicolae Geantă
Pastor Pastor Biserica Punct București
BLOG: nicolaegeanta.blogspot.com

„… cum vor crede în Acela despre 
Care nu au auzit? Și cum vor auzi 
despre El fără propovăduitor?” 
Romani 10:14b

Ordinele rămân 
NESCHIMBATE
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ori prosoapele pufoase… Știm că nu 
aveți totdeauna hrană consistentă, 
medicamente, securitate socială și nici 
nu „vă răsfățați pielea”, cum ar zice 
Berdardiev. Dar știm și că mergeți în 
misiuni imposibile. Și mai știm că fără 
voi Biserica s-ar asemăna cu o navă care 
a îngrămădit tot calabalâcul numai la 
prova. Consecința este că oricând se 
poate scufunda. Voi faceți echilibru! 

Ne bucurăm că voi, misionarii, ați 
înțeles că Hristos nu trebuie predicat 
numai în biserici. Ci afară, în lume. 
Căci, așa cum și Tolstoi spunea, „nu de 
cei buni trebuie să ne fie milă, ci de cei 
răi. Ei suferă mai mult!”. Iar misionarii 
adesea își transformă „răii” în prieteni.

Ne-ați arătat că misionarismul 
înseamnă să ai poruncile lui Hristos 
în inima ta. Dar să le sădești și în alții. 
Știm: e greu. Dar nu imposibil! 

Căutați tot timpul poteci 
nebătătorite de alții! Veți fi încântați de 
ce veți descoperi. Voi stați pe o mină de 
aur! Nu vă învârtiți niciodată în cerc! 
Nu veți avea linie de sosire! Oamenii nu 
trebuie numai cuceriți. Ci și consolidați. 

Puterea lui Dumnezeu este eliberată 
prin predicarea Evangheliei.

Știm, fraților misionari, că unii 
dintre noi cred că slujba voastră e o 
muncă de Sisif. (Parcă am fi kantieni 
în gândire, iar lumea de lângă noi ar 
fi iluzorie). Dar știm din Scriptură că 
la sfârșitul vremurilor Mântuitorul vă 
va medalia. Vom auzi cu toții când vă 
va chema individual în fața careului 
de sfinți: „Vino. Vei primi zece cetăți. 
Pentru că ai fost credincios în lucrurile 
mărunte”.

Am învățat de la voi, misionarii, că 
schimbările nu sunt mereu ușoare. Nici 
comode. Tot ce trebuie să faci este să 
ieși din zona de confort. Misionarismul 
este cel de-al doilea eveniment ca 
importanță din istorie. Primul e 
venirea lui Hristos în lume. Al doilea e 
trimiterea Bisericii în lume. E un ordin 
care nu se schimbă! Pentru că ordinele 
lui Isus rămân mereu aceleași.

Lipsa noastră de implicare (a Bisericii 
de acasă sau a misionarilor) creează 
probleme. Nouă și generației care vine 
după noi! Nu putem trăi ca în romanul 

lui Josef Toman După noi potopul. Ar 
trebui să ne cercetăm zi de zi cu vorbele 
lui Marcus Aureliu: „să-ți fie rușine de 
tine dacă ai ajuns un suflet obosit într-
un corp încă plin de vigoare!”.

Viața victorioasă nu e 
responsabilitatea noastră, ci este 
răspunsul nostru la puterea lui 
Dumnezeu de a face minuni cu noi, 
spunea Vladimir Pustan. Avem cu toții 
toate argumentele să fim acolo unde ne 
vrea Dumnezeu: în misiune! 

Națiunile au nevoie urgentă de 
mesajul incendiator al Evangheliei. 
Pentru asta, Reinhard Bonnke spunea 
că trebuie să apăsăm pe trăgaciul 
trezirii! Trezirea vine de la Dumnezeu. 
Când? Când ne vom pocăi de nepăsarea 
noastră și ne vom reîntoarce la sarcina 
fundamentală: evanghelizarea. 
Misiunea. Ordinele au rămas 
neschimbate…

„Du-te, căci Eu sunt cu tine!”, spune 
Domnul. Și e suficient… 

Nicolae Geantă
25 septembrie 2020

Misionarismul este cel de-al doilea eveniment ca 
importanță din istorie. Primul e venirea lui Hristos în 
lume. Al doilea e trimiterea Bisericii în lume. E un ordin 
care nu se schimbă! Pentru că ordinele lui Isus rămân 
mereu aceleași.

Nu știu cât (mai) conștientizăm aportul misionarului în aceste timpuri întortocheate, dar nu 
putem vorbi despre misiune dacă nu avem misionari. (...) Și nici nu înțeleg de ce Biserica 
zilelor noastre nu numai că a lăsat să zacă sub colbul uitării Misiunea, dar în ultimii ani și-a 
uitat parcă și misionarii împrăștiați printre nevoiași.
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Moduri de slujire pe timp de pandemie
 » În perioada pandemiei, împreună cu un frate 

bulgar am învățat și continuăm să învățăm tineri 
din biserică să cânte la instrumente.

 » Am împărțit în jur de 800 de pachețele cu semințe 
de grădină (semințe de castraveți și morcovi) 
împreună cu broșuri și literatură creștină în cinci 
localități (Haskovo și patru sate din apropiere de 
oraș).

 » Am împărțit în jur de 700 de broșuri care vorbesc 
despre virusul Covid-19 și virusul păcatului și în 
jur de 400 de săpunuri în proiectul „Mâini curate 
– inimi curate”, împreună cu frații din biserica 
turcă.

 » Am ajutat familii de oameni săraci cu alimente, 
din orașul Haskovo și din satul Krepost. 

 » Programe de duminică cu biserica turcă în parcul 
Kenana din orașul Haskovo. 

 » Întâlniri cu copiii de la after school în parcul 
Kenana din orașul Haskovo. La sfârșit, le-am 
dăruit penare cu rechizite pentru școală de la 
fratele Joel din SUA.

 » Un tânăr din biserica turcă a hotărât să facă 
legământ în apa botezului.

 » Vizităm frații și prietenii la locurile lor de muncă 
pentru a-i întări în credința lor în Domnul Isus.

 » Am făcut evanghelizare în piața orașului prin 
distribuire de literatură creștină în limbile bulgară 
și turcă.

Probleme și provocări în acest timp al pandemiei
Cele mai grele probleme pe care le-am întâmpinat 

în timpul pandemiei au fost:

 » Interdicția de a ne întâlni ca biserică în locul de 
adunare. 

 » Oamenii cu care lucrăm nu au conexiune la 
internet și nici telefoane și a trebuit să îi vizităm 
pe toți acasă. Lucrul acesta a fost greu deoarece 
în primele luni autoritățile nu ne-au dat voie să 
ne vizităm. Dar noi am fost nevoiți să mergem 
în mijlocul lor, să îi vizităm și să îi încurajăm în 
credință.

 » Unii dintre oamenii din biserică au rămas fără 
locuri de muncă deoarece lucrau cu ziua, au 
mulți copii și a fost foarte greu să le dea mâncare 
în fiecare zi. Lucrul acesta ne-a întristat.

Dumnezeu ne-a protejat atât pe noi, cât și pe cei pe 
care îi slujim 

Îi mulțumim lui Dumnezeu că în această perioadă 
de pandemie a trebuit să vizităm oamenii din biserică 
la groapa de gunoi, unde locuiesc unii dintre ei, 
inclusiv copiii care veneau la programele de after 
school. Eram informați de mass-media să ne spălăm 
des pe mâini cu săpun și dezinfectanți etc. Lucrurile 
acestea lor le lipsesc, iar unii nu au nici măcar apă. 
Oamenii și copiii săreau în brațele noastre când ne 

Nicu și Elena Sima, 
misionari în Bulgaria 

Slujim în comunitatea musulmană din orașul Haskovo, 
Bulgaria. Un oraș cu aproximativ 70.000 de locuitori 
și cu aproximativ 20.000 de musulmani (turci, romi, 
bulgari). Romii musulmani se numesc milet, iar bulgarii 
musulmani, pomaci. Orașul se află în sudul Bulgariei, 
la 100 km de Grecia și 85 km de Turcia. Haskovo se 
mai numește și orașul Fecioarei Maria pentru că aici 
se află cea mai mare statuie din lume a Fecioarei Maria 
cu Pruncul.



Câteva poze de la after 
school și de la biserică, în 
perioada de dinainte de 
pandemie.

Câteva poze din perioada 
de pandemie.
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vedeau, cu toate că le spuneam să stea un pic 
la distanță. Copiii spuneau că nu mai pot de 
dorul nostru și ne întrebau când deschidem 
biserica. Ei ne spuneau că nu le este frică de 
boala aceasta pentru că ei se roagă Domnului 
Isus și ziceau: „Nu ne-a zis tanti Elena că 
Domnul Isus ne păzește de orice rău?! Așa 
că noi credem că Domnul Isus ne păzește de 
acest virus”. Și, spre marea noastră bucurie, 
cu toate că ei trăiesc într-o mizerie cumplită 
din cauza lipsei de bani (mâncau o dată pe 
zi și numai pâine, margarină și ketchup), 
niciunul dintre ei nu s-a îmbolnăvit. Ne-am 
rugat pentru ei în toată perioada aceasta, iar 
Domnul i-a protejat de boală și pe noi, la fel. 

Ce înseamnă Misiunea Genesis pentru voi, 
ca misionari?

Misiunea Genesis a fost și este o 
binecuvantare pentru noi și pentru 
comunitatea musulmană cu care noi lucrăm 
aici, în sudul Bulgariei. Cu adevărat oamenii 
aceștia au nevoie de Dumnezeu și de Misiunea 
Genesis, prin suportul și rugăciunile făcute, 
Împărăția Domnului se extinde și în această 
comunitate de musulmani. Mulțumim foarte 
mult pe această cale și ne rugăm ca Domnul să 
răsplătească fiecare persoană care dăruiește 
și se roagă pentru lucrarea Domnului de aici!

Care sunt nevoile actuale acolo unde 
slujiți?

Nevoile actuale pe care le avem sunt:
1. Nevoia de rugăciune 

 » pentru biserica turcă din orașul 
Haskovo,

 » pentru copiii săraci de musulmani 
care veneau la programele de after 
school ca să primească prânzul pe care 
îl dăruiam când ne întâlneam cu ei. 

2. Nevoia de îmbrăcăminte și de 
încălțăminte a celor care vin desculți și 
dezbrăcați la școală pe timp de iarnă.

3. Nevoia de oportunități să putem continua 
să-i ajutăm să scrie și să citească pe copiii 
și pe oamenii care doresc acest lucru.

4. Nevoia de călăuzire să putem continua 
slujirea de evanghelizare și distribuirea 
de literatură creștină în orașul Haskovo și 
în satele din împrejurimi.

5. Nevoia financiară ca să putem duce la 
îndeplinire aceste proiecte.

6. Nevoia de protecție, înțelepciune și 
sănătate. 
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MISIONARI, 
MILIONARI SAU 
MISIHOINARI

VIAȚA FIECĂRUI OM ESTE MARCATĂ 
de dorințe, mici sau unele chiar foarte 
mari. Conform acestor dorințe, uneori 
luăm hotărâri bune sau uneori nu prea 
bune. Oamenii de știință spun că un om 
poate să ia pe zi aproximativ 1600 de 
hotărâri. Ne naștem în noi cu dorințe 
pentru care suntem gata să luptăm 
pe viață și pe moarte. Vrem să avem 
o semnificație, să ne facem un nume 
care să ne dea o identitate, nume care 
să ne poată da o valoare, iar apoi să ne 
hotărască destinul. Așa am fost creați 
de Dumnezeu. „Am fost făcuți pentru 
puțină vreme mai prejos decât îngerii.” 
(Evrei 2:7).

De fapt, istoria omului a început cu 
un nume și se va sfârși cu un nume pe 
care îl va avea fiecare dintre noi. Dorința 
de a ne face un nume poate lua însă 
două direcții total diferite. Putem să ne 
facem noi un nume conform dorințelor 
noastre, dând din coate, sau putem să-L 
lăsăm pe Dumnezeu să ne facă un nume. 
În capitolul 11 din cartea Genezei ni se 

vorbește despre oameni care doreau să-și 
facă un nume și pentru asta s-au hotărât 
să construiască un turn al cărui vârf să 
ajungă la cer. Au pus împreună cărămizi, 
smoală și puțina minte ce au avut-o și 
astfel au construit Turnul Babel, al cărui 
vârf a atins cerul, dar nu cerul unde Își 
are Dumnezeu locuința, ci doar cerul de 
deasupra capului lor, cerul unde zburau 
ciorile negre și gâștele sălbatice. Au reușit 
să-și facă un nume care apoi s-a sfărâmat 
în propriile lor mâini. 

Tot cartea Geneza vorbește despre 
un om, pe nume Avram, un om care 
L-a lăsat pe Dumnezeu să-i facă un 
nume. Cum?  Iată câteva lucruri pe care 
Dumnezeu i le cere lui Avram pentru a-i 
putea face un nume, un nume prin care 
să poată deveni tatăl tuturor neamurilor, 
omul cu adevărat împlinit:

 » să-și părăsească țara,
 » să-și părăsească rudeniile,
 » să părăsească chiar și casa tatălui său,
 » să plece într-o țară pe care Dumnezeu 

i-o va arăta (vezi Geneza 12:1). 

 Rev. Ilie Tomuța 
 Dir. Genesis Mission
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Ce este, de fapt, misionarul? Misionarul este omul lui Dumnezeu, în 
locul stabilit de Dumnezeu, făcând lucrarea lui Dumnezeu, în felul în 
care o vrea Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu.

Ascultarea lui Avram de ceea ce îi 
cerea Dumnezeu a atras binecuvântarea 
reală peste el. Când Îl lăsăm pe 
Dumnezeu să ne facă un nume, trebuie 
să ieșim din planurile noastre și să 
intrăm în planurile Lui, planuri ce se 
împlinesc conform calendarului Lui și 
nicidecum calendarului nostru pe care 
îl schimbăm după preferințele pe care 
le avem. Trebuie să acceptăm ca El să ne 
facă un nume prin mijloacele Lui și nu 
prin mijloacele noastre, mijloace care 
sunt uneori extrem de șubrede. 

Există pe paginile Sfintelor Scripturi 
o afirmație a apostolului Pavel prin care 
el le spune corintenilor: 

Căci n-am avut de gând să știu 
între voi altceva decât pe Isus Hristos, 
și pe El răstignit. (1 Corinteni 2:2)

Printre voi nu sunt mulți înțelepți 
în felul lumii, nici mulți puternici, 
nici mulți de neam ales. (1 Corinteni 
1:26)

Au trecut aproape 30 de ani de 
la căderea comunismului și încă 
avem biserici care au rămas la fel de 
necunoscătoare a ceea ce Dumnezeu 
vrea de la copiii Lui. Porunca Domnului 
Isus de a merge cu Evanghelia până la 
marginile lumii este ceva pe care încă 
unele biserici nu o înțeleg sau unele 
chiar o resping. De ce oare? Probabil 
că unul dintre motive este următorul: 
pentru o așa slujire, Dumnezeu are 
nevoie de oameni înțelepți, dar totuși 
simpli, oameni care știu să renunțe la 

tot ce au agonisit, la numele lor câștigat 
pe merit. Astfel, au ales să-L lase pe 
Dumnezeu să le facă un nume diferit 
de ceea ce ei au avut înainte. Vorbind 
despre asemenea creștini, vorbim 
despre misionari și nicidecum despre 
milionari ce adună zilnic tot ceea ce pot 
ca apoi să plece în veșnicie cu mâinile 
goale. 

 » Unii „creștini” au coborât 
standardul misionarului la cea 
mai de jos treaptă, fiind numiți 
„misihoinari”. Despre misionari, ei 
spun că sunt oameni cărora nu le-
au reușit planurile în viață și devin 
misionari ca să se plimbe de ici-colo 
fără niciun rost. 

 » Sunt biserici pentru care porunca 
Domnului Isus „mergeți” (Marcu 
16:15) este ceva extrem de confuz; 
astfel, au rămas în Ierusalimul lor, 
devenind și acolo neproductive. 
De ce oare? Unul dintre motive 
este faptul că ele au în sânul lor 
„sfinți nesfințiți” care au ajuns niște 
tragedii ale creștinismului real.

Cuvintele din Faptele Apostolilor, 
capitolul 1:8, sunt încă răstălmăcite 
prin tot felul de aberații împotriva 
cărora este greu de luptat. 

Ci voi veți primi o putere, când 
Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, în Samaria și până 
la marginile pământului. (Faptele 
Apostolilor 1:8)

Cine să fie oare aceștia dacă 
nu MISIONARII? Oare până când 
vom adera la definiția eronată a 
misionarului, a omului lui Dumnezeu, 
spunând că el este omul fără nume, 
omul plecat de acasă și la propriu, și la 
figurat, omul care nu-și găsește locul, 
omul căruia nu-i place să facă nimic, 
omul care vrea să ajungă mare printre 
oameni, vorbind mulțimii pe stadioane 
și care să fie aclamat, purtat în limuzine 
și cu avion propriu, omul căruia îi 
place întotdeauna să călătorească la 
vagonul de dormit? Să fie oare acesta 

adevăratul misionar? Nu, nicidecum 
nu. Adevăratul misionar nu este nici 
milionar și nici misihoinar, ci este 
CREȘTINUL care are urechea sensibilă 
la vocea Duhului Sfânt, este creștinul 
care are inima plină de dragoste pentru 
cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. El 
este omul a cărui inimă arde pentru a-i 
câștiga pe oameni pentru Hristos. El este 
omul care nu are probleme cu porunca 
Domnului Isus „MERGEȚI”. De ce oare? 
Simplu, pentru că inima lor bate în ritm 
cu inima lui Dumnezeu pentru lumea 
pierdută în păcat. Majoritatea sunt din 
tânăra generație, tineri necăsătoriți sau 
alții cu copii alături de ei, creștini care 
au lăsat țara unde s-au născut, biserica 
în care au crescut și au plecat cu mesajul 
Evangheliei până la marginile lumii. Ca 
să poți înțelege acești oameni, trebuie 
să te duci să-i vezi acolo unde sunt 
ei. Să dormi unde dorm ei (colibe sau 
jungle, sub cerul liber, printre dihăniile 
ce populează junglele). 

În concluzie, ce este, de fapt, 
misionarul? Misionarul este omul 
lui Dumnezeu, în locul stabilit de 
Dumnezeu, făcând lucrarea lui 
Dumnezeu, în felul în care o vrea 
Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. 
Astăzi, mai mult ca oricând, acești 
slujitori ai Evangheliei au nevoie să 
fie sprijiniți cu post și rugăciune și, 
nu în ultimul rând, financiar pentru a 
putea face lucrarea așa cum le-o cere 
Dumnezeu. Să nu uităm că și în aceste 
vremuri de pandemie ei încă sunt 
pe câmpul de bătălie, între oameni 
a căror limbă au trebuit să o învețe, 
între oameni a căror alimentație este 
total diferită de a noastră. Ei trăiesc 
între oameni mai mult înveliți decât 
îmbrăcați, oameni cărora le lipsește 
cea mai rudimentară îmbrăcăminte, 
unii purtând doar un papuc pentru că 
pe celălalt îl poartă un alt membru al 
familiei. Într-o vizită misionară pe care 
am făcut-o în Mozambic, unde slujește 
Simona Caba, am vizitat familii care 
trăiesc în colibe. Am vizitat o familie 
în junglă. Am găsit o mamă cu patru 
copii care mâncau rădăcini de copaci. 

Ca să poți înțelege acești 
oameni, trebuie să te duci să-i 
vezi acolo unde sunt ei. Să dormi 
unde dorm ei (colibe sau jungle, 
sub cerul liber, printre dihăniile 
ce populează junglele).
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Numărul misionarilor români a ajuns 
la 73, care slujesc în 27 de țări. 

Pentru informații suplimentare, 
puteți accesa website-ul 
misiunii: 

 � www.misiuneagenesis.org sau
 � puteți lua legătura cu noi prin 

e-mail: misiuneagenesis@gmail.com 
 � sau ututomuta@aol.com 
 � sau telefonic (773) 575-8223 (US).

Erau, de fapt, cinci copii, 
dar al cincilea era plecat 
la vânătoare de șoareci 
de câmp pentru a avea ce 
mânca în ziua următoare. 
Dacă până acum, pentru 
tine, misionarul a fost 
omul fără nume, aș vrea 
să-ți spun că nu este așa. 
Dumnezeu le-a făcut un 
nume, devenind, pe bună 
dreptate, oameni pentru 
care lumea nu este 
vrednică. Numele lor este 
fratele misionar sau sora 
misionară. 

Numărul misionarilor 
români a ajuns la 73, care 
slujesc în 27 de țări. 

Bordul Misiunii 
Genesis mulțumește 
organizațiilor APME și 
Discover Your Mission, 
care sprijină această 
lucrare.

Dacă nu poți fi 
misionar, poți alege 
să-i sprijini cu post și 
rugăciune sau chiar să fii 
alături de ei, împărțind 
bucata de pâine cu ei și cu 
copiii lor.  



20  ▪  OCTOMBRIE 2020  ▪  REVISTA GENESIS

U
G

A
N

D
A

PRIN FAPTUL CĂ NOI COMUNICĂM 
unii cu alții și ne deschidem inimile 
către Dumnezeu și mărturisim nevoile 
noastre și ale altora aflați în nevoie, 
acest lucru face posibil ca Dumnezeu 
să intervină și să ne folosească pe 
fiecare în acel moment ca să reverse 
binecuvântări și oamenii care au 
fost în întuneric și lipsiți de speranță 

să primească binecuvântarea și să 
aibă parte de bucurii. Astfel, putem 
spune despre lucrarea la care Domnul 
ne-a chemat să o facem în Arua – 
West Nile că ea a continuat și după 
începerea perioadei de criză din luna 
martie a acestui an, prin pandemia de 
Covid-19, care s-a răspândit pe întreg 
globul pământesc.

Pentru mulți oameni din 
Uganda, puțin înseamnă 
foarte mult

Brădean Marius și Margareta, 
misionari în Uganda

Pace și binecuvântare tuturor,
Domnul să fie lăudat, căci El lucrează 
mereu și în inima noastră, și în inima celor 
cărora trebuie să le vestim Evanghelia și 
astfel la vremea potrivită schimbă destine 
și binecuvântează prin tot ceea ce noi 
suntem chemați și călăuziți de Duhul Sfânt 
să facem.  
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În primele două luni am fost 
obligați să rămânem acasă din cauza 
restricțiilor. Dar Domnul a făcut 
posibil, în urma mai multor întâlniri 
avute cu autoritățile din districtul 
Arua, să primim o aprobare specială, 
prin biserică, pentru a-i putea ajuta 
pe frații noștri din oraș și din satele în 
care slujim. Astfel, prin biserica locală 
PAG Arua, cu ajutor și susținere din 
partea fraților români de pretutindeni, 
am început din a doua jumătate a lunii 
mai să mergem și să ajutăm șapte sate 
din districtul Arua și pe cei din Arua, 
care acum erau organizați în grupuri de 
casă. Am avut în fiecare lună cel puțin 
două distribuții de ajutoare cu săpun și 
alimente pentru cel puțin 50 de familii 
din fiecare sat și Domnul ne-a ajutat să 
continuăm această lucrare până acum 
cu succes. De asemenea, am mai dus, 
cu diferite ocazii, și semințe pentru 
a fi plantate de ei pe terenurile din 
jurul caselor lor, pentru o alimentație 
diversificată.

Dumnezeu a început, de asemenea, 
o lucrare minunată în inimile mai 
multor familii de frați români pentru 
susținerea unor familii în două dintre 
satele în care Îi slujim Domnului. 
Acum avem susținere pentru 18 familii 
din cele două sate și credem că vor fi 
și mai multe în viitor. Duhul Sfânt a 

cercetat frații și ei s-au oferit să susțină 
material și spiritual în rugăciune câte 
o familie ugandeză, prin adopție la 
distanță, mijlocind pentru ei înaintea 
lui Dumnezeu și dăruind.

Noi am început să vizităm casele 
oamenilor, în mod deosebit pe ale celor 
care Îl căutau pe Dumnezeu. Am făcut 
ucenicizare, am mărturisit Cuvântul 
Domnului de fiecare dată când mergeam 
la ei. Am observat că mulți dintre ei 
trăiesc în condiții foarte grele și nu se 
pot descurca singuri.  

Domnul ne-a ajutat și cu sprijinul 
unor frați din Reșița am inițiat 
proiectul telefoane pentru sate. Am 
achiziționat mai multe telefoane simple 
pentru aceștia, înregistrând Biblia în 
limba locală și mai multe cuvinte de 
învățătură tot în limba locală, în format 
audio, pentru ca ei să poată auzi oricând 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest proiect a 
inclus și minipanouri solare, deoarece 
nu există sursă de energie în sate.  

În această perioadă cât s-a derulat 
proiectul de ajutorare pentru sate, ne-
am folosit de situația dată și am dăruit 
și Biblii în limba locală și flyere cu 
învățătură din Cuvânt.

În familia administratorului bisericii 
din Arua, Dumnezeu i-a binecuvântat cu 
un copilaș. Noi am mers după o vreme 
să vizităm familia lui și să-l vedem pe 

bebeluș. Cei doi părinți lucrează în 
învățământ ca profesori, dar această 
criză a afectat foarte mult viața lor. Am 
văzut, de asemenea, și în familia lor, 
care acum este formată din 6 persoane, 
o mare nevoie de ajutorare pentru că ei 
duc lipsă de multe lucruri. De aceea am 
cumpărat pentru ei alimente, pături, un 
panou solar și alte lucruri care să le fie 
de ajutor.

În ultima lună, deoarece am văzut 
cât de greu trăiește o familie din 
Panduru, a fratelui nostru Charles 
Odama, care are șase copii și trăiesc 
opt persoane într-o colibă mică, am 
început să promovăm nevoile acestui 
frate și am găsit ajutor și susținere ca să 
începem construcția unei căsuțe în care 
să poată locui mai decent el și familia 
lui. Cu ajutorul Domnului, credem că 
până la sfârșitul acestei luni vom putea 
finaliza construcția casei și vom putea 
cumpăra paturi și saltele pentru ei ca să 
poată să se mute în noua casă și să se 
poată bucura de o viață binecuvântată. 

Îi mulțumim Domnului Dumnezeu 
că a intervenit în toate aceste situații 
și a adus transformări și binecuvântări 
în mijlocul nostru și al atâtor suflete 
care-L caută pe Dumnezeu și ajutorul 
Său. 

Pentru mulți oameni din Uganda, 
puțin înseamnă foarte mult. 
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Monica Murgu, 
misionar

Cred că majoritatea dintre noi am privit 
venirea acestui virus ca fiind doar ceva 
negativ, mai ales la început. Din 13 martie, 
s-a instalat Covid-19 și în Kosovo. Deși nu ne 
așteptam să fie restricții așa de mari chiar de 
la început, din data de 15 martie nu s-au mai 
permis adunările publice și astfel întâlnirile 
de la biserică au fost suspendate. Dar, pentru 
că ne-a fost permisă întâlnirea a maximum 10 
persoane, am hotărât să începem transmisia 
online. Pentru că slujesc în grupul de laudă și 
închinare, sunt binecuvântată să fiu prezentă 
la fiecare program de duminică. Tot din 
această dată am început un lanț de rugăciune 
intermitent. Am văzut cum Dumnezeu ne-a 
răspuns rugăciunilor și ne-am unit tot mai 
mult.

În această perioadă am încercat să le fim 
aproape și celor în nevoi, iar ca biserică ne-
am mobilizat și, luându-ne toate măsurile 
de protecție, am mers să îi vizităm, dar și să 
le ducem câte un pachet alimentar. La toate 
vizitele realizate m-am simțit așa de fericită 
că pot să fiu alături de ei și să îi încurajăm, 
dar, în momentul în care un copil a vrut să 
mă îmbrățișeze, i-am spus că nu pot și, cum 
se termină restricțiile, voi merge la el ca să 
petrecem mai mult timp împreună.

Pe lângă faptul că multe activități au 
fost anulate, noi, ca echipă, am reușit să 
ne cunoaștem mai mult, am învățat să fim 
sensibili la vocea Duhului Sfânt și plini de 
pace am așteptat să învățăm și să aplicăm 
ceea ce vrea Domnul de la noi. Nu am primit 
ușor vestea că, după 30 de minute de când am 
vizitat o familie, toată familia are  Covid-19. 
După 10 zile mi-am făcut testul și am ieșit 
pozitiv, dar nu aveam simptome, cel puțin 
nu la acel moment, ci doar după 3 zile. Timp 
de 14 zile am stat izolată în casă, dar primele 
5 zile au fost destul de grele, cu oboseală 
necontrolabilă, dureri de cap, temperatură și 
nu reușeam să stau în picioare, dar am avut 
parte de tot sprijinul echipei mele și am reușit 
să trec mai repede peste această perioadă.

În perioada de izolare, colegii mei au avut 
grijă să nu îmi lipsească absolut nimic și zilnic 
vorbeam cu cel puțin unul dintre ei. 

Pe lângă ajutorul material am reușit să 
discutăm mai mult cu oameni care veneau, 
de obicei, doar la întâlnirile de duminică, dar 
încă nu făcuseră pasul spre Hristos. După mai 
multe discuții cu fiecare dintre ei, au ajuns la 
concluzia că trebuie să facă legământ în apa 
botezului, iar, cu ajutorul Domnului, în 13 
septembrie am avut botez. Ne bucurăm să 
vedem roade chiar și în perioada pandemiei. 

De la 
negativ… 
la pozitiv!
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Elvis
Elvis, un băiat care a fost catolic, 

trecând prin mai multe încercări, 
accident, s-a îndepărtat de Dumnezeu 
până când a întâlnit o persoană de la noi 
din biserică. Elvis a fost invitat la biserică 
și a venit în duminica următoare. În 
acea duminică predica avea tema „Mai 
este loc la cruce, om păcătos”. Atunci 
Elvis a înțeles că Dumnezeu i-a mai dat 
încă o șansă și nu poate să o piardă. L-a 
primit pe Isus în viața lui ca Salvator și 
nu voia sa rămână ascuns acest lucru, 
iar din octombrie va fi student la școala 
biblică. 

Ardita 
Ardita provine dintr-un oraș la 90 

km de Priștina, dar din octombrie 2019 
s-a mutat în Priștina pentru studii. A 
avut mai multe perioade în care a fost 
dezamăgită atât de familie, cât și de 
prieteni. A fost invitată la întâlnirile cu 
fetele din biserică, iar după 3-4 întâlniri 
s-a hotărât să Îl primească pe Isus în 
viața ei. Pentru că a hotărât să învețe 
mai mult despre Biblie, a hotărât să se 
înscrie la școala biblică.

Camioneta și Proiectul Arka 
Vieții 

După mai multe luni de așteptare, 
în 1 iulie a ajuns în sfârșit camioneta 
pe care urmează să o folosim pentru 
proiectul de evanghelizare a copiilor 

„Arca Vieții”. Pentru că nu putem 
face evanghelizare în mod direct, vom 
folosi un program cu impact social 
explicat detaliat și prezentat primăriei 
capitalei ca să primească acreditare. În 
momentul de față mai am de finalizat 
încă două lecții și cât mai curând posibil 
le vom trimite pentru autorizare.

Vehiculul mobil l-am primit de 
la organizația FeG din Germania și 
ne dorim ca din toamnă să începem 
programele de evanghelizare. Din 
cadrul acestui proiect este și Kids 
Melody. Scopul nostru este să îi 
motivăm pe copii să învețe să cânte la 
un instrument, iar pe viitor să slujească 
în biserică. Cursurile de muzică au 
început în urmă cu două săptămâni, iar 
în momentul de față avem 11 copii, unii 
învață să cânte la pian, la chitară, iar 
alții, la tobe. 

„Arka e Jetes” le va oferi copiilor 
un loc în care să se poată dezvolta și 
să crească în valorile creștine prin joc, 
prin muzică și asigurându-le în special 
o dezvoltare sănătoasă din punct de 
vedere spiritual, intelectual, social și 
emoțional. 

Viziunea noastră este ca Evanghelia 
să ajungă la cât mai mulți copii cu 
ajutorul unui vehicul mobil care are un 
sistem pliant, un sistem de sunet și un 
videoproiector. 

Vehiculul mobil va fi ajutorul de bază 
pentru a putea să ne deplasăm in toate 
comunitățile unde nu există prea multe 
posibilități pentru copii să aibă acces la 
un sistem educațional de dezvoltare. 
De asemenea, cu acest vehicul, vrem să 
ajutăm și bisericile din țară. 

Un program va include: lecții morale, 
muzică, jocuri, lucru manual și mici 
recompense. Vom aborda teme sociale 
și alte domenii problematice, precum 
drepturile copiilor și intimidarea în 
școli. Prin lecții și povești morale le 
vom crește încrederea și credința în 
Dumnezeu. 

Ne rugăm pentru acest nou capitol. 
Îi sunt mulțumitoare Domnului 

pentru că a făcut ca, după 6 ani de 
așteptare, visul de evanghelizare a 
copiilor să devină realitate.

Chiar dacă în continuare avem 
noi cazuri de persoane infectate cu 
Covid-19, putem să luăm o scurtă 
pauză și, trăgând linie la tot ceea ce 
s-a întâmplat, nu putem să fim decât 
mulțumitori pentru bunătatea și modul 
minunat în care a lucrat. 
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The Christian 

HOME
 A 21 st Century Mission Field

LEONARD SEMENEA
First Romanian Pentecostal 
Church, Seattle

A cursory review of infant names 
presented for dedication prayers 
in local Pentecostal and Baptist 
Churches, when compared to the 
names of young adults that become 
and remain faithful members in the 
body of Jesus Christ – reveal Christian 
communities have a home missions 
crisis. Quoting George Barna, Ken 
Ham raises the issue, 

A majority of twenty-
somethings – 61% of today’s 
young adults – had been 
churched at one point during 
their teen years but they are 
now spiritually disengaged 
(i.e., not actively attending 
church, reading the Bible, or 
praying).1

Furthermore, in their seminal 
work addressing when children of 
Christian families leave the church, 
Ham and Bremmer present shocking 
evidence showing of the nearly two 
thirds of children raised in Christian 
homes that leave the Church, almost 
ninety percent of them were lost 
(left the church) in middle and 
high school.2 While remaining 
fully cognizant of the importance 
of worldwide Gospel missions, the 
purpose of this short article is to raise 
awareness that a home missions 
crisis exists, expose one etiologic 
factor, and propose Bible based 
solutions.

First, for those who require 
additional proof that we have a major 
home missions crisis on our hands, 
please do the simple statistical 
analysis of comparing a third grade 
Sunday school class to the number of 
young adults who are active Church 
members.3 

Second, why are we loosing so 
many of our children? Why has home 
mission become an unknown term? 
In her book Almost Christian: What 
the Faith of Our Teenagers is Telling 
the American Church, Dean provides 
reality orientation regarding the 
flimsy nature of faith in church-
going youth and issues a wake-up 
call directed to parents in an effort 
to remedy the crisis. Anticipating the 
question of blame, Dean immediately 
follows stating “One more thing: 
we’re responsible.”4   

An often-neglected area of 
Scripture is the Biblical role of a 
parent vis-à-vis the bringing up, 
training, and education of their 
children. While fully recognizing 
God’s sovereign call in salvation, 
what is a parent’s duty toward their 
children? Scripture is sufficient, 
informing parents regarding their 
role as well as providing clear 
instructions (2 Timothy 3:16-17). 

A brief review of several Biblical 
texts will help clarify the issue. In 
Scripture’s book of foundations, 
Genesis 18:19 teaches that a 
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father (Abraham) will “command 
his children and his household after 
him, that they keep the way of the 
Lord….” From the very beginning God 
intended the parental role to include 
commanding and the bringing up of 
posterity. Thereafter, prior to entering 
the promised land, Scripture instructs 
parents on their role in maintaining 
God’s blessings. After Scripture 
emphasizes a parent’s duty to know 
and love God’s commandments, clear 
direction is provided instructing a 
parent to “teach them diligently to 
your children, and shall talk of them 
when you sit in your house, when you 
walk by the way, when you lie down, 
and when you rise up” (Deuteronomy 
6:6-7). Further Scriptural support 
placing the duty on parents is found 
in Proverbs. After multiple texts that 
instruct parents to teach their children 
(Proverbs 1:8, 10, 15; 2:1; 3:1,11,21; 
4:1, 3, 4, 10, 20; 5:1, 7; 6:1, 20; 7:1…) 

the often quoted Scripture teaching 
provides further clarity regarding the 
importance of parental instruction, 
“Train up a child in the way he should 
go, and when he is old he will not 
depart from it” (Proverbs 22:7). Finally, 
God the Holy Spirit brings Scripture’s 
teaching in clear focus informing 
parents that they are to “…bring them 
up in the training and admonition of 
the Lord” (Ephesians 6:4).

Have we, as parents, neglected to 
take heed to God’s Word when it comes 
to instructing our children? Have we 
decided to focus on more “important” 
matters as compared to bringing up 
and teaching our children? Have we 
succumbed to culture’s pressure and 
ignored or misread Scripture’s clear 
teaching? Have we impermissibly 
delegated our parental role of training 
our children to others (humanists, 
atheists, pagans, other Christians, 
Sunday school teachers…)? 

While Scripture’s veracity is never 
dependent on human approbation, 
in their book, Souls in Transition: The 
Religious and Spiritual Lives of Emerging 
Adults, Smith and Snell investigate what 
happens to the religious and spiritual 
lives of youth as they enter and begin 
to move through emerging adulthood.5 

Of particular interest are Smith’s 
conclusions regarding the importance 
of parental involvement in the life 
of adolescents. After laying out the 
pervasive myth that once children 
enter adolescence their parents become 
irrelevant and are replaced by the 
influence of their peers and media, 
Smith exposes an alarming finding 
– “most Americans have swallowed 
hook, line, and sinker the ‘Parents of 
teenagers are irrelevant’ myth.”6 At a 
time when teenagers need the influence 
of their parents most, such parental 
withdrawal leaves adolescents lost at 
sea to navigate some of life’s most basic 
questions concerning truth, reality, 
identity, and faith without parental 
guidance.7 Smith lists several reasons 
for parental “check out” including, 

not wanting to inappropriately 
control or meddle in their 
growing teenagers’ lives, fear of 
being “uncool” by remaining too 
involved with them, a readiness to 
cooperate in not “embarrassing” 
their children by being part of 
groups involving their friends, 
and a sense of relief in being able 
to convince themselves that the job 
of parenting is finished, however 
successfully or unsuccessfully.8

Smith concludes the best empirical 
evidence points in the opposite 
direction, especially when it comes to 
religion. Parents, it turns out, are vitally 
important influencers of a teenager’s 
life.9 In fact, one of the most significant 
factors influencing emerging adult 
religions outcomes, was the religious 
lives of their parents. Yes, adolescents 
are watching their parents carefully 
– how important religious faith is in a 

We will reclaim our responsibility to live out Christian lives as our children watch, 
we will reclaim our responsibility to teach Biblical doctrine to our children, and 
we will rejoice in seeing God’s sovereignty as He calls, and our children accept, to 
follow Jesus Christ. 
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parent’s life as well as how often parents 
attend religious services – become 
key factors influencing whether their 
teenager will embrace the faith.10 

Third, after exposing the problem 
and one etiologic factor that we, as 
parents, can influence, let us look 
towards Scripture’s solution to stop 
the bleeding and direct our attention 
to home missions. As Christian 
parents we must allow Scripture to 
inform our thinking, lifestyle, and 
practice. Recognizing our tendency to 
noncritically conform our practice to 
the surrounding secular and Christian 
culture, the time has come for us to re-
read our Bible and allow God the Holy 
Spirit to speak to us through His Word. 

With such an approach we will 
reclaim our responsibility to know God 
as He is revealed in Scripture, we will 
reclaim our responsibility to live out 
Christian lives as our children watch, we 
will reclaim our responsibility to teach 
Biblical doctrine to our children, and we 
will rejoice in seeing God’s sovereignty 
as He calls, and our children accept, to 
follow Jesus Christ in life and in death 
for God’s glory. 

As Scripture exclaimed before 
God became incarnate in His Son 
Jesus Christ, one of the roles of God’s 

prophetic voice was to return “the 
hearts of the fathers to the children” 
(Malachi 4:5-6). As it was prior to Jesus 
Christ’s first coming, so it is as we 
approach our Lord’s return. The same 
prophetic voice is, once again, calling 
and reminding parents that their role 
cannot be abdicated – parents must 
rediscover their God given role of 
teaching, bringing up, and educating 
their children – and make it a priority. 

DISCLAIMER:

Besides the Holy Bible that is 
God’s inerrant Word, all human 
authors mentioned and works cited, 
including myself, need to be read 
with discernment and extreme care. 
By citing a work of any given human 
author, such citation by no means 
implies that everything said author 
wrote is to be taken as sound or true. 
The reader is exhorted to utilize the 
Biblical model outlined in the Berean 
approach “search the Scriptures daily 
to find out whether these things were 
so” (Acts 17:11). 
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Scripture to inform our thinking, 
lifestyle, and practice.
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At the beginning of 2020 I had plans. 
By February I already purchased several 
plane tickets and was filling my travel 
calendar with conferences, camps, and 
family trips I had intended to take this 
year. Needless to say, almost all of them 
were canceled as we entered into a 
worldwide pandemic this March. At the 
time of writing this we’re in September 
and fast approaching October, it’s hard 
to believe that 6 months ago America 
was beginning the “just 2 weeks of 
quarantine so we can flatten the curve” 
strategy. All of us had plans this year, 
some to marry and dreamed of what 
the wedding would be like, others 
planned on graduating and walking 
across a stage. Little did we know how 
many of these events would either be 
canceled or played out in some sort 
of sci-fi version of themselves. How 
about you? What plans did you have for 
this year? Business trips? Conventions 
you had hoped to attend? Camps for 
young people, weekend getaways 
for couples, family trips? It can be 
surprising how much can change so 
quickly and just how fragile our world 
really is. I understand that for a younger 
generation of Romanian-Americans 
this pandemic didn’t have much threat 
to their health and perhaps was more a 
pandemic of preferences. However, as 
I have been traveling this year, ZOOM 
telecommunications being the vehicle 
of my travels, I have met with many 
young people all over the United States 
and have made some observations. 
Two developments from this season 
have really stood out to me within the 
Romanian-American youth. Firstly, 
they are bored to tears, and secondly 
and they are more than just hungry, 
they are starved to find a cause worth 
fighting for.

I’ve spoken frequently to young 
people in New York, Chicago, Atlanta, 
Tennessee, Florida, Texas, Seattle, 

Idaho, Texas, Colorado, California and 
many more locations during the last 
6 months. With all the conferences 
canceled they’ve begun taking trips 
to each other’s cities and small grass-
roots events have started appearing all 
over America. At the genesis of these 
meetings there are various push and 
pull factors propelling them forward. 
The main push factors being, of course, 
the lock-down as well as the lengthy 
time since last year’s events. The pull 
factors, however, are what intrigues 
me most. In a time of lower than usual 
accountability and oversight due to 
the closing or shrinking of our church 
programs, as a minister I would expect 
there to be a growth in young people 
meeting together for secular reasons. 
However, this is not what I’ve seen 
across the country. What has pulled 
the Romanian-American generation 
together are actually gatherings and 
worship services in places like Seattle, 
Michigan, Los Angeles, Florida, and 
Tennessee to name just a few. In their 
free time (with less oversight than 
they had prior to the lock-down) 
they not only have the freedom to be 
spiritually lazy, they also have valid 
justifications, and yet they pursue God 
and in no small number! As always, 
God uses what the enemy intended for 
bad to stir the pot and generate new 
avenues for spiritual development. 
The question then becomes, what do 
we do when the lock-down is over? 
Do we return to business as usual and 
allow this new grass-roots momentum 
to disappear? I certainly hope not! I 
pray that this newfound passion and 
ingenuity doesn’t fade into the comfort 
of the familiar church structure. At 
some point we must realize, however, 
that this lock-down will end and each 
of these young Romanian-Americans 
will have to decide how their spiritual 
development will continue. If I could 

urge every young Christian to do one 

thing post lock-down I know what it 
would be without a second thought: get 
involved in missions.

In my formative season as a young 
Christian I spent several years taking 
mission trips and familiarizing myself 
with what God was doing outside of 
my comfortable bubble in America. 
Seeing the way other Christians in the 
world lived broadened my worldview 
as well as my understanding of the 
Gospel. The Christians back home 
were stressing over material and social 
needs, but the missionaries I met in 
third world countries were so heavily 
burdened by the gospel that it became 
contagious. Never have I gone to bed at 
1am eagerly waiting to wake up at 6am 
only to minister for the next 19 hours. 
The passion and the drive that Love – 
genuine, deep, passionate, God indued, 
Love – gave each of us serving on those 
missions forever transformed us. The 
impact that was made still lingers 
with me to this day, and often do I find 
myself wondering what was the long 
term result of some of the people we 
ministered to. During this worldwide 
pandemic, in the United States we feel 
it more as a pandemic of preferences, 
but in other countries there are real and 
devastating impacts. I want to urge all 
those reading to consider praying for 
the missionaries, to consider praying 
about your involvement, and to yield to 
the Holy Spirit’s prompting as He leads 
you to fulfilling His will. 

EDDIE SFRENGEU

ENGLISH PAGE

Beyond the Pandemic
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Aceasta este una dintre 
promisiunile lui Dumnezeu care 
ne-au susținut în timpul neliniștii 
și al confuziei provocate de 
pandemie. În luna martie, când 
președintele Mozambicului a 
declarat stare de urgență în țară, 
nu am știut de efectele teribile 
pe care această stare le va aduce 
în lumea întreagă. Nu ne temem 
de epidemii și de moarte, ne-am 
obișnuit cu ele aici, în Mozambic. 
Auzim și vedem ravagiile pe care 
malaria, febra tifoidă și holera 
le fac în fiecare an aici și asta nu 
ne-a oprit niciodată, dimpotrivă, 
accentuează și urgentează 
chemarea și motivul pentru care 
suntem aici: să ducem Evanghelia, 
până la cele mai îndepărtate 
triburi, lărgind Împărăția lui 
Dumnezeu. 

Sigur, ne-a durut mult să vedem 
studenți de la școlile noastre 
biblice trimiși acasă înainte de 
a termina; să închidem cele 5 
centre pentru copii; ne-a durut 
interzicerea întâlnirilor în clădirile 
bisericilor și a fost teribil să vedem 

cum guvernul profită de această 
pandemie declarată la nivel global 
pentru a accentua manipularea și 
controlul populației.

Dar, foarte repede, am 
înțeles că teama sau toate aceste 
interziceri nu pot să oprească un 
copil al lui Dumnezeu să iubească, 
să vadă și să îl ajute pe cel în 
nevoie.

Trebuie doar să fim siguri 
că trăim și vedem lucrurile din 
perspectiva Cerului. Mai mult 
ca oricând dorim să folosim cu 
înțelepciune timpul puțin care 
ne-a mai rămas pe pământ. Cel 
mai sigur loc pentru un copil al 
lui Dumnezeu e în prima linie a 
frontului de război.

Lucrarea cu copiii
După ce am trimis copiii 

acasă, când președintele a 
decretat închiderea școlilor, am 
hotărât imediat să lucrăm la 
perfecționarea profesorilor. Apoi, 
am lucrat la un alt curriculum, 
am tipărit noi cărți și caiete și am 

trimis profesorii acasă la copii, să îi 
învețe. E o metodă foarte bună de 
a ajunge cu Evanghelia în casele 
lor, mai ales în nordul țării, unde 
majoritatea vin dintr-un mediu 
islamic.

Evanghelizare
De mult Dumnezeu ne-a 

pus pe inimă să edităm noi 
materiale pentru evanghelizare 
și ucenicizare: broșuri, istorii și 
materiale vizuale pentru copii și 
pentru cei care vor să îi învețe. 
Deoarece am avut un pic mai mult 
timp liber, am hotărât să lucrăm 
la producerea acestor materiale. 
De asemenea, Jeosafa a copiat 
filmul Isus în dialecte pe carduri 
de telefon, plus predici și Biblia 
audio, pe care le-am distribuit la 
sute de oameni.

Între refugiați
Pandemia nu a oprit, din 

păcate, atacurile teroriste din 
zona de nord a țării. Grupul 

JEOSAFA ȘI SIMONA 
VASCONCELOS

VEȘTI DIN 

Neamurile se frământă, împărățiile se 
clatină, dar glasul Lui răsună și pământul 
se topește de groază. Domnul oștirilor este 
cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de 
scăpare pentru noi. 

 „Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: 
Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc 
pe pământ.” 

PSALMII 46:6-7, 10



REVISTA GENESIS  ▪  OCTOMBRIE 2020 ▪  29

insurgent islamic care a început 
să atace cu 3 ani în urmă și-a 
intensificat atacurile, distrugând 
sate și orașe întregi: au omorât peste 
1000 de oameni, au violat femei, 
ca apoi să le ia ca sclave, au înrolat 
sute de adolescenți în armata lor, 
au ars tot ce le venea în cale și, din 
cauza lor, peste 200.000 de oameni 
au fugit disperați, lăsând în urmă tot 
ce aveau. În timpul acesta, am ținut 
cât am putut legătura cu frații și 
surorile noastre de acolo, ajutând cât 
ne stătea în putință. Când au fugit, 
au pierdut tot ce au avut, așa că, pe 
lângă mâncare, haine, paturi, farfurii 
și oale, am distribuit telefoane, ca să 
putem rămâne în contact cu ei și să 
fie încurajați prin predicile și Biblia 
audio de pe card. 

La începutul lunii august, am 
reușit să ajungem într-unul dintre 
satele mai aproape de noi, unde s-au 
refugiat sute de oameni. Vestea bună 
e că Isus îi întâlnește în tragedia și 
în durerea lor și aduce mântuire, 
vindecare. În fiecare săptămână 
există un grup de noi convertiți care 
sunt botezați în apă. Biserica a crescut 
în acest sat, în ultimele luni, la peste 
400 de oameni. Ne-am întâlnit în 
case, veneau cu zecile la întâlniri. 
Jeosafa îi învață pe adulți, iar eu, pe 
copii. Ce onoare de la Dumnezeu să 
fim aici pentru a-i ajuta, pentru a le 
arăta că sunt iubiți și încă mai există 
un viitor și o nădejde pentru ei.

Motive de rugăciune:
1. Oprirea atacurilor teroriste din 

nordul țării. Dumnezeu are 
puterea să oprească violența și 
moartea din această provincie.

2. Înțelepciune, putere și resurse 
ca să ajungem cu Evanghelia în 
câmpurile de refugiați.

3. Dumnezeu să intervină și să 
oprească decretarea unei noi 
„legi de libertate religioasă” 
care vrea să distrugă predicarea 

Evangheliei și formarea de noi 
biserici, dorind expulzarea 
misionarilor.

4. Ridicarea și formarea liderilor 
mozambicani. Nevoia de oameni 
puternici care să continue 
lucrarea chiar în circumstanțe 
potrivnice e mai mare ca oricând.

5. Ca familie, am intrat într-o 
perioadă de tranziție. Suntem 
trimiși de echipa noastră să 
începem o nouă lucrare în 
centrul țării. Avem nevoie 
de înțelepciune, de resurse 
financiare și umane și de favoare 
divină să ajungem cu Evanghelia 
la aceste triburi. De asemenea, 
ungere divină în formarea noii 
noastre echipe.

6. Rugați-vă pentru grupul de copii 
și adolescenți din Nacala (unde 
locuim de 5 ani, o zonă majoritar 
musulmană). Avem peste 200 de 
copii și în jur de 15 adolescenți 
care L-au cunoscut pe Isus ca 
Mântuitor, care vin zilnic la 
Centrul nostru pentru copii. 
Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice 
oameni cu chemare la această 
lucrare, care să continue când noi 
ne vom muta de acolo.
 
Cu iubire în Isus,
Jeosafa și Simona Vasconcelos  

Dar, foarte repede, am înțeles că teama sau toate aceste 
interziceri nu pot să oprească un copil al lui Dumnezeu să 
iubească, să vadă și să îl ajute pe cel în nevoie.

Hăinuțe noi

Cel mai sigur loc pentru un copil 
al lui Dumnezeu e în prima linie a 
frontului de război.

Trebuie doar să fim 
siguri că trăim și vedem 
lucrurile din perspectiva 
Cerului.

Nu ne temem de epidemii și de 
moarte, ne-am obișnuit cu ele aici, 
în Mozambic.



1 2

3 4

5 6

1. Copiii din câmpul de refugiați 
au auzit pentru prima dată 
despre iubirea lui Isus.

2. Botez în apă în câmpul de 
refugiați.

3. Prima distribuție pentru 
refugiați.

4. Rochița de prințesă pentru o 
fetiță din câmpul de refugiați.

5. Dumnezeu răspunde cu 
dragoste și aduce speranță 
între refugiați.

6. Atingerea lui Isus vindecă 
trauma și aduce mântuire.
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Un viitor glorios trebuie 
să influențeze modul în 
care trăim în prezent
Răscumpărați vremea, căci zilele sunt 
rele!  (Efeseni 5:16)

Pandemia de SaRS-CoV-2 a generat la nivel glo-
bal diverse interpretări legate de vremurile 
pe care le trăim, dar în mod cert, pentru lide-
rii de misiune, pandemia a atras atenția atât 
asupra calității timpului pe care îl traversăm, 
cât și asupra cantității de timp ce a mai rămas 
Bisericii. În epistolele sale, apostolul Pavel a 
fost preocupat să le transmită credincioșilor 
faptul că „vremea s-a scurtat” (1 Corinteni 
7:29) și că, pe măsură ce sfârșitul se apropie, 
va fi afectat și caracterul timpului, așadar, nu 
este o noutate realitatea că „zilele sunt rele” 
(Efeseni 5:16).

Printre cei spulberați de nemilosul 
virus se numără frați și surori din bisericile 
noastre, până și pastori sau lideri ai unor 
lucrări semnificative. Chiar dacă astfel de 
despărțiri ne îndurerează inimile și este 
necesar să fim prudenți pentru a nu facilita 
răspândirea bolii, indiferent de pericolele ce 
vin, noi trebuie să adoptăm o atitudine care 
Îl onorează pe Domnul. Aflat în primejdia 
morții, Dietrich Bonhoeffer a declarat: „faptul 
că Isus a murit este mult mai important decât 
faptul că eu voi muri!”.

În cartea sa Cunoscut de Dumnezeu, 
autorul Brian Rosner subliniază faptul că 
„identitatea celor cunoscuți de Dumnezeu 
drept copii ai Săi poartă cu sine un stil de viață 
diferit.” Identitatea unui creștin este formată 
din istorie și destin. Noi suntem responsabili 
pentru rolul pe care îl avem în a lega istoria 
de destin și trebuie să permitem viitorului 
nostru glorios să influențeze modul în care 
trăim în prezent.

AUTOR: Ileana-Ina Hrișcă       
DIRECTOR EXECUTIV al 
Centrului Român de Studii 
Transculturale
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De la intrarea în pandemie, la 
Centrul Român de Studii Transculturale 
(CRST) am încercat să răscumpărăm 
vremea, chiar dacă în aceste șapte luni 
am experimentat schimbări radicale. 
Schimbarea majoră a avut loc la finalul 
zilei de 10 martie, zi în care studenții 
aveau bagajele făcute și sandviciurile 
pregătite pentru a porni spre Grecia 
în zorii zilei de 11 martie. Urma o 
săptămână de lucrare misionară între 
refugiații din Atena, vizite în bisericile 
de iranieni și afgani, dar și o expunere 
consistentă la lucrarea și mărturia 
misionarilor români din echipa Helenic 
Ministries. Însă, în seara dinaintea 
călătoriei, misionarii din Grecia ne-au 
sunat și ne-au cerut să nu mai pornim la 
drum, pentru că guvernul elen a închis 
granițele pentru străini. În dimineața 
următoare s-au închis și școlile publice 
din România și am considerat și noi 
important să le oferim studenților 
posibilitatea să meargă acasă. După 
șocul provocat de anularea călătoriei de 
misiune, vestea că trebuie să părăsească 
și campusul i-a adus pe studenți la o 
acceptare negativă, pentru că, deodată, 
ei s-au văzut scoși din locul care le 
devenise ca o a doua casă și ajunși în 
faza în care visul lor de pregătire pentru 
misiune parcă se năruia. Dar, în doar 
două zile, am lucrat la un model de 
predare a cursurilor prin conferință 
video, iar studenții au fost invitați din 
nou să fie împreună în  „sala de clasă 
electronică”. 

După prima săptămână de 
cursuri,  Crina G., studentă în anul 
I, declara:  „Predarea online este o 
experiență nouă atât pentru noi, 
ca studenți, cât și pentru școală, 
însă Domnul ne-a pus la dispoziție 
tehnologia cu ajutorul căreia încercăm 
să fructificăm timpul acesta. Îi sunt 
mulțumitoare Domnului meu pentru 
că putem continua pregătirea în acest 
mod, dar și pentru că El a ales să 
ne învețe încă de pe acum faptul că 
trebuie să fim flexibili pentru a birui 
în lucrare.”  Această declarație poartă 

valențele pozitive ale acceptării la care 
au ajuns studenții. Însă, fără schimbările 
bruște prin care am trecut, nu am fi 
ajuns așa de repede la o experiență atât 
de frumoasă cu predarea online. 

Iată că această criză ne-a determinat 
să adoptăm noi strategii de echipare, 
care reprezintă o oportunitate 
extraordinară și pentru unii misionari. 
Bunăoară, un misionar din Madagascar 
și o misionară din Bangladesh s-au 
simțit îmbogățiți prin participarea la 
cursurile online. 

Ne-am așteptat ca pandemia să se 
încheie după starea de urgență, odată 
cu venirea verii, dar iată că este toamnă 
și valul infectărilor pare de nestăvilit. 

Chiar și în aceste condiții, după 
aproape jumătate de an în care nu 
am avut studenți în campus, ne-am 
bucurat de revenirea lor în data de  31 
august, odată cu  reînceperea anului 
școlar. Deși studenții au venit în 
campus, profesorii internaționali nu 
au putut călători, motiv pentru care 
cursurile s-au susținut tot online, însă 
studenții consideră că echiparea lor 
este mult mai eficientă în acest mod. 
De cursurile online au profitat și alți 
tineri români cu interes pentru misiune 
și au experimentat, cel puțin pentru o 
săptămână, ce înseamnă să te pregătești 
pentru misiune transculturală. Iar 
cursurile online din luna septembrie au 
determinat-o pe Victoria M., o tânără 
farmacistă din Timișoara, să își dea 
demisia și să se înscrie ca studentă la 
CRST. Glorie Domnului! Victoria primise 
deja o chemare specifică de a sluji 
printre musulmani, dar era în căutarea 
unei școli potrivite. Iar cursurile online 
au convins-o că școala noastră îi poate 
oferi o pregătire temeinică pentru 
misiune.

Stimați cititori, traversăm un 
segment de istorie unic pentru 
generația tânără, ideal pentru studiu 
și pregătire. Curând, când pandemia se 
va încheia, ușile multor țări restrictive 
se vor deschide din nou. Atunci vom 
avea multe oportunități de slujire, 

majoritatea – ca urmare a suferinței pe 
care a generat-o pandemia. Atunci va fi 
nevoie de mulți lucrători, care să fi fost 
deja pregătiți.

Teologul american Walter 
Wink afirma că  „istoria le aparține 
mijlocitorilor”  pentru că aceștia, 
prin rugăciuni de mijlocire, adoptă o 
împotrivire spirituală față de realitatea 
care stă în calea a ceea ce Dumnezeu 
a promis. Rugăciunea aduce aerul 
viitorului în atmosfera sufocantă din 
prezent. Haideți să trăim cu nădejdea 
că Domnul ne va împuternici să 
împlinim Marea Trimitere printr-un 
număr cât mai mare de lucrători trimiși 
la secerișul Său, cu scopul de a conduce 
la Hristos oameni din orice grup etnic! 
Viitorul nostru cel mai glorios se reflectă 
cel mai bine în invitația de a intra în 
bucuria Stăpânului datorită faptului 
că am răscumpărat vremea și ne-am 
investit în lucrarea Sa cu dedicare și 
credincioșie!  

Rugăciunea aduce aerul 
viitorului în atmosfera 
sufocantă din prezent.

Viitorul nostru cel mai glorios se reflectă cel mai bine în invitația de a intra 
în bucuria Stăpânului datorită faptului că am răscumpărat vremea și ne-am 
investit în lucrarea Sa cu dedicare și credincioșie!
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DORESC SĂ ÎMPĂRTĂȘESC CU 
dumneavoastră o experiența deosebită pe care 
am trăit-o la începutul pandemiei și să vă fac 
cunoscut modul în care Dumnezeu mi-a purtat 
de grijă în timpul haosului generat de noul 
Coronavirus.

Era începutul lunii martie 2020 și eu eram 
studentă în anul I. Familia mea locuiește în 
Italia de aproape douăzeci de ani. Fiind la 
școala de misiune din Constanța, am auzit că 
se vor închide locurile publice, bisericile, până 
și școlile. În ziua de 11 martie, când am avut 
întâlnirea organizatorică în care s-a luat decizia 
ca fiecare student să plece acasă pentru a fi 
în siguranță, eu nu știam încotro s-o apuc. În 
frământarea mea, am început să plâng în clasă. 
De ce acum? De ce așa, dintr-odată? Ce să 
fac? Eu nu aveam unde să merg. Eram singură, 
familia mea era în Italia, în Bergamo, și deja 
restricțiile interziceau intrarea în zona aceasta.

Dar Domnul mi-a purtat de grijă, pentru că 
El, în bunătatea Sa cea mare, niciodată nu ne 
lasă orfani. Domnul îmi pregătise deja o casă la 
care nu m-aș fi gândit vreodată.

Colega mea de clasă, Nedelea Estera, 
mi-a făcut invitația de a merge acasă la 
ea, în Arad. Am acceptat! Aceasta a fost o 
adevărată binecuvântare. Acasă la Estera 
am avut frumoasa ocazie să cunosc o familie 
deosebită, oameni cu o inimă plină de bunătate 
și dragoste… Pâinea lui Dumnezeu! Mi-au 
purtat de grijă mai ceva ca fiicei lor! M-am simțit 
foarte bine și nu am dus lipsă de nimic. Am 
primit hrană, găzduire și iubire între 11 martie 
și 2 iunie. Ce puteam dori mai mult de atât? Îi 
mulțumesc lui Dumnezeu că a ocrotit și familia 
mea, fiind în zona cea mai afectată de virus la 
începutul pandemiei. Mama a avut simptome, 
dar El a vindecat-o. Slăvit să fie Domnul! 

Experiența aceasta îmi va rămâne mereu o 
amintire în inimă. 

ȚARA ÎN CARE SLUJESC are peste 130 de 
milioane de musulmani. În urmă cu un an m-am 
împrietenit cu un băiat pe nume Sohel.  

Fiind dornic să aibă un prieten cu care să 
practice limba engleză, Sohel a fost deschis să 
ne întâlnim săptămânal și de fiecare dată eu 
i-am vorbit din Scriptură. De multe ori stătea în 
cumpănă și cântărea ceea ce îi împărtășeam. 
Odată chiar mi-a spus că trebuie să studieze 
viața, moartea și învierea Domnului Isus pentru 
a evalua care este adevărul.

Sohel provine dintr-o familie musulmană 
conservatoare practicantă. În perioada 
pandemiei, fratele lui mai mare nu l-a lăsat 
să iasă prea mult din casă, așa că a trebuit 
să renunțăm la întâlnirile săptămânale. Am 
continat să comunicăm prin internet pentru 
câteva luni. Când ne-am reîntâlnit, am avut 
câteva discuții foarte profunde. La un moment 
dat, vorbind despre revenirea Domnului Isus, 
Sohel m-a întrebat: „Dacă Domnul Isus Se 
întoarce acum, ce se va întâmpla cu mine?”. 
Era foarte preocupat de această întrebare. 
Am împărtășit din nou cu el despre siguranța 
mântuirii, despre viața nouă pe care o primesc 
cei care își încredințează viața în mâna 
Domnului Isus. 

În august ne-am întâlnit ultima dată și l-am 
provocat din nou pe Sohel să se gândească la 
lucrurile care au valoare eternă. M-a întrebat 
dacă nu poate fi atât creștin, cât și musulman. 
I-am spus că nu! Am văzut lupta care se dă 
înăuntrul lui: dacă devine creștin, familia lui 
probabil îl va da afară din casă, însă pe de altă 
parte a ajuns să cunoască unde este Adevărul. 

Mă rog ca Dumnezeu să folosească ceea 
ce am împărtășit pentru ca atât Sohel, cât și alți 
prieteni să primească viața veșnică. 

NUMELE MEU ESTE TABITA HRENIUC. Am 
25 de ani și sunt din Baia Mare. Chemarea 
de a fi misionară am primit-o în urmă cu 
zece ani. Visul meu era să ajung în Africa, 
în Uganda, iar în anul 2018 m-am înscris la 
Centrul Român de Studii Transculturale pentru 
o pregătire corespunzătoare chemării. În 
perioada 11 ianuarie – 7 martie a acestui an, 
am fost în Uganda în practică misionară. A 
fost o experiență minunată, plină de încercări, 
provocări și minuni din partea lui Dumnezeu. 

Am revenit în țară cu doar câteva zile înainte 
să se închidă granițele. Din cauza pandemiei nu 
am mai putut ajunge nici în campus și a trebuit 
să facem orele online. Deși cursurile difereau 
de cele făcute la clasă, ne-am adaptat la „noul 
normal” și ne-am bucurat de fiecare profesor 
care ne-a predat cursurile din ultimul semestru, 
putând astfel să finalizez școala.  

Pot să spun că am avut harul de a nu simți 
această pandemie, deoarece aveam mereu 
activitate. Eu locuiesc la casă și tot timpul 
aveam ceva de lucru, dimineața aveam cursuri, 
iar mai spre seară mergeam și la serviciu. 

La începutul lunii iunie am avut un vis 
profetic prin care Domnul mi-a arătat cum am 
fost luată, purtată și scufundată de un curent 
de apă până în inima pământului. Când m-am 
trezit, am știut că „inima pământului” este 
Africa, apa reprezenta Cuvântul Domnului, iar 
scufundarea însemna un alt nivel de relație 
cu Dumnezeu și o dependență totală de El. 
La doar cinci zile de la acest vis, am decis să 
mă acreditez ca misionar pe termen lung prin 
Agenția Penticostală de Misiune Externă 
(APME). În ziua de 30 iunie 2020 a avut loc 
acreditarea mea la APME. Interviul a decurs 
foarte bine, am avut alături oameni credincioși 
ai lui Dumnezeu, frați cu experiență care m-au 
încurajat, m-au sfătuit să lupt în continuare 
pentru visul lui Dumnezeu. 

Sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul 
acesta. Mă simt împlinită în decizia pe care am 
luat-o de a-L sluji pe Domnul în Uganda. 

Mărturii

DENISA STRUGARIU 
Studentă în anul II la CRST

TABITA HRENIUC
Absolventă CRST, Misionară APME în Uganda

TIBERIU TURTUREAN
Absolvent CRST, misionar APME în Asia de Sud
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Pentru Dumnezeu nu contează 
culoarea, locul, cât de bogat sau 
sărac sau cât de capabil poate fi 
un om, El dorește ca niciunul să 
nu piară, români, albanezi, toți să 
vină la pocăință.

Aurela este o tânără de 16 ani care, 
de mic copil, a frecventat întâlniri-
le pentru copii din cadrul bisericii. 
Ea L-a acceptat pe Dumnezeu în 
inima ei la întâlnirile cu adoles-
cenții. Din acel moment a început 
să-L caute mai mult pe Dumne-
zeu, să citească din Biblie și să se 
roage. Cu ceva timp în urmă și-a 
exprimat dorința de a face bote-
zul și de a studia la Colegiul Biblic 
pentru a deveni misionară. Dum-
nezeu a schimbat-o mult și este o 

fată exemplu. Atunci când a vorbit 
cu tatăl și cu familia ei, aceștia nu 
au fost de acord cu botezul. Ru-
gați-vă pentru ei, ca toți să-L cu-
noască și să Îl accepte pe Hristos 
ca Domn și Mântuitor în viața lor.

Besi este un tânăr de 18 ani care 
a început să vină la biserică prin 
intermediul cursului de fotbal. 
În urmă cu mai bine de un an L-a 
primit pe Domnul ca Mântuitor 
și de atunci studiază mult din 
Cuvânt și își dorește mult să 
încheie legământ în apa botezului. 
El trece prin încercare, familia lui, 
care este musulmană, nu acceptă 
să fie botezat. Rugați-vă pentru 
el, ca Domnul să îi dea curaj să ia 

decizia corectă și să nu dea înapoi. 
Rugați-vă și pentru mântuirea 
familiei lui.

Vizite în familii
Vizitele în familii sunt o mare 

bucurie pentru noi deoarece 
așa putem să intrăm în casele 
celor credincioși să vorbim și 
cu cei din familia lor, care sunt 
necredincioși, despre Mântuitorul 
nostru, dar și să atingem familii 
noi, familiile tinerilor, ale 
adolescenților, ale vecinilor noștri 
și să vestim Evanghelia, rugați-vă 
pentru călăuzirea Duhului Sfânt, 
în mărturisirea Împăratului, și 
pentru noi ca echipă, ca Domnul 
să lase unitatea Sa.

Domnul nu întârzie în împlinirea 

făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o 

îndelungă răbdare pentru voi și dorește 

ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la 

pocăință. 
2 PETRU 3:9

FAMILIA GJOKA ERGYS & 
EMANUELA – ALBANIA

VEȘTI DIN 



REVISTA GENESIS  ▪  OCTOMBRIE 2020 ▪  35

Evanghelizare pe stradă
O altă lucrare pe care 

o avem pe inimă este să 
ieșim pe stradă, să ne rugăm 
pentru oameni și să vorbim 
cu ei despre Domnul, cu 
diferite broșuri și cu Noul 
Testament. Încercăm de 
fiecare dată să implicăm 
cât mai mulți în această 
lucrare, nu suntem mulți, 
dar ne rugăm ca Domnul să 
ne înmulțească și să ieșim 
să mărturisim ce Domnul a 
făcut pentru noi, să vestim 
Împărăția Domnului.

De aproximativ cinci 
luni de zile, ca familie am 
primit o veste minunată, 
am aflat că vom deveni 
părinți, un cadou, o 
binecuvântare de la Domnul. 
Suntem foarte fericiți și ne 
doream să împărtășim și 
cu dumneavoastră această 
bucurie. Rugați-vă pentru 
sănătatea noastră și a 
bebelușului, dar și pentru 
călăuzire ca, indiferent 
dacă unele lucruri se vor 
schimba, să putem face așa 
cum Dumnezeu Își dorește 
Lucrarea la care El ne-a 
chemat aici, în Albania. 

Motive de rugăciune:
 » Cu ajutorul Domnului, 

în octombrie vom avea 
botezuri, Dumnezeu să 
pregătească persoanele 
care și-au au exprimat 
dorința de a încheia 
legământ cu Domnul; 
El să lucreze și la inima 

părinților lor și să nu aibă 
împotriviri.

 » Pentru reînceperea 
grupului de casă, din 
octombrie ne dorim să 
reîncepem întâlnirile 
acolo, locul îl avem 
acum și Dumnezeu să ne 
călăuzească în Vestirea 
Cuvântului Său;

 » Pentru lucrarea cu tinerii 
și adolescenții, călăuzirea 
Domnului pentru a-i 
îndruma pe calea Lui;

 » Pentru noi ca familie și 
pentru sănătatea Emei, 
împreună cu copilul, 
Domnul să ne întărească 
în slujirea Lui aici, în 
Albania;

 » Pentru echipă, diavolul 
luptă tare ca să nu fim 
uniți, dar Domnul să 
lase dragostea Sa între 
noi și totul să fie făcut 
în dragoste, ca pentru 
Domnul;

 » Pentru resursele necesare 
continuării lucrării, 
atât în rugăciune, cât și 
financiare. Noi știm că 
Cel Care ne-a purtat de 
grijă până acum o va face 
în continuare, El este în 
control;

 » Pentru o vizită în 
România, în această 
situație cu virusul Ergys, 
ca albanez, nu poate 
intra în România. Ne 
dorim mult să ajungem 
anul acesta. Rugați-vă 
ca Domnul să deschidă 
drumurile.   

Dragi parteneri în Misiunea Mondială, 
Vă mulțumim din inimă pentru sprijinul acordat 
misionarilor, mai ales în această criză pandemică. 
Misionarii au nevoie mai mult decât oricând de rugăciunile 
și de sprijinul nostru. Domnul să vă răsplătească și să vă 
protejeze de orice rău. Vrem să vă aducem la cunoștință 
ultimele noutăți.

Mulțumire: 
Dorim să mulțumim familiei Dorin și Julia Bogdan pentru 
10 ani de slujire, cu mare devotament și excelență, chiar 
din momentul în care Cameron și Marvel Wilson au 
transferat Discover Your Mission în mâinile comunității 
române. Acum, când ei urmează o nouă direcție în viață, Îl 
rugăm pe Domnul să îi binecuvânteze în toate proiectele 
în care sunt implicați.

Bun venit:
Noul coordonator al Discover Your Mission este Andrew 
Stanciu. Andrew s-a născut în Portland și a crescut 
în Nampa, Idaho. După absolvirea liceului, a plecat în 
România, unde a studiat Teologia Pastorală la ITP și 
Psihopedagogia Specială la Universitatea din București. 
În timp ce era în România, s-a căsătorit cu Daniela. La 
întoarcerea în SUA, s-au stabilit în Chicago, unde sunt 
membri ai Bisericii Philadelphia. Aici este locul unde 
destinul lui Andrew s-a intersectat și apoi s-a suprapus 
cu Discover Your Mission. Împreună cu toți cei implicați 
în cadrul DYM și cu donatorii actuali și viitori, credem și 
sperăm ca în continuare să oferim susținerea spirituală 
și financiară de care misionarii noștri din întreaga lume 
depind. Vă invităm să vă rugați pentru Andrew în noua 
lucrare la care Domnul Secerișului l-a chemat.

Florin Tony Cimpean
Senior Pastor, Philadelphia Romanian Church of God

Administrative Bishop, Church of God Romanian Territory

Discover Your Mission
30 septembrie 2020
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VEȘTI DIN 

Tănăsescu Nicușor și Debora, 
alături de Levi și Abigail
nicusor.tanasescu@emanuel.ro 
Facebook Tanasescu Debora

DRAGI PRIETENI,

Vă aducem salutările noastre 
și ale echipei de misiune din 
Macedonia de Nord. Prin harul 
Domnului, slujim în Skopje, 
alături de Biserica Evanghelică 
Agape, în dezvoltarea unor 
proiecte de evanghelizare a 
albanezilor din Macedonia și a 
refugiaților care vin din Orientul 
Mijlociu pe teritoriul Macedoniei 
pentru o perioadă scurtă, ca mai 
apoi să-și urmeze traseul spre 
țările vestice.

Misionari trimiși de Biserica 
Penticostală „Speranța” 
din Oradea, prin Agenția 
Penticostală de Misiune Externă.

GRECIA
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Programul after school
Prin acest program, Debora alături 

de o soră localnică macedoneană au 
putut să organizeze zilnic întâlniri 
pentru copiii albanezi pentru a-i ajuta 
la efectuarea temelor și pentru a le 
oferi încurajare și mentorare. În acest 
proces, vestirea Cuvântului la cei mici 
este un factor-cheie, iar cu ocazia 
fiecărei sărbători a Crăciunului au loc 
evenimente speciale evanghelistice.  
Acest program a început în 2015.  Ne 
bucurăm ca prin acest program sute 
de copii să fie expuși Evangheliei, iar 
într-un mod hotărât una dintre fetele 
(A.) care frecventează centrul să ia 
hotărârea să-L urmeze pe Domnul Isus. 
În perioada pandemiei, nu s-a mai putut 
desfășura acest program, însă Debora, 
alături de echipă, a ținut legătura cu 
copiii în mediul virtual.

Proiectul unei biserici 
albaneze

În Skopje lucrăm în cadrul unei 
echipe formate din brazilieni, albanezi 
și români. Ca viziune centrală, alături 
de pastorul albanez facem acțiuni 
concrete în vederea plantării unei 
biserici. Organizăm evenimente 
evanghelistice, studii biblice și seri 
speciale de rugăciune pentru cei 
interesați. Ne bucurăm să vedem 
semne bune din partea unora dintre 
albanezi care sunt în acest proces de 
convertire, însă una dintre cele mai mari 
provocări pe care oamenii le au este 
dată de persecuția celorlalți albanezi 
musulmani atunci când fac acest pas. 
Ne rugăm pentru întărirea pastorului 
albanez și pentru înaintarea acestei 

lucrări. În timpul pandemiei, ne-am 
rugat pentru fiecare albanez care a venit 
la întâlnirile noastre, pentru cei care au 
încheiat legământ cu Domnul și pentru 
cei care sunt încă în acest proces. Ne-
am bucurat, de asemenea, să primim 
vestea că unul dintre albanezii în care 
am investit mult timp s-a botezat în 
Danemarca, unde a emigrat. Domnul să 
continue lucrarea Lui în viața sa.

Slujirea refugiaților 
Din 2015, în Macedonia de Nord au 

început să vină valuri de refugiați care 
au rămas pe teritoriul țării: unii, o lună, 
alții, un an, iar alții, chiar mai mult. 
De-a lungul anilor, în măsura în care am 
putut, ne-am implicat alături de biserica 
locală în susținerea acestor lucrări care 
au adus rezultate. Pe unele le-am văzut, 
iar altele vor fi văzute mai târziu. În 
timpul acestei pandemii am continuat 
să rămânem în contact cu refugiații pe 
care i-am cunoscut personal și în care 
am investit. Din 2019 am lucrat într-un 
proiect de evanghelizare a refugiaților 
de la centrul din Vranje. Ne-am bucurat 
să vedem cinci persoane care au luat 
decizia să-L urmeze pe Domnul, în 
urma slujirii noastre directe la acest 
centru. De la acest centru am primit 
mărturii ale unora (Cyrus, Yosif) care 
au mers mai departe în călătoria lor 
spre Europa, dar au rămas ancorați în 
decizia de a-L urma pe Hristos și de a 
trăi pentru El.

Misiunea în pandemie 
Perioada pandemiei a fost o 

perioadă de reflecție, de rugăciune și 
una limitată din punctul de vedere al 
activităților, dar nu și spiritual, pentru 
că Duhul Sfânt este Cel Care ne-a întărit 

și ne-a încurajat zilnic să ne încredem 
în El și să privim la noile lucrări în care 
El ne va așeza pentru a continua să fim 
roditori pentru împărăția Lui.

Misiunea printre musulmani 
implică un proces care nu întotdeauna 
este așa cum ne gândim, însă, în strânsă 
legătură cu Dumnezeu și cu încredere 
în El, putem vedea harul și puterea 
Duhului Sfânt lucrând în noi și prin noi 
pentru a aduce transformarea celor în 
care investim. Chemarea la misiune 
implică o dedicare față de Domnul 
Isus și urmarea Lui acolo unde El ne va 
conduce. Misiunea printre musulmani 
este o lucrare nouă în care Dumnezeu 
cheamă biserica română să se implice. 
În acest proces, ne bucurăm de lecțiile 
pe care le primim din experiențele 
altora, dar, în același timp, învățăm 
lucruri noi pe care le putem împărtăși 
altora.

La începutul perioadei de pandemie 
am început să scriu o carte cu 
experiențe din câmpul de misiune, iar 
în colaborare cu o editură din România 
sperăm ca până la sfârșitul anului să o 
putem publica.

Susțineți-ne în rugăciune
Continuați alături de noi să 

mijlociți pentru o viitoare lucrare de 
evanghelizare, prin intermediul mass-
mediei, a albanezilor din Macedonia 
de Nord. Ne rugăm pentru o perioadă 
de întărire a grupului de albanezi din 
Skopje și a misionarilor. Le mulțumim 
tuturor pentru susținere și pentru 
rugăciuni!

Cu apreciere,
Tănăsescu Nicușor și Debora 
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ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII Biserica a trecut 
printr-o perioadă de popularitate și de prosperitate fără 
precedent. Deschiderea granițelor și circulația liberă, 
mijloacele rapide de călătorie și comunicare au deschis 
oportunități noi pentru răspândirea Evangheliei și, 
implicit, au condus la deschiderea de noi comunități. 
Este puțin cam ciudat, dar în ultima vreme lucrurile 
nu par să mai fie așa. Nu cu mult timp în urmă nu mai 
era loc în parcări, așa că trebuia să cauți pe străzile 
învecinate. Dar zilele acelea parcă sau dus. Duminica, 
parcările sunt tot mai goale, nu mai vorbesc în timpul 
săptămânii. Aceasta nu este o situație izolată și poate 
fi văzută în majoritatea bisericilor evanghelice din 
America și din Europa.

În ciuda activităților tot mai multe, a organizării tot 
mai profesionale, în ciuda clădirilor impresionante și a 
facilităților dotate cu mijloace de comunicare moderne 
și sofisticate, parcă ceva lipsește, parcă ceva nu este 
în regulă cu creștinismul modern de astăzi! Privind la 
bisericile din America, la cele românești, în special la 
cele din diaspora, acestea experimentează o foarte mică 
creștere, dacă nu chiar un declin din punct de vedere 
numeric.

Sunt mulți factori care contribuie la această 
situație, iar timpul și spațiul limitat al acestui articol 
nu îmi permit să explorez mai pe larg subiectul. Unul 
dintre acești factori suntem noi, slujitorii. Recunosc 
asta. Din păcate, viziunea liderilor Bisericii este mai 
mult focalizată pe supraviețuire. Cei mai mulți au o 
mentalitate de întreținere a structurilor, de menținere 
a programelor, a activităților bisericii, precum și a 
facilităților acesteia. Apatia și nepăsarea față de cei 
nemântuiți sunt alimentate și de confortul liderilor, și de 
lipsa implicării tuturor membrilor bisericii în activități 

Biserica la 
răscruce de 
drumuri

PASTOR MARIAN ȚICLE, 
Denver, Romanian Church 
of God

Ceea ce se întâmplă în Biserica de 
astăzi are legătură cu ceea ce se 
întâmplă în societatea noastră în 
general, iar influența societății este 
inevitabilă. 
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de misiune și de evanghelizare. Creștinul de 
azi a devenit obișnuit și confortabil, asumând 
că acesta este felul în care a fost și trebuie să 
fie biserica. Cred că este timpul, în calitate 
de lideri, în calitate de creștini maturi, să ne 
întoarcem la învățătura nou-testamentară 
și să examinăm din nou ceea ce ne-a spus și 
ne cere Domnul Isus Hristos într-o vreme cu 
schimbări rapide și radicale, așa cum trăim 
astăzi. 

Într-o societate care încearcă răsturnarea 
tuturor valorilor morale și naturale, este 
nevoie să reanalizăm în mod fundamental 
misiunea Bisericii în ziua de azi. Cred profund 
în nevoia de reînnoire a Bisericii. Această 
lucrare de regenerare poate fi realizată doar 
prin și cu Duhul Sfânt (vezi Tit 3:5). Cea mai 
clară și cuprinzătoare folosire a cuvântului 
înnoire o găsim în Epistola lui Pavel către 
Romani. Apostolul Pavel îi îndemna pe acei 
credincioși „să-și aducă trupurile ca o jertfă 
vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu”.

Să nu vă potriviți chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea 
minții voastre. (Romani 12:2)

Doar așa vom putea să discernem care este 
voia lui Dumnezeu cu noi, cu Biserica Lui, în 
aceste vremuri de criză. La același lucru se 
referă și Pavel în Efeseni și în Coloseni.

Să vă dezbrăcați de omul cel vechi (...) 
și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să 

vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și 
sfințenie pe care o dă adevărul. (Efeseni 
4:22-24; vezi și Coloseni 3:9-11)

Nevoia aceasta de înnoire este tot mai acută 
pentru creștinii și pentru Biserica de astăzi. 
Avem nevoie de o perspectivă nouă care să-i 
călăuzească pe pastori, pe misionari și pe toți 
slujitorii Bisericii în aceste vremuri tulburi. 
Este nevoie de înnoire la nivel personal, în 
familie, la nivel de biserică. Așadar, sarcina 
principală este să descoperim principiile 
pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru noi, 
Biserica Lui. Domnul Isus Hristos, înainte de 
înălțarea la Tatăl, a vorbit în cuvinte clare și 
simple, care sunt valabile pentru noi astăzi: 

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. Și iată 
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului. Amin. (Matei 28:19-20)

Porunca este clară, concisă și 
cuprinzătoare: Faceți ucenici din toate 
neamurile (...) și învățați-i. 

(Doamne, ajută-ne să fim harnici și plini 
de râvnă pentru Dumnezeu.)

Aș dori să închei cu proclamația Domnului 
Isus în fața lui Petru:

Voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței 
morților nu o vor birui. (Matei 16:18) 

Apatia și nepăsarea față de cei nemântuiți sunt alimentate și de confortul 
liderilor, și de lipsa implicării tuturor membrilor bisericii în activități de 
misiune și de evanghelizare.

DINTR-O PRIVIRE
Noile provocări solicită noi soluții

PROBLEMA
 » Presiunile lumii, 
 »  Confortul liderilor,
 »  Lipsa de viziune,
 »  Focalizarea pe supraviețuire, pe 

întreținere a structurilor, pe menținerea 
programelor, a activităților bisericii, 
precum și a facilităților,

 »  Lipsa implicării tuturor membrilor 
bisericii.

SOLUȚIA 

 » Reînnoirea Bisericii prin 
întoarcerea la modelul Scripturii. 

 » Regenerarea lucrată de Duhul 
Sfânt.

 »  Discernerea voii lui Dumnezeu 
pentru astăzi.  

 » O perspectivă și o abordare nouă 
în slujire.  

 » Hărnicie și muncă.  
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Și tu poți fi misionar prin rugăciune!

MISIONARI
 

Proiectul „Misionari prin rugăciune” este un apel al 
Misiunii Genesis către toți creștinii ca să susținem în 
rugăciune misiunea în țările în care persecuția împotriva 
creștinilor este foarte mare. Am plecat de la raportul Open 
Doors și în fiecare săptămână ne rugăm pentru o țară care 
se află în topul țărilor unde persecuția împotriva creștinilor 
este la un nivel extrem de ridicat. 

Oricine se poate înscrie pe site pe lista celor care se 
roagă pentru țările persecutate. Te poți ruga, fără îndoială, și 
fără să ne dai de veste, însă este și mai plăcut sentimentul 
să știm că suntem mai mulți care ne unim pentru aceeași 
cauză. 

Este vorba despre un război spiritual care poate fi 
câștigat prin rugăciune și cu contribuția ta. Cei mai mulți 
dintre noi nu vor pleca poate niciodată în misiune, mulți 
dăruim pentru misiune, unii ne implicăm activ în misiune, 
însă cu toții ne putem ruga pentru misiune. Rugăciunea 
noastră pentru creștinii persecutați și pentru misionarii din 
acele locuri poate schimba climatul spiritual al lumii.

În fiecare săptămână pregătim o listă de rugăciune și 
câteva date specifice despre o anumită țară și ne rugăm 
împreună ca să vedem slava lui Dumnezeu.  

În cer ne vom întâlni cu oameni mântuiți din orice limbă, 
poate și cu cei pentru care ne-am rugat. 

Află mai multe pe site-ul www.misiuneagenesis.org.
Roagă-te împreună cu noi. 

1. Coreea de Nord
2. Afganistan
3. Somalia
4. Libia
5. Pakistan
6. Eritreea
7. Sudan
8. Yemen
9. Iran
10. India
11. Siria
12. Nigeria
13. Arabia Saudită
14. Maldive
15. Irak
16. Egipt
17. Algeria
18. Uzbekistan
19. Myanmar
20. Laos
21. Vietnam
22. Turkmenistan
23. China
24. Mauritania
25. Republica Centrafricană

26. Maroc
27. Qatar
28. Burkina Faso
29. Mali
30. Sri Lanka
31. Tadjikistan
32. Nepal
33. Iordania
34. Tunisia
35. Kazahstan
36. Turcia
37. Brunei
38. Bangladesh
39. Etiopia
40. Malaezia
41. Columbia
42. Oman
43. Kuweit
44. Kenya
45. Bhutan
46. Rusia
47. Emiratele Arabe Unite
48. Camerun
49. Indonezia
50. Niger

IATĂ O LISTĂ CU ȚĂRILE UNDE ESTE NEVOIE URGENT DE 
MISIONARI PRIN RUGĂCIUNE:


