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Hrănește-te cu speranță 
Și dacă nu va fi mai bine?
Alege lupta care îți garantează destinul
Noi ne vom lărgi hotarele!

DIN CUPRINS
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Ne adresăm dumneavoastră, indiferent 
de poziția pe care o dețineți în societate, 
indiferent de confesiunea din care faceți 
parte și indiferent de slujirea ce o aveți în 
biserică. Revista GENESIS este o fereastră 
prin care se poate vedea întreaga activitate 
a Misiunii Genesis, misiune care este 
implicată în proiecte începând din România 
și până la marginile lumii: 

 » Evanghelizarea nu numai a României, 
ci a multor țări de pe întreg globul,

 » Pregătirea tinerei generații în școlile 
biblice,

 » CRST, școală ce pregătește viitori 
misionari,

 » Suport pentru evangheliști, pastori 
și alți slujitori implicați în lucrarea 
creștină,

 » Suport pentru orfelinate din România, 
Kenia, Mozambic, Madagascar, 
orfelinat de fete din India în care sunt 
aproximativ 300 de fete rămase orfane 
de la părinții care au fost martirizați, 

 » Suport pentru construirea de biserici în 
diferite țări ale lumii, 

 » Suport pentru categorii de oameni 
despre care unii nici nu știm (biserici 
ale fraților leproși din România, India, 
Madagascar). 

Numărul prezent al revistei li se 
adresează tuturor celor ce slujesc într-o 
oarecare măsură pentru lărgirea Împărăției 
lui Dumnezeu. Trăim vremuri cumplite, 
în care creștinii sunt chemați să-și arate 
adevărata identitate, indiferent de prețul 
care ni se cere. Astfel, articolele expuse 

în acest număr al revistei sunt mesaje de 
încurajare pentru orice creștin, pentru 
orice lider. 

Vrem să vă aducem aminte prin tot ce 
găsiți scris pe paginile ei că Dumnezeu nu 
Și-a abandonat planul de răscumpărare al 
omenirii. El este încă în căutare de oameni 
dedicați slujirii, oameni care să stea pe 
turnuri și să sune din trâmbițe, oameni 
care să se pună în spărturile pe care le-a 
făcut diavolul. Suntem chemați să dregem 
spărturile sau să construim noi ziduri care 
să despartă sfințenia lui Dumnezeu de 
decăderea morală a omenirii. Dumnezeu 
ar putea face toate acestea fără noi, dar 
a ales să ne implice pe noi în aducerea 
oamenilor la pocăință. Suntem privilegiați 
să facem ceea ce nici îngerii nu pot face. 
Un asemenea om ești chemat și tu să fii. 
Suntem chemați să putem lărgi Împărăția 
lui Dumnezeu prin ceea ce facem. Prin 
harul lui Dumnezeu tu poți fi un David, 
un Iosafat, un Daniel, un Ilie, un Ieremia, 
un Pavel, un Petru sau o femeie precum 
Tabita, o femeie care s-a folosit de un ac nu 
să-i înțepe pe alții, ci să-l pună în slujba lui 
Dumnezeu. 

În încheierea mesajului meu doresc să 
le adresez cele mai sincere aprecieri tuturor 
celor care au participat la realizarea acestui 
număr al revistei. Osteneala niciunuia nu 
va fi nerăsplătită.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.  

Cu toată considerația,
Rev. Ilie U. Tomuța 
Dir. Genesis Mission

Dragi cititori ai revistei GENESIS,

Copyright © 2021 Genesis Mission. 

REV. ILIE U. TOMUȚA 
Dir. Genesis Mission
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ANUL 2020 VA FI CONSEMNAT 
în istorie ca un an care a început 
promițător și s-a sfârșit lamentabil. 
Deși am vrut să-l dau la o parte rapid, 
parcă a fost cel mai lung an din viața 
mea, un an care parcă refuză să se 
termine. A fost un curs extrem de 
dificil, în care am învățat în mod 
practic lecții inestimabile. 

1. Triumful globalismului
Criza generată de Covid ne-a 
demonstrat triumful globalismului. 
Trăim cu adevărat într-un cătun 
global în care lucrurile se transmit, 
se desfășoară ca într-un sat bucolic 
de demult. Acest virus invizibil a 
cuprins întreaga planetă cu o viteză 
uimitoare, încât distanța geografică 
s-a comprimat. Din Wuhan la 

Washington, din Paris la Pretoria, 
din Mumbai la Munchen, din Sao 
Paulo la St. Paul, din Buenos Aires 
la București, acest virus a produs o 
pandemie care nu a mai ținut cont 
de diferențele economice, sociale, 
geografice, rasiale sau religioase. 
Această criză a cuprins întreaga 
planetă cu o viteză supersonică, 
devenind cu adevărat prima 
pandemie la nivel global. Nici măcar 
nu suntem siguri dacă este o criză 
naturală, artificială, planifică, un 
război biologic, un test sau o plagă 
apocaliptică, dar este o criză globală. 

2. Fragilitatea civilizației
O altă lecție este fragilitatea 
civilizației. Într-o chestiune de zile, 
întreaga civilizație s-a poticnit, 

LECȚIILE 
DE LA 20 LA 21

EDITORIAL

Bishop FLORIN T. CÎMPEAN,
Biserica Philadelphia, Chicago 
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răsturnată cu nasul în țărână. Tot ce 
ține de civilizație a început să dispară: 
avansurile tehnologice, educația, 
confortul, călătoriile, bunăstarea și 
economia. Cea mai avansată civilizație 
a fost îngenuncheată, într-o chestiune 
de zile, nu de un război mondial, nici 
de o civilizație extraterestră, nici de 
un cataclism apocaliptic, ci de un 
Coronavirus. Oamenii nu au mai fost 
interesați să cumpere cărți, haine 
scumpe, calculatoare, vacanțe și 
experiențe, ci s-au bătut să cumpere 
hârtie igienică, dezinfectant, mâncare 
și măști. Societatea care s-a bătut 
cu pumnul în piept, lăudându-se 
cu realizările tehnologice, sociale, 
medicale, științifice și spațiale, a ajuns 
să-și bată genunchii de lut unul de 
celălalt. Sic transit gloria mundi!1

3. Lecția libertății
A treia lecție este lecția libertății, 

cel mai mare dar pe care l-am 
primit de la Creator. E un drept 
fundamental, inalienabil. Libertatea 
e de la Dumnezeu, opresiunea este de 
la Satana. Dumnezeu iubește oamenii 
liberi. A scos pe Israel din Egipt și pe 
noi din păcat. Ne-a făcut oameni liberi. 
Criza aceasta a devenit o luptă pentru 
libertate. Este uimitor că oameni care 
trăiesc în libertate sunt gata să renunțe 
la ea cu așa lejeritate. E un sistem care 
vrea să ne subjuge rațiunea, gândirea, 
închinarea, mișcarea și exprimarea. 
Sunt gata să ne dicteze ce să gândim, ce 
să iubim, cum să vorbim, ce să simțim, 
ce să mâncăm și cui să ne închinăm. 

1. Sic transit gloria mundi (latină) se pare că a 
fost folosit la un ritual de înscăunare a papei 
în proaspăt inaugurata Bazilică „Sfântul 
Petru”  din Roma (1408). De trei ori în acea 
ceremonie a fost rostită fraza „Pater Sancte, 
sic transit gloria mundi!” – Sfânt părinte, 
cât de repede a trecut gloria lumii! O formă 
a acestei fraze și, probabil, popularizarea 
expresiei se datorează folosirii ei în lucrarea 
De Imitatione Christi a lui Thomas à Kempis 
în 1418 (n. ed.). 

Șapte miliarde și jumătate de oameni 
am acceptat cu docilitate să ni se pună 
botniță-n bot, de parcă am fi animale 
din ferma orwelliană 1984 (orice ființă 
ar trebui să citească, pe lângă Biblie, 
romanul 1984). În acest moment, în 
istorie, afirmația „Dă-mi libertate sau 
moarte!” apare drept o blasfemie. 

4. Coruptibilitatea politicii
A patra lecție a anului 2020 este 
coruptibilitatea politicii. Aici, în 
America, în bastionul democrației, 
am învățat că democrația e fragilă, că 
scopul scuză mijloacele, moralitatea 
este imoralitate, că naturalul este 
nenatural, că virtutea este viciu, că 
normalul este anormal, că adevărul nu 
există, că votul nu contează și că justiția 
este injustiție, că lucrurile care au sens 
sunt iraționale. Am învățat că persecuția 
e la ușă și opresiunea la geam. Mai mult 
ca oricând li se spune creștinilor că sunt 
deplorabili, bigoți, insensibili, că sunt 
nedoriți într-o societate care s-a fondat 
cu creștini. 

5. Dilema Bisericii
În final, am învățat o lecție despre 
dilema Bisericii. Criza asta ne-a dat 
peste cap. Ne-a stricat planurile și 
programele. În momentul cel mai dificil 
pentru umanitate, am acceptat ușor 
să închidem ușile, să capitulăm, nu să 
milităm. Am fi vrut să fim scutiți de 
virus, doar suntem Biserica. Am fi dorit 
să nu se atingă de noi, să meargă doar 
la păgâni, doar noi suntem poporul lui 
Dumnezeu. Am vrut ca, atunci când ne 
rugăm, virusul să dispară, anticorpii 
să apară. Parcă am fi dorit experiențe 
triumfaliste. Dar criza Covid ne-a adus 
aminte de ce spunea Isus: „în lume veți 
avea necazuri”. Și necazurile au venit. 
Criza nu ne-a evitat, credincioșii s-au 
infectat. Personal, am sfidat de multe 
ori virusul. Uneori mi-am spus că nu 
o să vină la mine, alteori mi-am zis: 
„Este inevitabil!”. Era atât de aproape. 

Au fost afectați cunoștințe, prieteni, 
colegi. Am suferit cu cei care sufereau 
și am plâns după prietenii și pastorii 
doborâți de Covid. Nici eu n-am fost 
scutit. De ce eu? De ce acum? De ce 
așa de greu? De ce să sufăr? De ce nu 
m-asculți? De ce îmi este frică? Și 
cumva El mi-a răspuns: „De ce nu?”. Cu 
întreaga planetă, Biserica traversează 
această criză. Avem întrebări, avem 
dileme și rugăciuni la care n-am primit 
răspuns. Dar, pentru noi, în mijlocul 
crizei există speranță, asigurare, 
credință și mântuire. Parcă aud vocea 
lui Isus: „în lume veți avea necazuri, 
dar îndrăzniți…”. Acesta nu este finalul. 
Nici moartea nu este finalul. Îndrăzniți, 
criza este și un test pentru comunitate, 
pentru credincioșia credincioșilor. 
Este și o mare oportunitate de a le sluji 
oamenilor care trăiesc în disperare și nu 
au speranța eternității. E o decantare a 
valorilor, a lucrurilor importante. E o 
chemare la misiune. 

Suntem deja în 2021 și, sincer, nu 
știu ce lecții vom învăța. Problemele 
lui 2020 nu s-au terminat cu seara 
de Revelion. Dar lecțiile anului sunt 
valabile, aplicabile și practicabile. Nu 
sunt sigur de multe lucruri, dar sunt 
sigur că Dumnezeu este în control, că 
criza Covid și alegerile nu L-au luat 
prin surprindere. Sunt sigur că este cu 
noi și că este pentru noi. Atunci cine 
va sta împotriva noastră? Sunt sigur 
că, în vremurile astea rele, Dumnezeu 
ne cheamă să continuăm lucrarea, să 
nu capitulăm, să nu abandonăm, să nu 
comentăm, să nu disperăm. Încă ceva, 
nu știu când se termină criza Corona, 
dar știu, sunt sigur, cum se termină 
istoria: Va fi bine! 

Acesta nu este finalul. Nici moartea nu este finalul. Îndrăzniți, criza este și un test 
pentru comunitate, pentru credincioșia credincioșilor. Este și o mare oportunitate 
de a le sluji oamenilor care trăiesc în disperare și nu au speranța eternității.

Nu știu când se termină criza 
Corona, dar știu, sunt sigur, cum 

se termină istoria: Va fi bine!
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Întrebările
începuturilor

CRISTINA OLARIU, 
Director Radio Vocea Evangheliei, 
Timișoara 

Mai multe cărți începute, un șir 
de activități nefinalizate, planuri de 
nutriție, de sport, de echipare, de citire 
a Bibliei, toate salvate, stocate pentru a 
fi accesate. Sună un refren cunoscut în 
această lume a multitaskingului? Într-
un vârtej amețitor, suntem absorbiți 
de un activism sufocant, încât ne 
rămâne foarte puțin timp să reflectăm 
– să ne punem întrebările de care avem 

nevoie ca să continuăm atunci când 
lucrurile se împotmolesc. 

Începuturile au dinamica lor. 
Miros a nou, mustesc de adrenalina 
necunoscutului, oferă un anumit 
tip de energie. Dar cu toții știm că a 
începe, deși nu e întotdeauna simplu, 
este doar prima etapă dintr-un proces 
anevoios. Ce asigură continuitate unui 
început?

Ca să ai un început bun trebuie să închei cum 
trebuie. Sfârșiturile au rostul lor. 
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Întrebările 
începuturilor

Într-un vârtej amețitor, suntem absorbiți de un activism sufocant, încât ne 
rămâne foarte puțin timp să reflectăm – să ne punem întrebările de care 
avem nevoie ca să continuăm atunci când lucrurile se împotmolesc. 

Înainte de a începe, ar trebui să ne 
verificăm finalurile sau abandonurile 
pe parcursul cursei anterioare. Când 
lucrurile rămân agățate undeva între 
noi și scopul final, ar trebui să ne punem 
câteva întrebări.

Care este scopul final al lucrului pe 
care îl încep? Biblia spune că este mai bun 
sfârșitul unui lucru decât începutul lui. 
Finalizarea unui proiect, chiar mărunt, 
este mai de dorit decât începutul mai 
multora lăsate în derivă. Măsura unui 
creștin nu este performanța lui și nici 
chiar eficiența, deși ambele sunt de 
dorit. Ceea ce se evaluează la final 
este credincioșia față de o anumită 
chemare. A fi loial față de o chemare 
devine de departe mai important decât 
a fi îndemânatic. Loialitatea vizează 
caracterul, îndemânarea – abilitățile 
dobândite.

Care este prețul pe care trebuie să îl 
plătesc ca să ajung acolo? Mi-l permit? 
Se justifică? În raport cu prețul, 
întotdeauna ar trebui să compar scopul. 
Este un scop cu bătaie lungă? Îmi 
afectează viața spirituală? Eternitatea? 

Cum mă schimbă pe mine? Cum îi 
afectează pe ceilalți? Scopul unui 
proiect, surprinzător, nu îl reprezintă 
acțiunea în sine, ci efectul pe care îl 
produce, transformările prin care vom 
trece eu și cei din jurul meu. Suntem 
interconectați. Cartea pe care o citesc 
va genera schimbări de gândire și 
limbaj. Oamenii cu care interacționez 
vor fi afectați de ideile mele.

Care sunt resursele pe care pot să le 
accesez ca să continui procesul? Uneori 
ne împotmolim pentru că inițial nu ne-
am pus întrebarea aceasta. Ca să învăț 
o limbă străină am nevoie de ceva mai 
mult decât de o aplicație pe telefonul 
meu mobil. Dacă, inițial, facem o 
listă cu resursele disponibile, este 
mai puțin probabil să rămânem fără 
„combustibil” la jumătatea drumului. 
Prea puțin realizăm că una dintre cele 
mai semnificative resurse pe care le 
avem este timpul. Deși toți primim 24 
de ore zilnic, administrarea acestora o 
facem în funcție de prioritățile noastre 
și de socotelile pe care ni le facem 
înainte de a porni la drum.

Dacă este un proiect pe termen lung, 
de ce etape intermediare am nevoie ca să 
îmi dozez resursele și eforturile, în așa 
fel încât să îmi asigur continuitatea?

Cine mă evaluează? Am rămas 
consecvenți scopului? Am obținut ce 
am vrut, dar efectul este diferit față 
de ce am anticipat? Deși multe dintre 
achizițiile noastre – fie materiale, fie 
intelectuale – sunt acompaniate de 
ceilalți, ele sunt măsurate din prisma 
eternității, în cumpăna lui Dumnezeu. 
Trăim în fața unei singure audiențe – 
Dumnezeu.

Începutul unui an ne presează să o 
luăm de la capăt. Însă poate nu ar strica 
să ne întrebăm dacă acest „de la capăt” 
nu înseamnă mai degrabă a finaliza 
ceva ce deja am început, a analiza 
motivele pentru care am rămas în urmă, 
a stabili o listă cu mai puține lucruri de 
făcut, astfel încât să ne rămână timp 
de respirat. Aceste spații albe, pe care 
să le umplem cu viață și cu liniște, cu 
timp de reflectat și de evaluat, ca să nu 
ratăm scopul principal al vieții noastre 
– Hristos. 

 � Ce asigură continuitate unui început?
 � Care este scopul final al lucrului pe 

care îl încep?
 � Care este prețul pe care trebuie să îl 

plătesc ca să ajung acolo?
 � Care sunt resursele pe care pot să le 

accesez ca să continui procesul?
 � De ce etape intermediare am nevoie ca 

să îmi dozez resursele?
 � Cine mă evaluează?
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Și dacă 
nu va fi 

mai bine?

Pastor VIOREL IUGA, 
Președintele Uniunii Baptiste din 
România

U PUȚIN TIMP 
ÎN URMĂ eram 
obișnuiți să 
privim înainte cu 
multă speranță. 
Speram la o lume 
mai civilizată, 
la condiții mai 
bune și la liniște 

mai multă. Anul 2020 ne-a surprins 
și ne-a schimbat puțin perspectiva. 
Mai mult siliți decât de bună voie, am 
început să ne reevaluăm valorile, să 
prețuim mai mult sănătatea, familia 
și libertatea. Experiențele anului 
2020, ne fac să privim la anul 2021 
cu anumite rezerve. Avem vise, dar 
avem și multe întrebări. Cum ar trebui 
să privească un creștin anul care ne 
stă înainte? Ce ar mai trebui să își 
programeze și oare câte din planurile 
lui se vor împlini? Dacă ai asemenea 
întrebări în minte, aș vrea să îți spun 

că din anumite puncte de vedere 
anul 2021 nu va fi total deosebit 
de anii precedenți. Nu viitorul ne 
va aduce surprize, ci trecutul a fost 
folosit deseori în mod greșit. Să mă 
explic puțin. Un creștin ar trebui să 
creadă tot ce spune Dumnezeu prin 
Sfintele Scripturi. Cine ia Cuvântul lui 
Dumnezeu în serios știe foarte bine că 
în lumea aceasta călătoria noastră este 
caracterizată de necazuri, suferințe și 
că lumea păcătoasă nu se simte bine 
în prezența luminii răspândite de un 
creștin. În consecință, vremurile de 
pace și de liniște nu sunt de durată 
și prețuirea noastră pe termen lung 
nu este normală. Acum, când tot 
mai mulți se ridică pe față împotriva 
creștinilor, viața creștină reintră în 
normalitatea ei. Dușmanul lui Hristos, 
va încerca să ne atace tot mai mult și 
tot mai puternic. 
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Nu viitorul ne va aduce surprize, ci trecutul a fost 
folosit deseori în mod greșit.

1. Să clădim
Să întărim relația noastră cu Domnul 
Isus Hristos. El a controlat și va controla 
întreaga lume. El va decide ce trebuie 
să ni se întâmple, când trebuie să se 
întâmple și la ce nivel. Să întărim și 
relația cu familia și cu frații de credință. 
Când lumea ne va lovi, vom constata 
că doar familia și unii frați vor rămâne 
lângă noi.

2. Să mărturisim
Să ne concentrăm mai mult eforturile pe 
misiunea încredințată de Domnul Isus 
(Matei 28:19-20). Mulți am crezut că 
răspândirea Evangheliei ține de vremuri 
bune. Trecutul ne-a demonstrat că 
misiunea nu ține de vremuri, ci de inima 
și de dedicarea noastră. Cine a vrut 
să împlinească mandatul dat Bisericii 
de Isus Hristos s-a implicat. Oamenii 
aceștia vor face la fel și în continuare. 
Ei vor căuta căi prin care să facă ceea 
ce li s-a poruncit. Alții în vremurile de 
libertate și-au găsit suficiente scuze să 
se implice în acumularea unor valori 
materiale, experimentarea bucuriilor 
de moment etc. Aceștia vor proceda 
la fel și pe viitor. Să ne luptăm să fim 
mereu printre cei care fac din Împărăția 
lui Dumnezeu o prioritate și din 
răspândirea Evangheliei un privilegiu.

3. Să planificăm
Schimbările zilnice, vremurile de 
incertitudine ne vor ajuta și ne vor obliga 
să planificăm altfel. Acum nu vom mai 

planifica pe termen foarte lung și nici 
fără călăuzirea divină. Este vremea 
să ținem cont de sfaturile apostolului 
Iacov și să spunem: „Dacă Domnul va 
voi și dacă vom trăi vom face cutare sau 
cutare lucru...” Să prețuim fiecare zi și 
să o folosim înțelept.

4. Să așteptăm
Să ne gândim mai mult la revenirea 
Domnului Isus Hristos. Să ne verificăm 
și să fim pregătiți mereu. Să investim și 
în pregătirea altora.

5. Să ne bucurăm
Să ne bucurăm în Domnul, în Duhul 
Sfânt. Să nu ne mai legăm bucuria așa de 
mult de pământ și de realizările de aici. 
Am avut suficient de mulți ani în care 
ne-am bucurat și noi precum ceilalți de 
„cai”, de „care”, de ogoare, de case etc. 
Este vremea să ne bucurăm de Domnul 
și de împlinirea planurilor Sale.

6. Să privim unde trebuie
Privirile noastre trebuie să fie fixate 
pe Căpetenia desăvârșirii noastre. Să 
privim atenți la El, la lucrurile care nu 
se văd, la aspectele care nu se clatină. Să 
privim mai mult la lucrurile de sus unde 
este și ne așteaptă Domnul nostru.

7. Să ne pregătim și pentru mai rău 
Toți sperăm că măcar din vară încolo va 
fi mai bine. Să dea Domnul să fie așa. Să 
lucreze bunul Dumnezeu să fie pace, să 
fim sănătoși, să avem locuri de muncă, 
să avem libertate, să ne putem închina 
în mod public, să putem mărturisi să ne 
putem bucura de familie etc. Dar dacă 
nu va fi mai bine? Suntem pregătiți și 
pentru varianta aceasta?  Ne-am gândit 
la varianta că la anul am putea fi bolnavi? 
Dacă Domnul va îngădui așa ceva, să 

facem tot ce ține de noi să avem cea 
mai bună relația cu Medicul Suprem, cu 
Domnul Isus Hristos. Atunci îngrijirea 
Lui va veni la timp și ne va fi suficientă. 
Putem lua în calcul și varianta că nu ne 
vom mai bucura de libertate religioasă? 
Dacă va începe o perioadă de persecuție 
mai directă și mai accentuată, să facem 
ce ține de noi pentru a fi sub protecția 
Stăpânului. Atunci vom avea inspirație, 
curaj, direcție etc. În cazul în care anul 
2021 va aduce timpuri mai grele și 
vom pierde din valorile materiale, să 
facem tot ce ține de noi ca Părintele 
ceresc să ne asigure hrana de fiecare 
zi. El a făcut lucrul acesta în mai multe 
rânduri, și cu indivizi și cu familii și 
cu întreg poporul Său. El o poate face 
și pentru noi. Ne-am obișnuit să trăim 
vremuri de pace, dar suntem pregătiți 
și pentru vremuri de tensiune? Știm ce 
trebuie să facem pentru a ne puteam 
bucura în mod permanent de pacea 
Domnului Isus Hristos? Știm cum 
putem avea în inimă pacea despre care 
spunea apostolul Pavel că „întrece 
orice pricepere”? Oare ar putea intra 
în calculele noastre și despărțirea de 
cei dragi? Dacă Dumnezeu va decide 
să ne sfârșim alergarea putem face ce 
ține de noi ca să fim siguri că plecăm la 
glorie și la răsplătire veșnică? Am făcut 
ce a ținut de noi ca să îi lăsăm pe cei ce 
rămân în urmă în grija lui Dumnezeu? 
Dacă Stăpânul vieții va decide să îi 
cheme acasă pe unii dintre cei iubiți, 
ne-am asigurat că vom avea parte de 
mângâierea Lui?

•

Dragilor, relația cu Dumnezeu 
este vitală. Când Îl vom iubi din toată 
inima și când îl vom sluji cu toată 
puterea, vom avea parte de prezența 
și de înțelepciunea Lui. Atunci vom fi 
pregătiți să trăim frumos și în vremuri 
bune și în vremuri grele. Atunci și 
numai atunci vom fi pregătiți și pentru 
vremelnicie și pentru veșnicie. 

Ce ar trebui să facem în 
situația aceasta?



10  ▪ IANUARIE 2021  ▪  REVISTA GENESIS

La început 
de an

ANGELA ȚIPRIGAN, mamă a 
opt copii, bunică a 13 nepoți, o 
neobosită slujitoare în lucrarea 
femeilor din România, autoare a 
cărților Lada cu zestre și Ștergarul 
slujirii. 

AI DEMULT, 
într-o iarnă, 
am decis că 
este timpul 
să mergem 
cu copiii la 
munte ca 
să învețe să 
schieze. După 

un urcuș cu peripeții, am fost răsplătiți 
de o imagine de basm: zăpada ne 
amintea de troienele copilăriei și parcă 
fiecare fulg ne ura bun venit într-un 
dans de ultimă închinare a misiunii 
cerești. În razele asfințitului, totul 
părea feeric, nepământean și parcă 
așteptam să coboare îngeri cu mesaje 
divine. Am fi rămas multă vreme 

admiratori ai acestei împărății albe, 
însă nerăbdarea copiilor de a ajunge la 
pârtie ne-a adus la realitate.

Până ne-am cazat, până am închiriat 
schiurile, o ceață densă a îngustat 
orizontul, dar nu și entuziasmul 
copiilor. Se vedeau cel mult zece metri 
din pârtie. Cu mult curaj, fiecare și-a 
pus schiurile și rând pe rând au început 
coborârea cu bucuria primului zbor. 
După câteva ore, epuizarea i-a făcut, 
în cele din urmă, să capituleze, astfel 
că ne-am întors la cabană. N-am să 
uit niciodată exclamațiile lor cu mulți 
decibeli și bucuria de a fi reușit să 
alunece cu schiurile fără antrenament, 
fără profesor.  

Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos 
și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

 ISAIA 48:17
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A doua zi, cu graba cea mai mare, 
ne-am întors la pârtie cu dorința de 
a repeta experiența din ajun, dar... 
stupoare! Ceața s-a ridicat și abia atunci 
am văzut pârtia așa cum era în realitate: 
un coborâș luuung, parcă fără sfârșit, cu 
obstacole din loc în loc. Niciun îndemn 
nu i-a mai putut determina pe copiii 
noștri să coboare. Abia după multe ore 
de încercări și explicații, instructorul 
angajat i-a motivat să-și înfrângă teama 
și să testeze pe porțiuni mici ceea ce la 
început au făcut cu naivitate.

Viața noastră este adeseori 
asemănătoare experienței de la pârtie. 
Dumnezeu nu ne arată de la începutul 
anului întregul traseu al celor 365 
de zile. Le ascunde într-o ceață, ca 
să ne încurajeze să înaintăm pe baza 
promisiunilor Lui. Ne asigură că este 
la capătul ,,pârtiei”, așteptându-ne la 
linia de sosire. Ne-a pregătit terenul, 
ne-a pus jaloanele, ne încurajează 
cu o galerie cerească la fiecare metru 
înaintat, arzând de nerăbdare să ne 
întindă cununa răsplătirii.

Ceața aceasta pe care Dumnezeu o 
îngăduie peste timpul care vine nu are 
ca scop limitarea orizontului nostru, 
ci este norul în care El Își învăluie 
prezența. Este provocarea de a îndrăzni 
să ne depășim limitele și sub călăuzirea 
Lui să ne începem zborul pe pârtia 
noului an. De aceea putem să pășim 
cu îndrăzneală de fiecare dată când El 
înnoiește anul.  

Cu bune, cu rele, cu bucurii și 
întristări, fiecare an trece. ,,Îți doresc un 
an mai bun!” este cea mai comună urare. 
Din an în an o spunem de atâtea ori, 
încât până acum ar fi trebuit să ajungem 
într-un an edenic. Biblia ne spune că 
numai Dumnezeu „încununează anul 

cu bunătățile Sale” și că „pașii Lui varsă 
belșugul” (Psalmul 65:11). Bunătatea 
și belșugul lui Dumnezeu nu înseamnă 
absența necazurilor și nici garanția că 
anul care vine va fi scutit de încercări. 
Dacă am ști tot ce ne așteaptă, poate am 
dori să oprim timpul în loc. Promisiunea 
biblică ne garantează prezența Lui: 
,,Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârșit” (Matei 28:20). Poate că 
circumstanțele vor depăși resursele 
și limitele noastre, dar niciodată nu-L 
vor lua prin surprindere pe Dumnezeu! 
Tot ce El a promis va duce la bun sfârșit 
pentru că „făgăduințele lui Dumnezeu, 
oricâte ar fi ele, toate în El sunt «Da»” 
(2 Corinteni 1:20). Dacă este ceva ce 
mă îngrijorează nu sunt promisiunile 
Domnului pentru anul care vine, ci 
inconsecvența promisiunilor noastre. 

La fiecare început de an primesc 
pe adresa de e-mail tot felul de planuri 
pentru citirea Bibliei într-un an, tot felul 
de scheme de organizare, rețete care îți 
asigură succesul... La biserică începem 
cu o săptămână de post și rugăciune. 
Fiecare casă, fiecare individ își fac 
planuri. Dar câte dintre acestea vor 
mai supraviețui până în lunile martie, 
septembrie, noiembrie...? Bine spunea 
cineva că viața celor mai mulți oameni 
este o grămadă de începuturi. 

Poate că soluția ar fi să avem câte 
un an nou la începutul fiecărei luni sau 
poate că anul ar trebui să conțină 12 luni 
ianuarie, sau poate că noi ar trebui să 
ne schimbăm cu adevărat. Credincioși 
fiind, știm că orice împrejurare se 
află în controlul și sub autoritatea lui 
Dumnezeu și că El are un scop precis cu 
viața noastră. 

Noi suntem persoanele centrale. 
Toate promisiunile ni se adresează. 
Fiecare filă a Scrisorii Lui de dragoste 
are un antet, un motto care ne spune 
de 365 de ori: „Nu te teme!”. Cât de 
nerăbdător este să ne întâlnească în 
fiecare dimineață, să ne asculte și să ne 
sfătuiască în același timp!... Călătoria 
fiecărei zile este o aventură cu El. Câtă 
grijă are să ne inspire gânduri curate, 

creative, să ne pregătească faptele bune, 
să ne ridice poverile, să ne netezească 
drumul... Ce nu face Dumnezeu pentru 
aleșii Săi?! Cât har! Câtă binecuvântare! 
Să fii centrul preocupărilor unui 
Dumnezeu Care ține în mâinile Lui 
universul?  

Chiar dacă nu putem avea întregul 
desfășurător al anului care vine, cred 
că ar fi înțelept să luăm viața pe zile. 
Ca să ne culcăm și să adormim în 
pace, la sfârșitul fiecărei zile trebuie 
să ne chemăm gândul la judecată și 
să-l întrebăm pe unde a umblat, să ne 
chemăm cuvintele la judecată și să le 
analizăm dacă au zidit și au încurajat, 
trebuie să ne chemăm faptele la 
judecată, să vedem dacă L-au onorat 
pe Dumnezeu.  De aceea, nu cred că ar 
trebui să ne preocupe atât de mult ce va 
fi pe pârtia noului an, ci, mai degrabă, 
cum să nu risipim timpul prețios pe 
care îl primim în fiecare dimineață. 
Timpul este singurul bun care, odată 
pierdut, nu mai poate fi recuperat. Nu 
există un aspirator universal pentru 
cuvintele spuse la mânie, pentru 
faptele firii pământești, pentru orele 
pierdute în nimicuri. Fiecare secundă 
este prețioasă, iar Scriptura ne învață să 
fim înțelepți și să răscumpărăm vremea. 
Doar în siguranța promisiunilor Lui 
îndrăznim să spunem: „An nou, bine ai 
venit!”. 

 

Poate că circumstanțele vor depăși resursele și limitele 
noastre, dar niciodată nu-L vor lua prin surprindere pe 
Dumnezeu! 

Timpul este singurul bun 
care, odată pierdut, nu mai 
poate fi recuperat. 

Toate promisiunile ni se 
adresează. Fiecare filă a 
Scrisorii Lui de dragoste 
are un antet, un motto 
care ne spune de 365 de 
ori: „Nu te teme!”. 
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Pastor MARIUS PANDA, 
Biserica Adoram, Arad

TĂRIA  

din ascuns
UN AN ATÂT DE DIFERIT în 
comparație cu toți ceilalți dinainte, 
atipic prin desfășurarea evenimentelor 
și a schimbărilor diferitelor structuri, 
fie ele sociale, politice, economice, 
culturale, sanitare, religioase, 
va rămâne în istorie ca un punct 
de referință. Acest an, după cum 
știm, a fost marcat de răspândirea 
rapidă a pandemiei cauzate de noul 
Coronavirus. Nesiguranța, teama, 
confuzia s-au instalat rapid în toate 
națiunile pământului.

20
20

Ci tu, când te rogi, intră 
în odăița ta, încuie-ți 
ușa și roagă-te Tatălui 
tău, Care este în ascuns; 
și Tatăl tău, Care vede în 
ascuns, îți va răsplăti. 

Matei 6:6
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Efectul nociv din timpul acestei 
perioade dificile s-a resimțit și asupra 
Bisericii. Dinamica, ritmul, pasiunea 
s-au schimbat. Creștinismul a fost, este 
și va rămâne o mișcare vie exprimată 
prin relaționare, părtășie, unitate în 
dragoste. În acest an, parcă mai mult 
ca oricând, această tărie a Bisericii 
s-a încercat a fi slăbită prin tot felul 
de măsuri mai mult sau mai puțin 
argumentate și justificate.

Un lucru extrem de important însă, 
în toată această poveste încâlcită, 
s-a realizat în viața credinciosului, și 
anume întoarcerea în ascuns, în odăiță, 
în intimitate. 

Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, 
încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, 
Care este în ascuns; și Tatăl tău, Care 
vede în ascuns, îți va răsplăti. 

(Matei 6:6)

Sunt cuvintele Domnului Isus 
Cristos.

Suntem obișnuiți ca la fiecare bornă 
care marchează sfârșitul de an și, în 
același timp, începutul altuia nou să 
reflectăm la ce a fost, să ne facem un 
bilanț și, totodată, să stabilim proiecte 
strategice pentru a împlini viziunea pe 
care o avem cu privire la ceea ce ne stă 
înainte. Am făcut-o și la sfârșitul anului 
2019, și la începutul anului 2020. 
Pentru mulți dintre noi, surpriza a fost 
să vedem că ceea ce ne-am propus nu 
mai poate fi realizat: concerte creștine, 
evanghelizări, conferințe, simpozioane 
sau multe alte proiecte. O întrebare 
cât se poate de pertinentă se naște în 
acest context, și anume: câte dintre 
aceste proiecte s-au născut din inima 
Stăpânului și câte dintre ele din dorința, 
ambiția sau gândirea umană? 

Un lucru pe care L-am auzit pe 
Dumnezeu spunându-mi-l în ultima 
vreme este următorul: „Viața se naște 
în intimitate”. Lucrările, evenimentele, 
mesajele care au avut cu adevărat 
impact într-o lume întoarsă cu susul 
în jos sunt cele însuflețite din viața 

Lui, cele născute în odăiță, în acel loc 
al singurătății în care ușa este închisă 
după tine. Odată închisă ușa, nu se mai 
aude o altă voce decât vocea ta și a lui 
Dumnezeu. E ceva atât de intim, de 
personal. 

Am fost așa de obișnuiți cu sunetul 
programelor, al adunărilor cu fast, al 
întâlnirilor bine organizate și puse 
la punct. Pentru o perioadă ni s-au 
luat. Mulți ne-am simțit nedreptățiți, 
revoltați și dezechilibrați. Dumnezeu 
însă mi-a vorbit despre un lucru neglijat, 
poate chiar uitat de noi, cei obișnuiți cu 
așa-numitul „activism religios”. Acest 
lucru neglijat sau uitat  este liniștea 
din ascuns, susurul blând al intimității. 
M-am întors aici în singurătate și, foarte 
interesant, am avut o întâlnire cu mine. 
Mi-am dat seama că am fugit de liniște, 
de tăcerea locului în care pot să stau 
eu cu mine și cu Tata. Am fost obișnuit 
să stau eu împreună cu toți ceilalți, 
cu nevoile, cu bucuriile și întristările, 
cu provocările lor, fiind, de altfel, un 
aspect important în viața de slujire, 
dar atât de rar să mă poziționez în locul 
în care nu mai contează nimic altceva 
decât îmbrățișarea lui Dumnezeu. Pe 
moment, liniștea și așteptarea m-au 
speriat. Ca Ilie, am crezut că vocea lui 
Dumnezeu se percepe ca fiind un vânt 
puternic ori sub forma unui cutremur 
de pământ sau, poate, chiar un foc 
mistuitor. A fost un susur blând. Ca să 
Îl auzi, e nevoie să faci liniște. Să nu mai 
strige nici slujirea, nici proiectul, nici 
viziunea, nici o altă voce. Să se audă doar 
vocea Lui atât de caldă, care transmite 
un mesaj al încurajării, al reconfirmării 
și al speranței. Aici am auzit din nou 
șoapta Tatălui: „Tu ești un fiu preaiubit 
nu pentru ceea ce faci, ci pentru ceea 
ce ești.” Uneori inversăm aceste două 
perspective. Punem pe primul plan 
conceptul de a face, în detrimentul 
adevărului cu privire la a fi. De multe 
ori, facem lucruri pentru a deveni, în 
loc să acționăm și să lucrăm din odihna 
realității a ceea ce suntem: fii și fiice 
preaiubite de Creator, capodoperele 

Lui, lucrarea mâinilor Lui. Când acest 
mesaj devine revelația vieții noastre, 
vom fi puternici, statornici și biruitori 
în fața tuturor provocărilor.

Când toate proptele noastre pe 
care ne-am sprijinit cu atâta încredere 
se năruie una câte una, realizăm cât 
de expuși suntem. Există, totuși, un 
„înăuntru”, un loc al păcii, al încrederii, 
al siguranței. Este locul intimității 
noastre cu El, cu Preaiubitul inimilor 
noastre, cu Isus. În acest cadru, 
adevărul că noi am fost așezați în 
Hristos și, împreună cu El, ascunși în 
Dumnezeu devine realitatea vie în care 
vom sta ancorați. 

Nu știm cum va arăta 2021, dar, cu 
siguranță, viața merge mai departe. 
Vom continua să visăm, să construim 
proiecte, să ne fixăm obiective. Cred 
însă că doar dacă vor fi scăldate în râul 
rugăciunii din odăiță vor fi însuflețite 
de viața lui Dumnezeu. Vom întâlni, 
cu siguranță, multe provocări. Le vom 
face față doar dacă vom fi echipați în 
locul ascuns al antrenamentului. Tăria 
ascunsă de Dumnezeu în fiecare dintre 
noi o vom descoperi în ascuns. Este 
acea comoară pe care o purtăm în niște 
vase de lut, acea putere nemaipomenită 
venită de la El și nu de la noi (2 Corinteni 
4:7).

Pentru o vreme, planeta parcă s-a 
oprit în loc. Nebunia alergării multora 
dintre noi spre un nimic și un niciunde 
a fost obstrucționată de această stare 
provocată de pandemie. Am realizat că 
putem trăi fără multe dintre lucrurile, 
acțiunile, obiceiurile, programele pe 
care le-am îmbrățișat, crezând că ne 
sunt indispensabile. În același timp, 
am constatat că nu vom putea trăi, 
înainta, spera, birui fără a ne opri și a 
ne retrage în locul intimității. Dacă vom 
face din aceasta o prioritate pentru anul 
2021 și pentru toți cei care vor urma, 
vom fi surprinși nu de provocările și 
de necunoscutul care ne stă înainte, ci 
de tăria lăuntrică descoperită de noi în 
locul ascuns al odăiței. 

Un lucru pe care L-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi-l în 
ultima vreme este următorul: „Viața se naște în intimitate”. 
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ENGLISH PAGES

Introduction
HE WORD WE REFER TO AS ‘GOSPEL’ comes from the Greek word euangelion and 
means “good news”, “glad tidings.” This word is probably one of the most important 
single words in the New Testament because the meaning of “gospel” is essential for a 
proper understanding of the central message of the Bible and the essence of Christian 
faith. It is also essential for the mission God’s people in today’s world. And there is a 
particular place in the New Testament where we go first to find an explanation and 
elaboration of the “gospel,” namely to the writings of the great Apostle Paul. We go to 
him because he was the very first to reflect profoundly and write extensively about 
the meaning and crucial significance of the gospel for Christian faith and for Christian 
living and witness in the world. Not less than 60 times (out of a total of 76 in NT) the 
word “gospel” appears in the pauline corpus! Thus, everyone would agree if we say 
that “the gospel” marked Paul’s life, teaching, ministry, indeed his entire existence 
as he saw his entire life being “set apart for the gospel of God” (Rom 1:1). In this short 
article we will offer a few clarifications of the content and meaning of the “gospel”, 
mostly from Romans, and will show why this represents the greatest good news for the 
world and how this contains in itself the power for a radically new life in Christ.

GOSPEL as 
GOOD NEWS:

the possibility of a radically new life in Christ

Prof. univ. dr. CORNELIU 
CONSTANTINEANU
Aurel Vlaicu University of Arad, 
Romania

The current state of the world 
and the need of the gospel

We experience nowadays a most 
painful reality of a world gone wrong, a 
world which has rejected and rebelled 
against God and which gets in its 
own reality the consequences of this 
rebellion. Having rejected God, part of 
humanity, following their own desires 
and inclinations, have come to experience 
the full power of sin which displays in 
low and base behaviour and degradation, 
in any possible form of idolatry, sexual 
immorality and hedonism (Rom.1:18-
32). No wonder the end result is a world 
of fear, hopelessness and despair. We 
know it very well, in Central and Eastern 

Europe, and have been witnessing for over 
half a century the destructive power of 
sin manifested through a harsh and cruel 
ideology that enslaved and destroyed 
millions of lives. And this in the name of a 
humanity “come of age,” which excluded 
God and pretended that it did not need 
God. The result is too painful not to make 
us cry: a desperate, violent, immoral, 
cruel and hopeless world. This is the final 
destination of a world without God, of a 
people living under the power of sin.

It was in a similar world that Paul boldly 
proclaimed a good news: that in the midst 
of sin and death, there might be another 
way of life, that there might be justice, 
and peace, and hope, and a newness of 
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life from which no one is excluded! And 
this is exactly the offer which apostle 
Paul announces in his epistle to the 
Romans: the good news of redemption, 
the gospel of God, the amazing news that 
in Jesus Christ, God has acted decisively 
to redeem the world; that the gospel is the 
power of God for salvation for everyone, 
the power of God for a new and meaningful 
life. The message of the gospel is about 
reconciliation and peace, about justice 
and truth, about love and hope, indeed 
the good news of a new life now possible 
“in Christ.” Our world needs to hear such 
good news, and we have it to share!

Gospel as good news in the letter 
to the Romans

Apostle Paul wrote the letters to the 
Romans to respond to a very complex 
situation in the church in Rome and to 
explain clearly the content of the gospel 
and its implications for everyday living. 
The fact the Paul had not visited the 
church in Rome and so the believers there 
did not hear the gospel from him, may give 
us a clear indication of why he has taken 
more space to elaborate in more details 
the meaning of the gospel for the life of 
the believers.  

Paul begins his presentation 
of the gospel in Romans with 
a crucially important truth, 
namely that this is the gospel of 

God (1:1). And this is significant in several 
ways. First, because Paul sets himself 
and his mission in the continuation of 
the same mission of Jesus which the 
evangelist Mark presents it: “Jesus came 
into Galilee, preaching the gospel of God, 
and saying ‘The time is fulfilled, and the 
kingdom of God is at hand; repent, and 
believe in the gospel’” (Mk. 1:14-15). So 
Paul follows the same mission like that of 
Jesus, namely to proclaim the gospel of 
God, the good news of God redeeming the 
world.

Second, this is clearly set in 
Graeco-Roman context where 
the gospel meant good news about 
Caesar! Paul’s announcement 

of the gospel of the crucified and raised 
Messiah would, inevitably, come in some 
sort of conflict with the imperial ideology 
–where good news was about Caesar, 
the Roman Emperor, about victory or 
accession, about the birth of his son, it 
was the imperial good news of peace and 
justice, the famous and much celebrated 
pax romana, for which the empire was 
very proud. And since Caesar provided 
the peace and justice for the world it 
was considered as the kyrios (lord), and 
saviour of the world. It is in this context, 
and in stark contrast to the imperial 
gospel, that we should understand Paul’s 
bold statement that the good news he 
proclaims is the gospel of God, coming 
from no one else but God alone. The true 
good news is the gospel of God, in Jesus 
Christ – which is God’s action to put the 
world right, to bring his peace and justice 
to this beautiful yet fallen and corrupted 
world. Jesus not Caesar brings true peace 
and justice! 

Thirdly, and probably most 
significantly in the context of 
the letter to the Romans, is that 
the condition of humanity is so 

utterly desperate, and the powers that 
control and enslave humanity, Sin and 
Death, are so powerfully overwhelming 
that is it only God that can announce and 
deliver the good news of redemption. 
And this is exactly what Paul says about 
the gospel, that it is the power of God 
for salvation (1:16). The good news of 
redemption, of reconciliation and new life 
is the gospel of God in Jesus Christ, through 
the life-giving power of the Spirit. This is 
very actual and relevant for our context 
where we feel many times in a never-
ending transition, that there is no future, 
that the situation is so desperate and there 
is no hope for us. Paul reassures us that 
God has the good news of redemption, of 
new life in Christ, for everyone.

The good news  of Jesus Christ
The content of this gospel of God is 

none other than his Son (1:3), the Son 
of God, Jesus Christ our Lord (1:4). This 

is how Paul encapsulates, in just a few 
words, the quintessence of the gospel – in 
the person and work of Jesus Christ. The 
real good news of salvation can only come 
from God, in Christ, through the agency of 
the Spirit – and all this is announced here 
and then spelled out in detail in the rest 
of the letter. But Paul wants to make sure 
he spells out, from the very beginning and 
as clearly as possible, that the content, the 
subject matter, of the gospel is Jesus, the 
Messiah, a descendant of David, who died 
and was resurrected through the power 
of the Spirit, and thus fulfilling God’s 
promises of redemption. And this is how 
then he becomes our Lord, the absolute 
sovereign and only Lord over entire 
creation. The first audience in Rome could 
not have missed Paul’s allusions to the 
dominant narrative and ideology of the 
Empire, that it was the son of Caesar who 
will offer the continuation of empire and 
his “blessings” as the good news to people. 
Similarly, the use of the word “Lord” with 
reference to Jesus Christ would made 
Roman believers raise eyebrows as the 
title, which was only reserved for Caesar, 
is now attributed to someone else, to the 
rightful Lord of the universe, Jesus Christ.

The ultimate goal of the gospel, of the 
grace and apostleship that Paul received 
was, to bring about the obedience of 
faith among all the nations (1:5b). This 
is again significant: Paul does not say 
simply to bring people to faith, as we are 
so accustomed to hear in the preaching 
in our Evangelical churches. It is rather 
the obedience of faith! True faith leads 

It is this real good news of life transforming power that people in our world 
today are desperate to hear. Not ideologies and creeds and doctrines and 
forms! But the news of an alternative life, about the real possibility and power 
to live a new life of faith, of love, of hope in a desperate and hopeless world.

The gospel is both, the 
fulfilment of God’s promise 
of peace and justice to the 
world, and a challenge to the 
pretentions of any ideology.

1
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to obedience; obedience is the mark of 
true faith. This is the privilege and the 
responsibility of those who profess to 
belong to Christ. It is this real good news 
of life transforming power that people 
in our world today are desperate to hear. 
Not ideologies and creeds and doctrines 
and forms! But the news of an alternative 
life, about the real possibility and power 
to live a new life of faith, of love, of hope 
in a desperate and hopeless world. And 
this is exactly the gospel we have to share 
and the reason we should be humbly bold 
to proclaim and embody in our everyday 
life.

Not ashamed of the gospel – it is 
the power of God 

For I am not ashamed of the gospel of 
Christ; it is the power of God for salvation 
to everyone who has faith … (1:16-17). 
This is the thesis statement of Romans 
and the entire letter could be understood 
as an elaboration of this thesis: the gospel 
as the power of God for salvation, for new 
life.

Why would Paul be prompted to say 
that he is not ashamed of the gospel? 
Whatever else might be in it, Paul gives 
us a hint in another place where Jews 
demand for signs and Greeks desire for 
wisdom but all Paul has to offer is Christ 
crucified, a stumbling block to Jews and 
foolishness to Gentiles (1 Cor. 1:23). Even 
though he does not spell out here, the 
essence of the gospel contains the death 
on a cross and the resurrection of Christ! 

How can the most horrible and barbaric 
death for anybody represent  good new 
and be the sole message of a gospel? Well, 
because in a totally different logic of God 
compared with the logic of this world, in 
the weakness of the cross there is the full 
display of God’s power of salvation and 
this is exactly why Paul is not ashamed 
of the gospel, because it is the power of 
God for salvation (1:16). Only the power 
of God is able to redeem humanity from 
the desperate condition of sin, from the 
enslaving power of sin and death! It is 
only God who can put things right and 
bring justice! For Paul, the gospel is both, 
the announcement of God’s justice and the 
embodiment of that justice in the world 
through those who have responded to the 
gospel in faithful obedience. But God’s 
power is made manifest through love, 
by giving himself for humanity. And that 
is why the message of the gospel is good 
new to the world: because it presents a 
God who is not against but for humanity, 
a God who forgives and accepts, who 
gives himself for the enemy, a God who is 
determined to redeem the world. 

Pauls’ cry and boldness in not being 
ashamed of the gospel is extremely 
welcome in our world today, particularly 
in an increasingly secular Europe where 
Christianity is more and more pushed to 
the margins and even despised. Like Paul 
we should be bold that the message of the 
gospel is good news for the world, that the 
gospel has the power to change human 
lives and contributes substantially to the 

common good and human flourishing. 
The gospel makes us truly authentic 
human beings and enables us to live 
in perfect harmony with God, with the 
others, with ourselves, with the creation 
of God. There is absolutely nothing to be 
ashamed of the gospel of Christ, on the 
contrary. The gospel makes one able to 
live truly to his renewed nature, to live 
in self-giving love and concern for others 
and the common life. The gospel is truly 
concerned with the common good and 
human flourishing. 

Conclusion: the good news of 
new life

The clear and unambiguous message 
of the gospel that Paul presents in Romans 
and comes to us today cannot be missed: 
it is the good news of radically new life 
for everyone, now made possible through 
Jesus Christ. Because through his death 
and resurrection a new eschatological 
world order has begun! The gospel is both, 
the fulfilment of God’s promise of peace 
and justice to the world, and a challenge 
to the pretentions of any ideology. It is 
God, through Christ, who alone is able 
to redeem the world and bring salvation, 
justice and peace. 

And there is more: those who are 
“in Christ” are now able to live out and 
embody a new life of love, of reconciliation 
and justice. Because a new world order 
has already begun in Christ, and it works 
on a fundamentally new logic: not from 
the many and powerful but from the 
few and weak, not through violence and 
domination, but through self-giving 
and love. According to Paul, then, being 
a Christian is to respond to this gospel 
and live a new life according to the logic 
of the gospel of Christ. It is about being 
faithful to the one who was crucified and 
rose again and brought into being the 
new creation, thus fulfilling God’s story 
to redeem the world. And this gospel is 
the good news of God’s power to restore 
the world, to put the world to right. The 
followers of Christ live in this gospel story 
and take an active part in God’s redeeming 
the world, in proclaiming and embodying 
in the world the true peace and justice 
and love. To live according to the gospel 
is to be concerned with justice and human 
flourishing in anticipation of God’s final 
restoration. In Christ a new world is made 
possible, a new creation is taking place. 
It is a new world where forgiveness, and 
love, and peace, and justice are possible. 
This is the GOSPEL! This is the GOOD 
NEWS to the world!  

For Paul, the gospel is both, the announcement of God’s 
justice and the embodiment of that justice in the world 
through those who have responded to the gospel in 
faithful obedience.
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ENGLISH PAGES

A little child will 
lead us

Prof. univ. dr. MARCEL 
MĂCELARU
Aurel Vlaicu University of Arad, 
Romania

THE BIBLE IS A BOOK THAT MORE 
often than not surprises its readers with 
startling images, bold promises and 
unusual claims. Isaiah’s announcement 
of God’s plan for a humanity in need 
of salvation (Isaiah 11:1-9) is no 
stranger to this characterisation, for 
the vision of a child shepherding lions 
would undoubtedly occupy a leading 
place if a list of such passages were 
compiled. This prophecy is a climatic 
point in the book of Isaiah, an initial 
hint at God’s programme of restoration 
brought about by the birth of Messiah, 
the inauguration of God’s reign, and 
the establishment of a kingdom that 
surpasses even the boldest imagination. 

Within its immediate context, God’s 
Messiah, represented by a tender twig, 
or a shoot springing out of a decaying 
tree, is an alternative to the glorious 
cedars of Lebanon, the forest that 
represents the pride of Assyria. This 
contrast sets the tone for the entire 
passage, for the more we read about 
God’s future reign the clearer it gets 
that this is not the typical display of 
arrogance, violence and power we have 
come to expect from earthly rulers, 
of which the Assyrians are a worthy 
epitome. God’s reign, embodied by 
God’s Messiah, is the exact opposite 
– it is a display of simpleness and 

innocence, as delicate an appearance as 
that of a child in the midst of beasts. 

After this introduction, the passage 
gives a description of God’s rule by 
pointing out the abilities given to the 
Messiah, the nature of his performance 
as ruler, and the result of his reign upon 
the entire creation. We are told that 
God’s Messiah is endowed with the 
Spirit of wisdom and understanding, 
qualities that enable him to govern 
with justice in all matters, judicial 
and political. He is then given the 
Spirit of counsel and might, qualities 
usually associated with diplomacy 
and the authority to establish a reign 
characterised by order and welfare for 
his subjects. And ultimately, he is given 
a Spirit of knowledge, coupled with the 
fear of the Lord. Such knowledge is not 
about information; rather it manifests 
in relational terms, for it consists of 
love for the Creator and recognition 
of His work within the creation. It is 
knowledge that leads to true reverence 
and worship, given in response to God’s 
revelation as the Holy One. 

The absolute justice of God’s reign is 
subsequently described. Here we learn 
that the rightness of this reign starts 
with the knowledge of true motivations 
– a knowledge that does not rely on 
sight and hearing but goes much 

deeper, the implication being that 
this king sees hearts and intentions. 
That is why within God’s reign the 
weak and vulnerable members of the 
society are treated with equity. The 
word righteousness emphasised in the 
passage is a covenantal term, which 
points to the fact that what is in view here 
goes beyond virtues or moral goodness. 
It refers to relational norms that ensure 
one’s good relationship with God, with 
fellow human beings and with the 
creation. As such, it becomes clear that 
God’s reign described in the prophecy is 
not about escaping the world of the here 
and now, but about the redemption and 
transformation of our lived reality into 
a reality shaped by God’s vision for the 
creation. This, the passage makes clear, 
is accomplished by creating social good 
but also by curbing social evil. The rod 
with which the messianic king will 
rule is a metaphor for discipline and 
the destruction of the wicked suggests 
that God will act decisively to stop 
all evilness, individual and national, 
spontaneous and institutional.

The prophecy concludes with the 
announcement of shalom, a universal 
wellbeing, which is the inevitable effect 
of such a righteous rule. The vision is 
so unthinkable that the prophet shifts 
abruptly to figurative language and 

The image of wild animals submitting to the leadership 
of a child, the one who supposedly is least able to 
control their voracious instincts, is meant to startle 
the readers. It speaks of values such as innocence, 
simplicity, and humbleness. It also speaks about the 
value of all humans, for whether wolf or lion, lamb or 
calf, all are invited to enter God’s new kingdom.



18  ▪ IANUARIE 2021  ▪  REVISTA GENESIS

uses the animal world as a metaphor 
to portray the human world. We learn 
that God is at work within the Creation 
to regenerate human society and 
restore relational harmony. Within 
the kingdom God establishes, fears 
associated with insecurity, danger, and 
evil are removed, for the individual and 
for the world. The powerful imagery 
of predators sojourning with the prey 
expresses the reversal of values typical 
also of Jesus’ presentation of God’s 
kingdom in the gospels – the strong 
(the beasts) become dependent on 
the weak (the child), and it is only by 
understanding and embracing this new 
order of things that one can experience 
God’s blessed rule. 

Undoubtedly, this vision of God’s 
wonderous kingdom contrasts the 
lived reality we experience and have 
come to accept. Perhaps this is why 
many have become convinced that 
Isaiah’s prophecy speaks of a future 
that momentarily is unavailable to us. 
However, the purpose of God’s Word 
goes beyond informing. Its power to 

motivate and transform speaks of 
the need to consider all implications 
a given biblical passage may have in 
the here and now. As such, I propose 
the following THREE IMPLICATIONS 
for the believer and the church. These 
spring out of the conviction that God’s 
work in the world, in Christ, today, calls 
all of us to live God’s future in the here 
and now. 

Firstly, it is clear that 
the passage portrays the 
restoration of relationships as 
an important feature of God’s 

rule – restoration of the relationship 
between God and his people, 
restoration of relationships within the 
community, and last, but not least, 
restoration of the divinely intended 

harmony within the entire creation. It 
speaks of participation in the unique 
covenant established by the Creator 
with His creation, for “knowledge of 
God” and “fear of the Lord” are both 
specific phrases that express this 
specific relational content. A correct 
commitment to the Holy One, who is 
righteous and faithful, has inevitable 
consequences – it produces a social 
environment where human beings can 
relate to one another in trust and an 
economic environment where each 
person’s role within God’s creation is 
restored. As such, the passage is a call. 
An invitation to true fellowship with 
God, expressed in practical terms as 
love for the neighbour and care for the 
creation. 

Secondly, the reign of God in 
this passage is would best be 
described as shalom. This term, 
usually translated as “peace”, 

is an expression of comprehensive 
wellbeing, a reference to a state of 
flourishing that only God can bestow. 
In Isaiah’s prophecy, shalom describes 
a world within which fear, insecurity, 
danger, evil and violence find no place. 
The figurative language used suggests a 
radical reversal of values, an existence 
where human definitions of strength 
and weakness are challenged. The 
image of wild animals submitting to 
the leadership of a child, the one who 
supposedly is least able to control their 
voracious instincts, is meant to startle 
the readers. It speaks of values such as 
innocence, simplicity, and humbleness. 
It also speaks about the value of all 
humans, for whether wolf or lion, lamb 
or calf, all are invited to enter God’s new 
kingdom. This calls for repentance on 
our side, for a change of mentality and 
the practice of hospitality. Hospitality 
testifies to a basic understanding of 
common humanity that goes beyond 
established differences, beyond the 
possibility of aggression and rejection, 
in order to embrace in the same way 
friend and foe, kinfolk and stranger. It 
testifies to a world where one does not 

hesitate to provide for the needs of the 
neighbour and the foreigner, and by 
doing so to become a reflection of divine 
provision and embrace. Such practice 
of hospitality, I believe, is an alternative 
that changes lives. It brings back into 
our world kindness and compassion; 
and where kindness and compassion 
rule, indifference, selfishness and 
all other causes for divisiveness are 
eliminated. 

Thirdly, the prophecy 
ultimately describes a world 
unavailable through human 
means and methods. It 

offers an alternative that can only be 
perceived through the eyes of faith. 
I would define “faith” here as “the 
courage to imagine new possibilities 
and to act accordingly in the here and 
now.” This means that true faith is not 
cheap wishful thinking. Rather, it is 
an exercise of imaginative freedom 
within which God’s promises become 
the springboard for a re-construction 
of reality that goes beyond the way in 
which the unfaithful define the world, 
for themselves and for us. It is by faith 
that one sees purpose in human history 
and discovers true meaning in life. It 
is by faith that God’s reign is sought 
and its effects become available in the 
here and now; for it is by faith that new 
possibilities are discovered and in faith 
that blessed alternatives are sought and 
applied. 

It strikes me as wonderfully odd 
that a child is the central motif in this 
portrayal of God’s new reign. In the 
Biblical world such language would 
have been shocking news, for the social 
status of children was fairly low. Yet, the 
prophet claims in unequivocal terms 
that the strive to become a part of God’s 
kingdom involves the leadership of this 
child. I suggest, in closing, that this 
prophecy ought to remind us of God 
entering human history in Bethlehem. 
A blessed Child was given to us! He was 
given to lead everyone who is ready to 
change a step closer in the direction of 
God’s blessed kingdom. 

I would define “faith” here as “the courage to imagine new possibilities and to act 
accordingly in the here and now.”
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God’s reign is about redemption and 
transformation of our lived reality into 
a reality shaped by God’s vision for the 
creation.



PROIECT EDUCAȚIONAL: O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE
„O șansă la educație” este un proiect de 
ajutorare în ce privește școlarizarea copiilor 
care provin din familii cu o situație financiară 
foarte grea. Am ales să investesc în acest 
domeniu pentru că foarte mulți copii din 
Madagascar nu au parte de educație din cauza 
sărăciei. Așadar, în acest an școlar susțin 17 
elevi (6 în școală publică, 11 în școală privată) 
și o studentă prin acest proiect. Ajutorul 
implică: taxa de înscriere, taxa școlară lunară, 
rechizite și ghiozdan, meditații de două ori 
pe săptămână, haine și încălțăminte când e 
nevoie. Majoritatea sunt copii din cartierul în 
care locuiesc și pe care i-am cunoscut la Școala 
Biblică „Vestea Bună”. Cred în potențialul lor 
și știu că mulți dintre ei nu ar avea șanse la 
educație dacă nu ar exista un proiect prin care 
să fie ajutați. Părinții lor nu au avut această 
șansă, însă speranța mea pentru acești elevi 
este ca într-o zi să fie oameni care să aducă 
o schimbare în familiile lor și datorită acestei 
investiții în educația lor.

ȘCOALA SAINT ANICET – MANANDONA
La această școală învață mulți copii care 
participă la programul biblic pe care îl 
desfășurăm pentru copiii din Manandona. 
Deși localitatea este mai mare, locul în care 
lucrăm noi cu copiii este un mic sat la periferia 
localității. Fiindcă oamenii sunt foarte săraci 
și nu pot plăti mai mulți profesori, fiecare 
profesor are câte două clase în aceeași 
încăpere. Această școală era pe cale să se 
închidă pentru că două dintre clase nu aveau 
profesor deloc. Prin intermediul surorii Fara, 
cu care lucrez în această localitate, am luat 
cunoștință de situație și am facilitat un loc 
de muncă pentru o profesoară, doamna 
Hariette, care a preluat grija a două clase de 
copii. Totodată, mi-am propus să îi vizitez din 
când în când și să mă implic într-o anumită 
măsură pentru a ajuta. M-am bucurat mult 
să aud de la sora Fara că părinții au rămas 
uimiți când au auzit ceea ce am făcut și a fost 
o ocazie pentru ea să mărturisească faptul că 

Dumnezeu îi iubește și le poartă de grijă. Prin 
toată implicarea noastră, într-un fel sau altul, 
scopul primordial este același: oamenii să Îl 
cunoască pe Dumnezeu și El să fie proslăvit 
prin viața noastră!

TEREN PENTRU LUCRAREA CU COPIII – MANANDONA
Tot în această perioadă Dumnezeu ne-a ajutat 
și am cumpărat încă o porțiune de teren pentru 
lucrarea cu copiii, atât pentru activitățile 
educaționale care se desfășoară de două ori 
pe săptămână, cât și pentru activitățile de la 
Școala Biblică. Sunt recunoscătoare Domnului 
care poartă de grijă chiar și în vreme de criză!

PROIECȚII PENTRU ANII CARE VIN 
1. CABINET MEDICAL – serviciile medicale 
accesibile pentru orice om fac parte din 
multele nevoi pe care le-am întâlnit aici, în 
Madagascar. Cei mai mulți oameni au cu 
greu acces la îngrijiri medicale din cauza 
sărăciei, mulți merg la doctor prea târziu 
pentru a mai putea fi tratați de anumite boli 
și mulți copii mor prematur din această cauză. 
Dintotdeauna mi-am dorit ca slujirea mea să 
fie într-o mare măsură pe acest plan, pentru că 
îmi doresc să aduc vindecare pentru sufletele 
oamenilor, dar și pentru trupurile bolnave 
și istovite de traiul greu. În această direcție, 
împreună cu colega mea Tabita și ajutate de 
Ioana Șaitiș, am făcut demersurile necesare 
pentru a deschide un cabinet medical și o 
mică maternitate în orașul în care locuim, într-
un cartier lipsit de servicii medicale. În viitorul 
apropiat vom începe efectiv munca în acest 
loc, după ce vom obține actele necesare.

2. CURS PENTRU ÎNVĂȚĂTORII DE ȘCOALĂ 
BIBLICĂ PENTRU COPII – o altă nevoie pe 
care am sesizat-o, lucrând de mai bine de un 
an și jumătate în lucrarea cu copiii, este nevoia 
de instruire a lucrătorilor pentru a le preda 
eficient copiilor. Am pe inimă să concep un 

curs pentru învățători, inspirată din anumite 
materiale din care am învățat de-a lungul 
anilor și din experiența personală acumulată 
atât în țară, cât și în contextul malgaș. Va fi un 
proces mai lung și cu multă muncă, însă cred 
că va aduce beneficii pe termen lung pentru 
lucrarea cu copiii, atât la școala duminicală 
din biserici, cât și la orice grup de întâlnire cu 
copiii.

MOTIVE DE MULȚUMIRE ȘI RUGĂCIUNE
 » Mulțumesc Domnului și tuturor celor care 

v-ați rugat și ați contribuit pentru mașina 
de care am avut nevoie și pe care am 
reușit să o cumpăr în luna octombrie. 

 » Am nevoie de rugăciune pentru lucrarea 
medicală care se va desfășura în special 
la cabinetul medical. Vrem ca oamenii să 
Îl cunoască pe Dumnezeu prin intermediul 
acestor servicii de care vor beneficia. 

 » Putere și pricepere în conceperea acestui 
curs pentru învățători și oamenii necesari 
care să mă ajute cu traducerea în limba 
malgașă. 

FII ALĂTURI DE DENISA

Dacă doriți să vă implicați financiar în această 
lucrare o puteți face în felul următor:

1. TRANSFER BANCAR
APME - SWIFT CODE: BTRLRO22
RON: RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802 
EUR: RO32 BTRL EURC RT00 G897 1801 
USD: RO45 BTRL USDC RT00 G897 1802 
GBP: RO97 BTRL GBPC RT00 G897 1801

2. ONLINE PRIN PAYPAL : www.apme.ro/doneaza/
Vă rog să menționați la fiecare donație: pentru 
Moldovan Denisa
Email: denisa.moldovan@interchange.ro 

  

Scrisoare de informare din Madagascar
Denisa Moldovan 
octombrie-noiembrie 2020 Dumnezeu este Sursa tuturor resurselor
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ANUL 2020 A TRECUT. Urmărind cum 
s-au scurs zilele, ceva mi-a atras atenția 
foarte insistent. Nu este ceva nou, dar 
ceva tot mai intens pe zi ce trece, ceva 
care mă obligă să stau jos și să meditez 
în mod foarte serios la anul care vine. 
În calitate de creștin, am avut de 
luptat tot timpul cu un dușman a cărui 
caracteristică de bază este OBRĂZNICIA, 
un dușman care se scoală mult mai 
dimineață decât mine. (Unii spun că 
nu doarme niciodată.) Acest dușman, 
de cele mai multe ori, are strategii 
de nebănuit.  Plănuiește tot felul de 
capcane în care să mă prindă imediat ce 
mă ridic din pat. Dacă îngenunchez să 
mă rog, e lângă mine, șoptindu-mi tot 
felul de baliverne. Dacă mă pregătesc să 
am o zi de post, îmi aduce în față rețetele 
cele mai ademenitoare de mâncare. 
Dacă vreau să citesc Biblia, îmi spune 
să o las pe mai târziu, că am să întârzii 
la serviciu, să mă ocup de nepoți, să 
răspund la telefonul care sună întruna. 

Indiferent ce gândesc, ce vorbesc, ce fac, 
unde merg, de unde vin sau unde sunt, 
el este aproape de mine, chiar foarte 
aproape de mintea mea, de urechea 
mea, de ochii mei.  Încearcă cu orice 
preț să intre cu bocancii lui mizerabili 
în gândurile mele, în tainele sufletului 
meu. Pe drept cuvânt, este nesimțit. Se 
așază între mine și ceea ce Dumnezeu 
vrea de la mine sau luptă să stea 
împotriva a tot ce vreau să fac pentru 
lucrarea lui Dumnezeu. Acest inamic are 
multe nume, dar, dintre toate numele pe 
care le are, cel mai cunoscut este diavol. 

Foarte mulți nu cred în el și asta 
nu-l supără deloc, dimpotrivă, îi aduce 
beneficii formidabile. De fapt, cea mai 
mare farsă a lui este să-i convingă pe 
oameni că el nu există. Nu se rușinează 
de numele pe care îl poartă.   Uneori, se 
apropie de urechea cu care aud foarte 
bine și îmi șoptește ceea ce mie nici 
nu-mi trece prin cap: „Se preface și în 
înger de lumină...” (2 Corinteni 11:14). 

 Rev. Ilie Tomuța 
 Dir. Genesis Mission

Este scris: 
„Omul nu trăiește 
numai cu pâine, ci 

cu orice cuvânt care 
iese din gura lui 

Dumnezeu.” 

(Matei 4:4)
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Pot să-i spun de zeci de mii de ori: 
„Urâtule! Obraznicule! Mincinosule! 
Prăpăditule! Hoțule!” etc. El are tupeul 
să-mi zâmbească sau chiar să-mi râdă în 
față, de parcă l-aș fi felicitat pentru ceea 
ce face. Și, totuși, acest inamic are ceva 
ce nu-i place, și anume CUVÂNTUL LUI 
DUMNEZEU. Se teme de ceea ce este 
scris în Sfânta Scriptură. Uneori, se 
teme mai tare decât mulți creștini. El 
știe foarte bine ce putere are cuvântul 
scris din Scriptură. Luptele pierdute pe 
care le-am avut a fost pentru că nu am 
știu să-l înfrunt cu ceea ce l-a înfruntat 
Domnul Isus: „Este scris” (Matei 4:4).

Sunt mai mult decât uimit să 
descopăr că, în casele multor familii, 
pe masa din sufragerie au un bol în care 
țin usturoi. „Diavolul fuge de usturoi și 
e bine să-l ai întotdeauna pe masă”, îmi 
spunea cineva ca explicație. Știam că 
dacă mănânci usturoi previi o oarecare 
formă de răceală, dar ca diavolul să fugă 

de usturoi e ceva uimitor. Alții spun că 
diavolul fuge de cruce și e bine să ai 
în casă, pe pereți, o icoană cu o cruce. 
Unii și-o atârnă de gât, să nu-i sugrume 
acest inamic. O găsim și pe vârful 
bisericilor. Cineva spunea că dacă nu ai 
cruce pe pereții din casă sau în biserică, 
e bine să ai un cui unde să dai cu 
capul. Doamne, ce înșelăciune pot trăi 
oamenii! Este cert că el nu fuge nici de 
usturoi, nici de cruce, nici de icoanele 
cu sfânta Marie sau a nici unuia dintre 
apostoli, nu se teme nici de tabloul din 
casa noastră unde stă Isus răstignit, nu 
se teme nici de armele firii pământești 
cu care încerc uneori să mă apăr. Ca 
diavolul să fugă trebuie să poți spune 
cu autoritate divină ceea ce este scris în 
Sfânta Scriptură: „Pleacă satano, este 
scris...”. El știe valoarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, îi cunoaște puterea și de 
aceea îi este teamă de tot ce este scris 
în Scriptură. El știe că cerurile vor trece, 

dar cuvântul Sfintelor Scripturi nu va 
trece niciodată. La gândul acesta el se 
înfioră și împreună cu el se înfioră toți 
demonii. De aceea, nu este absolut 
deloc indicat să cochetezi cu el sau să 
încerci să lupți fără să cunoști Cuvântul 
lui Dumnezeu. 

Dacă nu cunoști Sfânta Scriptură, nu 
e recomandat să încerci să argumentez 
cu el spunând povești. El râde ori de 
câte ori noi desconsiderăm Cuvântul 
lui Dumnezeu și ne vede deja câștigați 
pentru el. Tot ceea ce-l poate învinge 
sunt cuvintele din Scriptură pe care 
trebuie să le rostești și pe care să te 
bazezi: „ESTE SCRIS...” 

El a știut mai bine că orice ființă 
umană născută sub cer cine este Isus, 
dar cu toate acestea a avut curajul de 
a veni pentru a-L ispiti cu ceea ce mă 
ispitește și pe mine în fiecare zi.

Rafinamentul cu care lucrează a 
făcut pe mulți să-i cadă victime. Pentru 
a ști însă ce este scris în Sfânta Scriptură 
trebuie să o citești, să o cunoști, să fii un 
om biblic, să-ți încarci mintea zilnic cu 
ceea ce este scris. 

Strâng Cuvântul Tău în 
inima mea, ca să nu păcătuiesc 
împotriva Ta! 

(Psalmii 119:11)

Că să pot citi Biblia trebuie să o am, 
să știu unde am lăsat-o ultima dată 
când am citit din ea.  

•

Am citit despre un cioban care de 
câte ori pleca cu oile la păscut, avea 
întotdeauna cu el o traistă care era 
împărțită în două. Într-o parte obișnuia 
să-și pună merindele, iar în cealaltă 
parte își punea Biblia. Într-o zi, un 
bărbat ce era în excursie, îl găsi pe 
cioban citind Biblia. El îl întreabă de ce 
citește această carte? 

„Pentru că sunt singur”, răspunse 
ciobanul.

„Și parcă nu ești tot singur și dacă 
citești?”

„Eu plâng pe acei oameni care nu citesc Biblia în fiecare zi. Mă mir că ei 
se lipsesc de această putere.”

– Thomas Woodrow Wilson, fost președinte al SUA

Este cert că diavolul nu fuge nici de 
usturoi, nici de cruce, nici de icoanele 
cu sfânta Marie sau a nici unuia dintre 
apostoli, nu se teme nici de tabloul din 
casa noastră unde stă Isus răstignit, nu 
se teme nici de armele firii pământești 
cu care încerc uneori să mă apăr. Ca 
diavolul să fugă trebuie să poți spune 
cu autoritate divină ceea ce este 
scris în Sfânta Scriptură: „Pleacă 
satano, este scris...”. El știe valoarea 
Cuvântului lui Dumnezeu, îi cunoaște 
puterea și de aceea îi este teamă de tot 
ce este scris în Scriptură.
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„Nu! răspunse ciobanul. Citind în 
această carte stau de vorba cu apostolii 
și proorocii, stau de vorba cu Dumnezeu 
și mă simt atât de bine și de fericit în 
compania lor.”

•

Nu există nici o altă formulă magică, 
nicio altă cale prin care să pot înfrunta 
acest inamic. 

Din motivul necunoașteri 
Cuvântului lui Dumnezeu, oamenii sau 
rătăcit întotdeauna. 

Drept răspuns, Isus le-a 
zis: „Vă rătăciți! Pentru că nu 
cunoașteți nici Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu. 

(matei 22:29)

Viața de biruință constă în 
cunoașterea Cuvântului lui 
Dumnezeu

Și viața veșnică este aceasta: 
să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, și pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu. 

(ioan 17:3)

Viață de biruință are un singur 
secret: rămânerea în Cuvântul 
lui Dumnezeu 

Dacă rămâneți în Mine și dacă 
rămân în voi cuvintele Mele, cereți 
orice veți vrea și vi se va da.

(ioan 15:7)

Fostul președinte al americii 
Thomas Woodrow Wilson citea Biblia 
în fiecare zi. Iată afirmația lui despre 
Biblie:

„Eu plâng pe acei oameni care 
nu citesc Biblia în fiecare zi.  Mă 
mir că ei se lipsesc de această 
putere.” 

Biblia este una din cele mai uimitoare 
cărți. Ori de câte ori o deschizi, un 
verset pe care l-ai mai citit de mai mult 
de 20 de ori, te luminează deodată și 
capătă un înțeles nou. Îți poți aminti 
când ai citit ultima dată în Cuvântul lui 
Dumnezeu? Poate ai și uitat în care colț 
a casei este Biblia.

John Maxwell spune în cartea lui 
Parteneri în rugăciune că există trei 
modalități prin care oamenii intră în 
prezența lui Dumnezeu: 

1. Rugăciunea
2. Citirea Sfintelor Scripturi
3. Închinare.

Citirea zilnică a Bibliei poate 
face minuni în umblarea noastră cu 
Dumnezeu.

Toată Scriptura este insuflată 
de Dumnezeu și de folos ca să 
învețe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înțelepciune în neprihănire, 
pentru ca omul lui Dumnezeu să 
fie desăvârșit și cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună. 

(2 timotei 3:16-17)

Am ales să fac tot pentru a avea 
în inima și minte. Vreau să pot fi un 
om a cărui inimă și minte să devină 
biblicizate. Este singurul mod în care 
voi fi un biruitor. Vrei să fii un biruitor? 
Vrei să-l vezi pe diavolul fugind de la 
tine? Citește Biblia și astfel poți fi gata 
oricând. 

Pentru a ști însă ce este scris în Sfânta Scriptură  trebuie să o citești, să o cunoști, 
să fii un om biblic, să-ți încarci mintea zilnic cu ceea ce este scris.
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Nu toți eroii 
poartă pelerină

IULIA ȘMALBERGER
Coord. Proiecte Misiunea 
Genesis

Chiar dacă pe pământ avem necazuri, 
amintirea faptului că alături de Domnul 
vom trece biruitori peste toate ne dă 
speranță și putere să privim dincolo de 
probleme.

PE PARCURSUL ACESTUI AN, atunci 
când întreaga planetă a fost cuprinsă 
de pandemie, am avut senzația că ar 
fi așa de frumos să apară cineva care 
să salveze situația și totul să revină la 
normal. Dacă ceea ce s-a întâmplat anul 
acesta ar fi fost un scenariu de film, 
probabil că din acest scenariu nu ar fi 
lipsit un EROU care să salveze oamenii 
din a se mai îmbolnăvi sau a muri.

Ne place ideea ca cineva să ne 
salveze dintr-o problemă în care ne 
aflăm. Ne dorim repede ca totul să se 

rezolve și să revenim 
la viețile noastre, fără 
să fim opriți forțat de 
împrejurările unei 
situații neplăcute, 
întrerupți din a ne trăi 
viața așa cum dorim sau 
stingheriți de o veste rea 
sau o catastrofă.

Când mă gândesc că acum 2000 de 
ani Domnul Isus a venit pe pământ ca 
„să salveze situația”, ca un erou ce nu 
purta pelerină ca în filme, ci ca un Miel 
de Jertfă Care S-a dat pe Sine Însuși 
pentru ca fiecare dintre noi să fie salvat 
de la o moarte veșnică, retrăiesc chiar 
și în aceste clipe siguranța că există 
cu adevărat un EROU prin ceea ce El a 
făcut pentru noi. Acest lucru mă face 
să am inima plină de bucurie și să fiu 
încurajată în fața oricăror provocări ale 
vieții, având speranța că această salvare 
nu este doar pentru moment, nici măcar 
pentru un singur an, ci este pentru o 
eternitate.

Avem nevoie să auzim mărturii 
ale oamenilor despre salvarea dată de 
Dumnezeu vieților lor. Când Hristos 

a intrat în inima mea, am știut că 
fără El trăiam o viață lipsită de sens 
și când L-am descoperit a fost ca un 
erou personal care nu numai că m-a 
salvat de o viață păcătoasă, ci mi-a dat 
certitudinea că existența mea este în 
siguranță în mâna Lui. Acest sentiment 
minunat de aparținere ar trebui să îl 
experimenteze fiecare om. 

Oamenii în vremea aceasta sunt 
înspăimântați de ceea ce virusul face în 
toată lumea, la auzirea veștilor despre 
pierderea celor dragi și la suferința ce 
s-a intensificat în urma îmbolnăvirilor. 
Aceste realități ne fac să medităm la 
Dumnezeu, Care salvează cu adevărat 
vieți și destine nu doar în vreme de 
pandemie, ci orișicând. 

Gândurile noastre ar trebui cu atât 
mai mult să fie îndreptate către Domnul 
Isus, Care este gata să salveze situația 
atunci când ne aflăm în probleme. 
Chiar dacă pe pământ avem necazuri, 
amintirea faptului că alături de Domnul 
vom trece biruitori peste toate ne dă 
speranță și putere să privim dincolo de 
probleme.

Perioada sărbătorilor este potrivită 
pentru a ne încuraja unii pe alții, dar cea 
mai mare încurajare o găsim în Domnul 
Isus, Care cu dragoste ne poartă zilnic 
poverile. Îmi răsună în minte cuvintele 
apostolului Pavel care spun: „Eu 
socotesc că suferințele din vremea 
de acum nu sunt vrednice să fie puse 
alături cu slava viitoare, care are să fie 
descoperită față de noi” (Romani 8:18).

Dă-I voie Domnului Isus să devină 
EROUL tău personal și El să salveze 
situația grea din viața ta! 
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IRENA SENDLER S-A NĂSCUT în ziua de 
15 februarie 1910, în familia doctorului 
Stanislaw Krzyzanowski, în capitala 
poloneză Varșovia. După moartea doctorului, 
comunitatea evreiască din Varșovia s-a oferit 
să-i plătească tinerei Irena toate studiile, 
dar, urmând principiile tatălui ei, s-a opus 
sistematic tendințelor sociale antievreiești 
prezente încă dinainte de război, motiv 
pentru care a și fost suspendată din 
Universitatea din Varșovia timp de trei ani. 

Irena a crescut într-o familie care i-a 
insuflat valori și a învățat-o să-i iubească 
pe ceilalți. Era activistă,  nu a fost niciodată 
de acord cu politica ce guvernează țara 
ei.  Încă din tinerețe, a fost preocupată de 
participarea democratică și a văzut lumea 
prin marii scriitori polonezi, a devorat cu 
lăcomie acele cuvinte care reflectau durerea 
și suferința poporului ei. 

Când Germania nazistă a invadat Polonia 
în 1939, Irena lucra la Departamentul de 
Asistență Socială din Varșovia.    Ea a fost 
responsabilă cu asigurarea hranei copiilor 
săraci din acest oraș, în care au proliferat 
tabere concentrând peste 400.000 de evrei, 
în majoritate copii, femei și vârstnici. Mii de 
oameni au murit în fiecare lună din cauza 
foamei, a bolilor infecțioase sau au fost uciși 
în lagărele de exterminare. 

Groaza anihilării speciei umane în forma 
sa cea mai brutală a dus la crearea acelei 
Zegota, o societate clandestină în favoarea 
evreilor.  Irena li s-a alăturat și a reușit să intre 
în ghetouri pentru a salva vieți în mijlocul 
morții.  A oferit ajutor familiilor și, pentru a 
evita problemele în timpul inspecțiilor, le-a 
înregistrat cu nume catolice fictive sau ca 
purtători de boli contagioase.  Durerea a fost 
resimțită acolo: „Culoarea ghetoului este 
culoarea hârtiei care acoperă cadavrele care 
se află pe străzi înainte de a fi luate”.  

Ea avea nevoie de o strategie care să-i 
permită să scoată copiii evrei din ghetou și, 
astfel, să evite aparent inevitabila lor moarte 

IRENA 
SENDLER
SORA MEDICALĂ 
CARE A SCHIMBAT VIEȚI

Iulia 
Șmalberger
COORD. PROIECTE MISIUNEA 
GENESIS

AUTOR
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Nu am făcut nimic special, am făcut doar ceea ce 
ar fi trebuit, nimic mai mult. Motivul pentru care am 
salvat copiii provine din casa mea, în copilărie. Am 
fost educată în credința că oamenii trebuie ajutați din 
inimă, fără a ține cont de religia sau naționalitatea lor. 

– Irena Sendler

tristă.  Cu convingerea că trebuie să 
lupte pentru cei care aveau nevoie 
de îngrijirea ei, ea a adunat câțiva 
colaboratori și a pornit să salveze un 
număr mare de oameni. Irena a reușit să 
scoată peste 2500 de copii din captivitate 
în saci de gunoi, bagaje, cutii de scule, 
sicrie și ambulanțe. Cel mai mic dintre 
acești copii era Elzbieta Ficowska, în 
vârstă de șase luni, care a fost dusă la 
libertate într-o cutie de lemn cu găuri, 
lângă o încărcătură de cărămizi și sub 
efectele sedativelor, astfel încât să nu 
fie descoperită.  Ajutorarea evreilor era 
o faptă extrem de gravă și pedepsită cu 
moartea.  

Când copiii au reușit să părăsească 
ghetoul, au fost botezați cu nume 
creștine, pe care Irena le-a scris unu 
câte unu pe fâșii de hârtie, pe care le-a 
ascuns în borcane și pe care apoi le-a 
îngropat sub un măr, într-o grădină 
vecină. Ca angajată a Sectorului Național 
de Asistență Socială, Irena deținea un 
permis special în baza căruia putea să 
intre legal în ghetoul din Varșovia (locul 
unde erau concentrați toți evreii), spre 
a depista eventualele cazuri de tifos 
și, fiind de etnie germană, ea a primit 
și permisiunea să lucreze în lagărul de 
concentrare, în calitate de croitoreasă 
sau femeie de serviciu. 

În anul 1943, Irena a fost prinsă de 
naziști și torturată vreme îndelungată 
pentru a spune locațiile copiilor 
evrei. Refuzând orice modalitate de 
comunicare, Irena a fost condamnată la 
moarte. În drum spre locul de execuție, 
câțiva aliați din mișcarea Zegota au 
reușit să îi mituiască pe militarii naziști 
care o însoțeau pe Irena. Cei care urmau 
să o execute au lăsat-o într-o pădure, în 
stare de inconștiență, având mâinile și 

picioarele rupte, cu convingerea că nu 
avea șanse prea mari să supraviețuiască. 
Buletinul oficial de știri anunța moartea 
Irenei Sendler, dar cei care au reușit să-i 
mituiască pe soldații naziști au luat-o pe 
Irena din pădure și au adăpostit-o până 
când și-a revenit de pe urma torturii. 

În anul 2003, papa Ioan Paul al II-
lea i-a trimis Irenei Sendler o scrisoare 
personală, apreciindu-i eforturile 
făcute în vremea celui de-al Doilea 
Război Mondial, iar, în data de 10 
octombrie 2003, Sendler a fost onorată 
cu „Ordinul Vulturului Alb”, cea mai 
înaltă decorație civilă poloneză și cu 
Premiul Jan Karski, „Pentru Curaj și 
Inimă”, dăruit de Centrul Cultural 
Polonez din Washington. 

În anul 2007, la vârsta de 97 de ani, 
a fost onorată de Senatul Poloniei și 
a fost nominalizată la Premiul Nobel 
pentru Pace.  

Exemplul ei le va rămâne, de-a 
lungul timpului, milioanelor de oameni 
care sunt atinși să recunoască în ea 
o asistentă curajoasă, cu o voință de 
neclintit și cu o dorință fierbinte de a-i 
sluji pe ceilalți: „Ființele umane sunt 
fundamental sacre. Demnitatea umană 
implică acceptarea obligației umane de 
a sluji cu dragoste, de a exista de dragul 
altora”. 

Irena Sendler a murit la Varșovia, în 
12 mai 2008, declarând lumii: „Fiecare 
copil salvat cu ajutorul meu este o 
împlinire a rostului meu pe pământ, nu 
un titlu de glorie.” 

Culoarea ghetoului este culoarea hârtiei care acoperă 
cadavrele care se află pe străzi înainte de a fi luate.

– Irena Sendler
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LUMINIȚA DUMITRU, 
Timișoara

CUVÂNTUL DIVIN S-A FĂCUT OM!
Când Isus S-a născut, poporul 

Israel se afla sub ocupație străină, 
exceptând câteva perioade scurte 
de eliberare, iar în tot acest timp 
evreii s-au luptat pentru menținerea 
identității naționale. Fiecare 
credincios evreu era motivat de 
speranța că într-o zi Mesia va 
aduce izbăvire națiunii, alungând 
dominația romană. 

La fel ca ei, în această vreme, 
comunitățile de credincioși din 
întreaga lume Îl așteaptă pe Mesia 
să vină și să aducă izbăvirea de sub 
dominația Coronavirusului și de sub 
forța întunericului care treptat pune 
stăpânire peste întreg pământul. 

În calitate de credincioși, avem 
datoria și chemarea să ne întoarcem 
la Scriptură, să-L căutăm mai 
profund pe Dumnezeu și să semănăm 
credința în inimile noastre și în 
inimile celor de lângă noi. Cuvântul 
lui Dumnezeu are aceeași putere 
și astăzi, iar puterea lui Isus este la 
fel de mare. Biblia ne încurajează și 
ne spune: „Hristos în noi, nădejdea 
slavei” (Coloseni 1:27). 

Cine crede în Mine va face și el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă 
va face altele și mai mari decât 
acestea, pentru că Eu mă duc la 
Tatăl. 

(Ioan 14:12)

Isus, Calea spre devenirea 
noastră asemenea Lui
Dacă ne uităm în Evanghelii, putem 
vedea că Isus Și-a arătat puterea 
divină în mai multe moduri: a 
vindecat bolnavi, a umblat pe ape, 
a liniștit furtuna, a transformat apa 
în vin, a înmulțit pâinile și peștii, l-a 
înviat pe Lazăr. În același timp, pe tot 
parcursul lucrării Sale, Isus a făcut 
frecvent afirmații cu privire la Sine, 
iar Ioan, în Evanghelia sa, punctează 
șapte momente distincte în care 
Domnul declară celebra sintagmă 
„Eu sunt!”.

Având toate aceste declarații cu 
privire la Sine și cunoscând puterea 
Cuvântului lui Dumnezeu, inima 
noastră în aceste vremuri se va 
odihni în El. În orice circumstanță, 
El rămâne Stânca de veacuri, Cel 

Care a biruit și prin care noi suntem 
„mai mult decât biruitori” (Romani 
8:37). Mai mult decât atât, cred că, 
în aceste vremuri, chemarea noastră 
este să ne încredem în Domnul și să 
continuăm drumul nostru, slujirea 
noastră, trăirea noastră împreună 
cu El, cu atât mai mult acum, când 
vedem că „vremea se apropie” (Luca 
21:8). Inima lui Dumnezeu saltă de 
bucurie văzând cum credincioșii 
strâng rândurile, își adună credința, 
se înarmează cu armele pe care 
Dumnezeu le-a pus la dispoziție și 
luptă împotriva mizeriilor acestor 
lumi, Îl caută pe El din toată inima, 
se pun deoparte în post și rugăciune 
pentru a înțelege tot mai mult voia lui 
Dumnezeu și pentru a face voia Lui. 
Cu atât mai mult, în aceste vremuri, 
chemarea noastră este să căutăm să 
ducem Cuvântul Lui la toți oamenii, 
iar în drumul nostru spre Cer, să ne 
umplem brațele de roade.

Dumnezeu așteaptă ca noi să 
facem „roade” şi să fim „roade” 
pentru alții

În vremurile acestea, care 
aduc cu ele incertitudine, teamă 
și nesiguranță, vremuri în care 
restricțiile cu privire la participarea 
credincioșilor la templu sunt tot 
mai mari, trebuie să ne aducem 
aminte de un lucru vital: Isus Hristos 
este adevăratul Templu, unde 
coboară prezența lui Dumnezeu. 
Prin această afirmație, nu vreau să 
încurajez statul acasă, ci vreau să 
te încurajez ca, atunci când sunt 
piedici, ești în boală sau biserica este 
închisă, pentru o vreme, din cauza 
restricțiilor, caută-L pe Dumnezeu, 
caută să înțelegi mai bine și mai 
profund cine este Isus. 

Isus este Mesia, Fiul lui 
Dumnezeu, întruparea Cuvântului 
și a prezenței Lui divine, Care a venit 
să dezvăluie cine este cu adevărat 
Dumnezeu. Isus a făcut minuni și 
afirmații extraordinare despre El 
Însuși. El este realitatea la care trimite 
întreaga istorie a Israelului. Isus este 
realitatea reprezentată de Templu. 
Nimeni nu poate experimenta 
Împărăția lui Dumnezeu fără a fi 
născut din nou, fără a-L primi pe Isus 
ca Domn și Stăpân. 

Isus în 
perioadă de 
pandemie

La început era Cuvântul, și 
Cuvântul era cu Dumnezeu, și 
Cuvântul era Dumnezeu. 

IOAN 1:1
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Vedenii cerești 
revelau pe pământ 
planul cel sfânt.
Ceresc emisar, 
îngeru-n pridvor, 
vestind… Buna Vestire.
Umplută de har, 
de toți preafericită, 
Maria cânta.
Logodnicul ei, 
printre-ai pădurii copaci,
un măr domnesc era.
În Betleemul din Iuda, 
Alt Soare din iesle 
Se ivea.
Blândețe de Miel, 
uimiți, păstorii vedeau 
pe chipu-I regesc.

Un Prunc Se născu. 
În iesle culcat, 
El o… Cruce visa!

Pe cerul Iudeii, 
urmând steaua din Iacov, 
magii confirmau profeția.
Lui Irod cel Mare
beția puterii – mințile furându-i –  
beție de sânge ceru.
Din ordinul său, haini călăreți 
au întrerupt prin curți 
inocentul joc.
Pe ulițe pustii, 
doar mame despletite, 
în cernite straie.
Cu plânsu-i nealinat,
mama-mamelor, Rahela,  
spăla caldarâmu-nsângerat.

Clopotul Ramei – 
glas de-aramă clopotind – 
plânsu-i plânguind.

Alt Soare

„Împărăția Mea nu este din 
lumea aceasta” (Ioan 18:36). 
Împărăția Lui este pentru lumea 
aceasta, dar valorile acesteia nu 
vin din lume. Isus învinge păcatul 
lăsându-L să-L învingă și câștigă 
victoria printr-un act de iubire 
necondiționată. Moartea lui Isus 
este locul unde se întâlnesc cerul 
și pământul. Isus Își dezvăluie 
identitatea atunci când renunță la 
viață. 

Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi. 
După aceste vorbe, a suflat peste 
ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!” 

(ioan 20:21-22)

Duhul Sfânt este acea prezență 
personală plină de dragoste care 
va veni să locuiască în oamenii 
poporului Său și să îi atragă înspre 
dragostea dintre Tatăl și Fiul. 

Eu și Tatăl una suntem. 

(ioan 10:30)

Isus pleacă pentru a putea veni 
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate fi 
în toate locurile în același timp, în 
timp ce Isus, în calitatea Lui de Om, 
a avut limitarea oricărui om, aceea 
de a fi într-un singur loc odată. 
Duhul Sfânt este Cel Care le-a 
dat putere ucenicilor să ducă mai 
departe misiunea lui Isus, misiune 
care conține fapte de iubire și 

slujire, precum și mărturisirea 
Adevărului. Același Duh Sfânt este 
și peste noi în calitate de ucenici 
ai lui Isus în aceste timpuri grele 
și, chiar dacă, aparent, contextul 
pare să nu ne avantajeze, misiunea 
noastră rămâne aceeași. 

Da, nu este ușor și nu va fi mai 
ușor. Isus prezice opoziția pe care 
o vom întâmpina. „Așa cum M-au 
urât pe Mine, la fel vă vor urî și pe 
voi”  (Ioan 15:18), „dar îndrăzniți, 
Eu am învins lumea” (Ioan 16:33). 
Acest mesaj al lui Isus, plin de 
putere și de speranță, ar trebui 
să ne țină cu inima și cu mintea 
îndreptate spre cer, spre biruința 
care vine prin El și datorită Lui, 
ar trebui să ne îmbrace inima în 
putere și în credință în fiecare zi, 
pentru că El a biruit, „iar Cel Care 
trăiește în mine este mai tare decât 
cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). 

În ciuda vremurilor, Isus îmi 
spune mie și îți spune ție: „Fii tare! 
Îmbărbătează-te! Încinge-te cu 
putere și credință aruncă năvodul 
în partea cealaltă și vei fi uimit cum, 
la un cuvânt al lui Isus, vei umple 
năvodul cu «pește».”. Suntem mai 
eficienți atunci când ascultăm de 
Isus și îndeplinim Cuvântul Lui. 
Vremurile se schimbă, dar Adevărul 
și promisiunile lui Dumnezeu vor 
dăinui în veci.

Dumnezeu să vă binecuvânteze 
veșnic, în dragostea Sa mare și 
după bunătatea Lui nemărginită.  

În ciuda vremurilor, Isus îmi spune mie și îți 
spune ție: „Fii tare! Îmbărbătează-te! Încinge-te 
cu putere și credință aruncă năvodul în partea 
cealaltă și vei fi uimit cum, la un cuvânt al lui 
Isus, vei umple năvodul cu «pește»”. 

Eu sunt!
 » Eu sunt Pâinea vieții – Ioan 6:35
 » Eu sunt Lumina lumii – Ioan 8:12
 » Eu sunt Ușa oilor – Ioan 10:7
 » Eu sunt Păstorul cel bun – Ioan 10:11
 » Eu sunt Învierea și Viața – Ioan 11:25
 » Eu sunt Calea, Adevărul și Viața – Ioan 14:6
 » Eu sunt adevărata Viță – Ioan 15:1

TICU LEONTESCU, 
Timișoara
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ÎMI ADUC AMINTE că în perioada 
când eram student am auzit o serie de 
predici despre David și Goliat. Am fost 
fascinat. Ulterior am mai ascultat și alte 
abordări frumoase ale pasajelor biblice 
care redau lupta vitejilor lui David cu 
uriașii. Am fost atras de subiect și am 
făcut propriul meu studiu. Mi-am dat 
seama că am de-a face cu un mesaj de 
care creștinii de azi au mare nevoie. 

Metafora uriașului cu care ne 
luptăm poate căpăta diverse expresii 
în viața noastră, însă cert este că 
niciunul dintre noi nu e scutit de 
luptele vieții. Textele biblice sunt puse 
înaintea noastră drept pildă care să 
inspire curaj și credință1. 

Uriașii cu care trebuie să ne 
confruntăm pentru o viață de 
biruință identifică cele mai comune 
pericole pentru credincioși: uriașul 
limitărilor personale, uriașul „firea 
pământească”, uriașul reprezentat de 
sistemul de gândire al lumii, uriașul 
„lupul îmbrăcat în piele de oaie” și 
uriașul cel rău, Satan. 

Modelul lui David și al vitejilor 
lui este o încurajare pentru noi ca să 
ne depășim obstacolele care apar în 
viața noastră. Uriașii sunt aparent de 
neînvins, însă David și slujitorii lui au 
reușit să învingă uriașii care au apărut 
în calea lor. De asemenea, avem o listă 
întreagă de eroi biblici care se înscriu 
în galeria credinței și au învins propriii 
uriași. 

Pastor ION HREZDAC, Biserica 
Agape din Enfield, Connecticut, 
autor al cărților Învinge-ți uriașii 
și Rugăciunea schimbă totul.

Cei care au valori trebuie să le apere. 
Va trebui să lupți pentru ceea ce prețuiești.
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Una dintre lecțiile pe care am învățat-o de la 
acest studiu al Scripturii și de la viață, în același 
timp, este că fiecare uriaș trebuie doborât. 
Uneori ni se pare mai simplu să îl negăm și să 
ne ascundem de uriașul din viața noastră, însă 
uriașul nu pleacă fără confruntare. Uriașul nu 
trebuie îmblânzit, el trebuie învins. 

Aparent, descrierea vieții ca un câmp de luptă 
pare să ne dea bătaie de cap. Ne-ar plăcea să avem 
o altă imagine a vieții, una în care să fie mai multă 
pace și liniște, o viață în care să nu fie nevoie de 
transformarea noastră interioară sau să nu fie 
nevoie de iertare și de pocăință, o viață în care 
să nu fie nevoie de luptă, zbatere sau lacrimi…, 
dar nu există o asemenea viață. Cei care au valori 
trebuie să le apere. Va trebui să lupți pentru ceea 
ce prețuiești. Dacă renunți la valori, atunci nu 
mai ești ținta niciunui uriaș. Fiecare dintre noi 
are de înfruntat un uriaș pentru că avem visuri, 
dorințe, năzuințe, aspirații, relații, copii sau 
părinți, chemări și daruri spirituale. Pe scurt, 
înfruntăm uriașii pentru că ne pasă. În contextul 
pandemiei, trebuie să învățăm să ne adaptăm, 
iar strategia de luptă presupune foarte multă 
răbdare. 

Ar fi foarte frumos să gândim că uriașii aceștia 
pot fi doborâți o dată pentru totdeauna. Cu unii 
se prea poate să reușim asta, însă cei mai mulți 
uriași au mai multe vieți. Ei vin din nou și din 
nou. Slăbiciunea este în noi. Limitele sunt în 
noi. Firea pământească este în noi. Sistemul de 
gândire lumesc este atractiv pentru noi, „lupul” 
putem deveni noi dacă nu suntem atenți, iar 
„șarpele cel vechi” nu se lasă niciodată. Lupta 
continuă. Dar la fel și biruința.  

Uriașii din viața noastră vor pune în evidență 
ce este mai bun sau mai rău în noi. Ce frumos 
ar fi să putem spune că ceea ce este bun în noi 
iese întotdeauna la suprafață! Însă provocarea 
poate avea mai multe alternative. Trebuie să o 
alegem pe cea câștigătoare. Când avem de-a face 
cu limitările noastre trebuie să se vadă credința 
în promisiunile lui Dumnezeu; când avem de 
luptat cu firea pământească trebuie lepădare 
de sine; când avem de-a face cu sistemul lumii 
trebuie să se vadă gândirea noastră biblică; când 
avem de-a face cu frați mincinoși și cu potrivnicii 
din afara sau din sânul bisericii, trebuie să avem 
înțelepciune, uneori curaj și, mai presus de toate, 
„inimă curată”, cum îi spune Pavel lui Timotei2.

Da, răul este în noi, dar asta nu înseamnă că 
această realitate sparge cumva icoana naturii 

umane. Dumnezeu i-a spus lui Cain: „Răul 
pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești.” (Genesa 
4:7). Conștientizarea răului din noi ne face 
mai alerți, mai maturi și mai recunoscători și 
încrezători în harul lui Hristos. 

Îmi vin în minte două ilustrații: 

Se spune că Leonardo da Vinci, atunci 
când trebuia să picteze Cina cea de Taină, a 
folosit mai mulți oameni ca model pentru 
personajele sale. Atunci când trebuie să 
îl picteze pe Ioan, merge prin Milano și 
alege un tânăr chipeș. Au intervenit ceva 
probleme, iar Leonardo a lăsat lucrarea 
neterminată câțiva ani. A venit vremea să 
îl picteze pe Iuda și, asemenea obiceiului 
său, a căutat un model în oraș. Căuta un 
om cu chip dur, un om trecut prin viață, 
un om pe a cărui față să se arate luptele 
interioare și o conștiință încărcată. După 
mai multe căutări, a găsit omul potrivit 
pentru rolul lui Iuda. După ce servește ca 
model, „Iuda” își dezvăluie identitatea și 
spune: „Eu sunt cel care am fost aici când 
ai pictat chipul lui Ioan, tinerelul care s-a 
odihnit pe pieptul lui Isus.” 

O altă imagine care îmi vine în minte 
este din filmul Peter Pan (20033). Tatăl 
lui Peter și căpitanul Hook este jucat 
de același actor. Cu siguranță, regizorul 
nu a ales asta întâmplător. Ideea care se 
transmite este că uneori cele mai negre 
fantasme ale noastre sunt alimentate de 
oamenii care ar trebui să joace cel mai 
valoros rol din viața noastră, acel rol care 
ar trebui să ne ofere siguranță. 

Am ales exemplele de mai sus pentru a spune 
că și personajul bun, și personajul rău pot fi jucate 
de același actor. Asta este și ideea principală a 
acestui articol: fiecare își alege singur destinul. 
Poți juca rolul pe care dorești să îl ai. Ai ocazia 
de a juca personajul cel bun și de a deveni eroul 
vieții tale. Lupta nu va fi simplă, însă, indiferent 
de numele și de statura uriașului, biruința îți 
este garantată. Isus nu garantează nimic pentru 
leneși, pentru înșelători, pentru aroganți sau 
pentru zeflemitori, însă, pentru cei care cred 
și acționează pe baza jertfei Lui, El garantează 
victoria. 

Note:

1. Și aceste lucruri 
s-au întâmplat ca să ne 
slujească nouă drept 
pilde, pentru ca să nu 
poftim după lucruri 
rele, cum au poftit ei.  
(1 Corinteni 10:6)

2. Ţinta poruncii este 
dragostea, care vine 
dintr-o inimă curată, 
dintr-un cuget bun 
şi dintr-o credinţă 
neprefăcută.  ( 1 
Timotei 1:5)

Porunca pe care ţi-o 
dau, fiule Timotei, după 
prorociile făcute mai 
înainte despre tine, este 
ca, prin ele, să te lupţi 
lupta cea bună şi să 
păstrezi credinţa şi un 
cuget curat, pe care unii 
l-au pierdut şi au căzut 
din credinţă.   
(1 Timotei 1:18-19)

3. Peter Pan (2003),  
Imdb, https://www.
i m d b . c o m / t i t l e /
tt0316396/, accesat în 
28 august 2018.

Fiecare dintre noi are de înfruntat un uriaș pentru că avem visuri, dorințe, năzuințe, 
aspirații, relații, copii sau părinți, chemări și daruri spirituale. Pe scurt, înfruntăm 
uriașii pentru că ne pasă. În contextul pandemiei, trebuie să învățăm să ne 
adaptăm, iar strategia de luptă presupune foarte multă răbdare.
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Noi ne vom lărgi 
hotarele!

Pastor NICOLAE GEANTĂ
Biserica Punct București
nicolaegeanta.blogspot.com

AI MULT CA ORICÂND în istorie, 
societatea umană trăiește vremuri de 
incertitudini. De debusolare. Viața 
individului a devenit fără planificări, 
fără proiecte de durată. Odată cu 
pandemia Covidului, frica s-a instalat 
în oasele omenirii ca o victorie tăcută 
a condiționărilor noastre. Ca un 
putregai, aș putea zice fără să dau 
greș. Se vorbește tot mai des pe la 
colțuri despre lockdown, distanțare 
socială, #stați acasă, interdicții de 
deplasare, limitare de participare la 
întâlniri... Ba chiar în familie! Vremuri 
de restriște. Iureșul a cuprins, evident, 
și Biserica. Sau, mai bine spus, a 
suprins-o. A prins-o pe picior greșit, 
nepregătită în fața unor libertăți 
gravitaționale. Căzătoare. Da, Biserica 
a ajuns să fie încadrată de limite. „Pe 
aici nu se trece”, sună glasul corifeilor 
declanșatori de disperare. Al celor 
ce provoacă maladii de destin. Căci, 
odată declanșată, maladia de destin 
devine o trăire anticipată a morții în 
viață (tăcere, eșec, ratare de obiective, 
lene, refuzul de-a activa în direcția 

creării unor destine ori neputința de a 
le obține etc.). Iar Biserica NU pentru 
asta a fost născută, chemată, ursită. 
La o viață încorsetată, între ziduri 
înguste. Ci la expansiune. La lărgirea 
frontierelor Împărăției. La orizonturi 
deschise. Cum ar putea totuși să 
răzbească? Să biruie. Să stea sus. Căci 
azi parcă toate-i sunt împotrivă!

Scriptura ne vorbește despre 
vremuri asemănătoare cu cele de 
azi. Da, nimic nu e nou sub soare. În 
toată istoria lumii, fie că e vorba de 
un popor întreg (vezi Isaia 54), fie că 
e vorba de un individ (vezi 1 Cronici 
4:9-11), Dumnezeu are un singur 
laitmotiv: „Lărgește-ți hotarele!”. Nu 
doar pentru faptul că Domnul nu are 
hotare (Augustin spune despre El că 
„e un cerc fără margini cu centrul 
peste tot”), ci pentru că, lărgindu-ne 
frontierele, noi realizăm cât de mare 
este puterea ce ne-a oferit-o!

 � „Lărgește-ți hotarele” nu trebuie 
să fie doar un vis, ci un model 
de rugăciune. O luptă zilnică. 
Cronicile sunt cărți biblice 
plictisitoare. Pline de înșirări de 
nume. Și printre ele apare un 
bărbat, Iaebeț. Biblia îl prezintă 
ca fiind „mai cu vază” decât frații 
săi. Dar nu pentru că era preot, 
levit, filantrop, bussinesman ori 
misionar printre păgâni. Ci pentru 
că a rostit o rugăciune îndrăzneață: 
„dacă mă vei binecuvânta și îmi vei 
întinde hotarele...” (1 Cronici 4:10). 
Oricine ar fi putut rosti o astfel de 
rugăciune, însă nu a făcut-o decât 
Iaebeț! Restul au fost mulțumiți cu 

Lărgește locul 
cortului tău și întinde 
învelitoarele locuinței 

tale! Nu te opri! 
Lungește-ți funiile și 

întărește-ți țărușii! 
 ISAIA 54:2
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lockdownul zilei. El este singurul 
care iese din anonimat. Dumnezeu 
ne prezintă cazul de față pentru a 
ne învăța că oricine poate deveni 
erou (al credinței)! Iaebeț, nume 
care înseamnă „tristețe”, a reușit. 
Îndrăznește lucruri mari! Nu aștepta 
numai de la Dumnezeu lucruri mari, 
ci fă tu lucruri mari! Chiar dacă ai un 
singur ac, cum a avut Tabita. Cu el 
poți sluji în toate casele din lume!

 � „Lărgește-ți hotarele” nu e ceva rău, 
egoist. Este ieșire din mediocritate! 
Nu-i plăcut deloc să auzim că „sunt 
vremuri în care nu se mai poate!”. 
Vrem să auzim: „Cu ajutorul lui 
Dumnezeu vom reuși!”. Cine 
își lărgește hotarele își mărește 
influența!

 � „Lărgește-ți hotarele” și vei ajunge 
stăpân. Sunt singurele pe care le 
vei avea vreodată, așa că fă-le să 
fie cât mai largi posibil! Nu uita că 
după intrarea în Canaan poporul 
Israel avea datoria să-și lărgească 
frontierele până la Râul cel Mare, 
adică la Eufrat. Nu au făcut-o la 
timp! Nu au ascultat nici glasul 
prorocului: „te vei întinde la drepta 
și la stânga” (Isaia 54:3). Au oprit 
expansiunea. Apoi nu au mai reușit 
niciodată! Una era să locuiești în țară 
și alta să stăpânești!

 � „Lărgește-ți hotarele” și îți va crește 
responsabilitatea. Isaia a îndemnat 

poporul în criză să-și „lungească 
locul cortului” (54:2). Lărgiți-vă 
hotarele până când Împărăția lui 
Hristos va acoperi tot pământul! Și, 
cu cât avem hotarele mai lărgite, 
cu atât suntem mai aproape de 
Dumnezeu! El nu e satisfăcut atâta 
vreme cât lucrarea Sa nu e finalizată 
în lume! Dacă ne oprim, cine duce 
misiunea Bisericii la capăt?

 � „Lărgește-ți hotarele” și vei scăpa de 
tristețe. Binecuvântările de la finalul 
vieții lui Iaebeț au întrecut tristețile, 
durerile de la început. Pentru că în 
viață finalul contează! 

În aceste zile societatea 
mediatizează intens o Mare Resetare. 
Un model de viață cum nu a mai fost. 
Un alt tip de implicare, de acțiune, de 
realizări. Cu atât mai mult Biserica 
trebuie să aibă și ea resetările ei. 
Pentru a-și continua scopul: lărgirea 
hotarelor Împărăției! Pentru a-l finaliza. 
Prin urmare, în anul care vine (și nu 
doar atât) avem nevoie de resetări. Să 
medităm la câteva:

1. Lărgirea hotarelor de influență în 
media

Ani de zile Biserica a fost împotriva 
mass-mediei, a televiziunii, a 
internetului. Prin urmare, a stat într-un 
colț liniștită. Rezultatul a venit apoi ca 

un tsunami peste ea: modelele sociale 
nu mai sunt oamenii sfinți. Ba, mai mult 
decât atât, principiile Bisericii sunt 
atacate. Iar oamenii au devenit ceea ce 
li s-a oferit. Apoi, am văzut în pandemie 
că cei ce nu au avut de-a face cu media 
înainte de 2020 au rămas izolați! Unele 
biserici pur și simplu au dispărut social. 
Altele s-au adaptat din mers. Mai 
ușor sau mai greu. Dar cei ce au fost 
prezenți în media înainte au crescut 
și mai mult ca impact social. Izolați, 
oamenii au stat în case și au căutat 
informații. Au ajuns să acceseze media 
creștină. Iar aici au întâlnit speranță. 
Au găsit adevăruri. S-au întâlnit cu 
lucrurile de mult uitate. Nepracticate. 
Și au început să le aprecieze din nou! 
De două lucruri măcar trebuie să ținem 
cont: că societatea e prea obișnuită cu 
tehnologiile informatice și că prezența 
ei fizică la biserică e mai greu de 
realizat decât pătrunderea Bisericii în 
societate prin intermediul vizual. Asta 
nu înseamnă ca activitățile Bisericii 
să se desfășoare numai online! Dar, 
odată pătrunsă în media, Biserica poate 
deveni iarăși etalon! Iar roadele se văd 
nu în IP-urile acumulate, ci în numărul 
de convertiri și botezuri la slujbe! Nu 
vorbesc utopii, ci realitate! Investiți în 
media! Prezentați în mediul online doar 
lucruri profunde. Îmbogățiți societatea. 
Și creștinii se vor înmulți.
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2. Lărgirea hotarelor de misiune
De acțiune în societate. Crizele 

aduc totdeauna o scădere dramatică 
a veniturilor, multiplicarea sărăciei, 
oameni în faliment, oameni singuri. 
În crize, societatea este adesea 
nepăsătoare. Dar Biserica trebuie să fie 
la polul opus. Pavel spune că dărnicia 
se vede mai ales în situații critice (2 
Corinteni 8:2). Biserica are misiunea de 
a propovădui Evanghelia nu doar între 
pereții adunării, ci și în stradă (Matei 
28:19). Nu doar cu cuvinte, ci cu fapte. 
Constatăm că pandemia a împărțit 
bisericile în două grupuri: unul care 
a fost extrem de activ și altul extrem 
de inactiv! În restricție, activitatea 
umanitară nu a încetat decât acolo 
unde nu a fost viziune. Prin urmare, 
trebuie să fim biserici care coordonează 
(sau înființează) „bănci de alimente”, 
cantine sociale de unde zilnic voluntarii 
le duc zeci de porții de hrană caldă 
sau sandviciuri celor defavorizați, le 
împart alimente săracilor, haine, bani, 
voluntarii le fac cumpărături bătrânilor, 
bolnavilor, nedeplasabililor. Evident, 
toate aceste acțiuni se vor face cu 
măsurile de protecție aferente. Știu, 
misiunea se face cu greu. Cu resurse 
insuficiente. Dar cine însămânțează 
cu lacrimi recoltează cu zâmbete! Iar 

pe deasupra mai avem și misionarii 
externi. Cine nu poate face misiune 
internă (măcar) să-i sponsorizeze pe cei 
ce-au mers departe de țară!

3. Lărgirea hotarelor prin plantare 
de biserici

Dar asta se mai poate? Evident. În 
criză, bisericile nu se închid, se deschid! 
Dacă aruncăm un ochi în China ori în alte 
zone persecutate, Biserica a găsit mereu 
nișe de expansiune. În strâmtorare 
s-a înmulțit Biserica primară, 
în strâmtorare s-a extins 
reforma protestantă, 
în strâmtorare s-a 
lărgit biserica de sub 
comunism. Apropo, 
știați că în România cea 
mai mare expansiune a 
bisericilor evanghelice 
a fost sub persecuția 
comunistă? Că între 1945 și 
1966 numărul penticostalilor 
a crescut de 20 de ori, al creștinilor 
după Evanghelie de 7 ori? Dar că în 
China comunistă funcționează cea mai 
mare biserică evanghelică din lume? Ce 
știu oamenii aceștia și noi nu? 

4. Lărgirea hotarelor spirituale
Este vremea când sfințenia nu 

mai poate fi lăsată să fie cenușăreasa 
Bisericii. Nu putem fi mulțumiți cu 
granițele de dinainte ale rugăciunii, 
postului, bunătății, iubirii, răbdării. Ale 
trăirii sufletești. Trebuie să le lărgim, să 
le adâncim în inimi, în relații. E vremea 
să ne lărgim în cunoașterea Scripturilor 
sfinte, să ne tocim genunchii, să 
ne șlefuim caracterul! „Lărgește-ți 
hotarele”, căci în curând va reveni 
Domnul Isus Hristos! După aceea nu 
mai poate fi nimic de cucerit! Și nici 
sfințit.

Deși prinsă în cleștele vicisitudinilor 
vremii, Biserica a demonstrat că nu 
rămâne doar „o carcasă goală” (cum 
ar numi cauza de față filosoful Kant), 
ci „un conținut” care dă răspunsuri 
existențiale, morale, vitale societății 
din care face parte. De aceea, orice ar 
întâmpina în anul 2021 ori în viitor, 
Biserica va ieși biruitoare! 

Trebuie să ne lărgim hotarele! 
Ale bisericii, familiei, înţelepciunii, 
rugăciunii, dragostei, evanghelizării, 
afacerilor, prieteniilor, religiei! Să 
ridicăm gardurile dogmatice, să 

desţelenim terenul bătătorit, 
să ne umplem bisericile 

de sfinţi! Să vă câștigaţi 
dușmanii, împotrivitorii, 
primarii și școlile de 
partea voastră!

Lărgirea hotarelor 
înseamnă mărirea 
influenței Bisericii. 

Expansiunea Împărăției 
lui Dumnezeu. E o poruncă, 

nu o opțiune! Ca și Iaebeț, 
trebuie să-I cerem Domnului 

imposibilul! El poate schimba o viață, 
un destin. O familie. O biserică. O țară. 
O societate! Fiecare lărgire de hotare 
începe cu primul centimetru, cu primul 
pas. Pitagora spunea că „începutul e 
jumătatea întregului”! Hristos ne-a 
provocat: „Îndrăzniți! Eu am biruit 
lumea!” (Ioan 16:33). „Voi fi cu voi până 
la sfârșitul veacului!” (Matei 28:20) este 
și azi valabil. Cereți lui Dumnezeu să vă 
lărgească hotarele! Cereți imposibilul. Îl 
onorează!

Am văzut că rugăciunea lui Iaebeț a 
întrecut numele Iaebeț. Apoi am stat și 
m-am analizat pe mine: rugăciunea lui 
Iaebeț mă smerește. Mă obligă să trec la 
expansiune. Mă obligă, de asemenea, 
să recunosc că nu pot înțelege mereu 
aspirațiile lui Dumnezeu. Dar tânjesc să 
aud: „Și i-a dat ce îi ceruse!”.

Lărgiţi-vă hotarele până la ceruri! Să 
ajungeţi acolo, dar nu fără mine și nici 
eu fără dumneavoastră!  

Lărgirea hotarelor înseamnă mărirea influenței Bisericii. Expansiunea 
Împărăției lui Dumnezeu. E o poruncă, nu o opțiune! Ca și Iaebeț, trebuie să-I 
cerem Domnului imposibilul! El poate schimba o viață, un destin. O familie. 
O biserică. O țară. O societate! Fiecare lărgire de hotare începe cu primul 
centimetru, cu primul pas.

Rugăciunea lui Iaebeț mă 
obligă să trec la expansiune. 
Pitagora spunea că 
„începutul e jumătatea 
întregului”!

Fiecare lărgire 
de hotare 

începe cu primul 
centimetru
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WE WOULD LIKE TO THANK Genesis 
mission for its continued support over the 
years.  Our mission was founded by the 
late Dr. P.P. Job and was initially called Dr. 
Jobs Mission.  In recent months we have 
transitioned to a new name called “Love 
in Action Society”.  Even though there is a 
change in name, the vision, purpose and 
leadership remains the same.  

Our Patron is Bishop Florin Cimpean, 
Rev. Ilie Tomuta is the Vice President and 
both are board members on the mission 
board.  Pastor Florin and Rev. Tomuta’s 
experience, advice and leadership plays 
a vital role.

 » Patron: Pastor Florin Cimpean
 » President: Mr. Thomas Koshy
 » Vice President: Pastor Ilie Tomuta
 » Board member: Mr. Tom Cropper
 » Secretary: Mr. Saji George
 » Treasure: Mrs. Anitha George

Our mission of service to our Lord 
Jesus Christ remains the same, our 
primary initiative is to be a support arm 
to The Michael Job Center.  The Michael 
Job Center is an institution located in 
Coimbatore, India.  It was founded and 
established by the late Dr. P.P. Job.  He 
was an evangelist who took the gospel 
to over 129 nations and worked hand 

in hand with the late Rev. Richard 
Wurmbrand.  Together they worked to 
bring hope and relief to the persecuted 
churches throughout the world.

The Michael Job Center was initially 
founded to help the daughters of 
Christian martyrs in India.  Dr. Job helped 
to provide shelter, food, education and 
most of love, unconditional love to the girl 
children who were cared for at the center.

Over the years the number of children 
at the center has grown to over 250 
children.  We have expanded to accept 
girl children who are not orphans but also 
those girl children trapped in poverty.  
We have accepted these children at the 
request of the parents.  In some cases 
we have been able to provide on campus 
jobs for the parents of these children.  In 
such a manner that provides an education 
for the children and a livelihood for the 
parents.

We provide education from 
Kindergarten to a College level.  It is 
the only institution in the world which 
provides at free of cost an education up to 
a college level for an orphan child.

Jesus said “to whom much is given 
much is expected”.  Jesus still echoes 
those same words in our present day; 

whether it be our talents, our wisdom or 
our finances; Jesus calls us.   

Love In Action Society has several 
new initiatives to help The Michael Job 
Center.

 » We are trying to raise support to help 
fund the monthly meals cost for each 
child.  The cost runs about $50 per 
child per month.  

 » We are trying for job placements for 
the college students upon graduation. 

 » Monthly zoom meetings with the 
children led by Christian leaders 
within our communities. 

Love in Action is also in the beginning 
stages of creating a monthly newsletter 
to raise awareness about The Michael 
Job Center and to raise awareness about 
the international persecuted church.  

Our goal and mission is centered on 
love for our fellow man.  To love and help 
those in need.  We believe as the apostle 
Paul says “We are not the preachers of 
the gospel but the demonstrators of the 
power of God”. 

The greatest force on earth is love.

Thank You and God Bless 
Saji George (Secretary Love in Action 

Society) 

LOVE 
in Action 
Society

The Michael Job Center was initially founded to help the daughters of Christian 
martyrs in India.  Dr. Job helped to provide shelter, food, education and most of love, 
unconditional love to the girl children who were cared for at the center.
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MĂ NUMESC IOANA SFECHIȘ. 
M-am născut într-o familie care 
mai avea șase copii, iar după mine 
a mai venit pe lume sora mea 
mai mică. Părinții noștri nu erau 
căsătoriți, ci trăiau în concubinaj. 
Am supraviețuit în această familie 
până la vârsta de aproape nouă 
ani. Ceea ce am trăit cu părinții și 
cu frații mei nu pot numi copilărie 
deoarece nu am fost tratată ca un 
copil, nu am știut ce înseamnă 
dragostea sau căldura unui 
părinte, nici măcar dragostea de 
frate sau de soră. 

Ca să înțe legeți de ce spun 
asta, o să vă relatez doar câteva 
amănunte din acea perioadă a 
vieții mele. Tata mă trimitea la 
vecini să cerșesc mâncare, iar în 
unele cazuri, chiar să fur, dacă nu 
primeam nimic de mâncare, tata 
mă bătea, iar în cazurile fericite 

doar mă înjura și mă scotea afară 
din casă.  La școală eram silitoare 
să învăț, dar eram disprețuită 
de toți colegii pentru că eram 
săracă, aveam păduchi și le furam 
mâncarea. Acasă, pe timp de 
iarnă, temele le făceam la lumina 
unui felinar, dar acea lumină nu 
era clară din cauza fumului gros 
de țigară și a fumului ce ieșea 
din soba cu lemne. Aveam doar 
o cameră. Frații mei erau trimiși 
să lucreze prin gospodăriile 
oamenilor din alte sate, uneori 
pentru ani întregi, chiar dacă ei 
aveau 12, 14 sau 16 ani, iar tata 
lua banii ce li se cuvenea și ei se 
alegeau doar cu mâncarea și cu 
adăpostul pe care îl primeau de la 
cei pentru care lucrau. Banii aceia 
erau folosiți mai apoi la crâșma 
din sat, foarte puțini din ei fiind 
folosiți pentru mâncare. 

Am ajuns să cunosc dragostea 
printr-o vecină care era pocăită. 
Într-o duminică, în jurul prânzului, 
când aceasta m-a văzut pe stradă 
aproape de casa ei și m-a invitat 
la ea la masă. Am rămas uimită de 
gestul ei, nimeni nu mai făcuse așa 
ceva pentru mine. Sora Cornelia, 
căci așa se numea această scumpă 
femeie a Domnului, m-a primit 
cu drag în casa ei și de atunci a 
început copilăria mea și prietenia 
mea cu Domnul, m-am alipit de El. 
La vârsta de aproape doisprezece 
ani am fost întrebată dacă vreau 
să merg la o casă de copii unde 
sunt doar fete și mi s-a mai spus 
că în curtea acelei case se află 
și biserica penticostală din acel 
sat. Am fost foarte bucuroasă de 
această propunere, fiind convinsă 
că acolo este locul pregătit de 
Dumnezeu pentru mine. Acesta 

Eșecurile trecutului pot deveni trepte 
înspre victorii și roade bune
Dacă îi dau voie lui Dumnezeu, El poate schimba ceea ce mi 
s-a întâmplat să lucreze înspre binele meu și spre gloria Sa.

 IOANA SFECHIȘ, Director 
Fundația Umanitară „Debora”, 
Arad
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a fost un răspuns din partea Domnului 
la rugăciunile mele. De câteva luni mă 
rugam cum știam eu ca Dumnezeu să 
mă scoată din familia mea.

 În luna aprilie a anului 1999, am 
ajuns la casa de fete din satul Neudorf, 
casă care aparținea Fundației Umanitare 
„Debora”. Atunci a fost prima dată 
când aveam patul meu, hainele mele 
pe măsură și încălțămintea mea tot 
pe măsură. Am fost mulțumitoare 
Domnului și am simțit că Dumnezeu 
m-a scos din iad și m-a mutat în rai. În 
sfârșit mi-am făcut prietene, la școală 
nu eram marginalizată, eram curată 
tot timpul, iar de mâncare aveam pe 
săturate.

Au trecut destul de repede următorii 
patru ani, iar la sfârșitul clasei a IX-a, 
în apa botezului, L-am mărturisit pe 
Hristos ca Domn și Mântuitor personal: 
aveam șaisprezece ani. Dumnezeu a 
făcut multe minuni în viața mea, dar 
cea mai mare a fost că m-a mântuit, m-a 
înfiat și m-a iubit nespus de mult. 

Tatăl ceresc mi-a dăruit un soț 
minunat, cu care m-am căsătorit la 
vârsta de douăzeci de ani. La nunta 
noastră am simțit tot cerul prezent 
la sărbătoare. Deși banii nu au fost o 
problemă pentru noi, pentru că nu 
aveam, cumva Dumnezeu S-a îngrijit 
să nu ne lipsească nimic. La puțin timp 
după nuntă am început să lucrez, iar 
împreună cu soțul am ales să urmăm 
fiecare câte o facultate. Nu am știut ce 
ne așteaptă, deși lucram amândoi, banii 
erau la limită. Cu ajutorul Domnului și 
cu înțelepciunea primită de la El ca să 
fim mulțumiți cu cât avem, am trecut 
cu bine peste cei trei ani de facultate. 
Apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat 
cu un băiețel minunat. Imediat după 
naștere au început luptele spirituale 
mai grele. Satan voia să mă distrugă 
psihic, spunându-mi că nu sunt o mamă 
bună și că eu nu știu să am grijă de acest 
copil. Rugăciunea a fost arma cu care 
am biruit. 

Au trecut trei ani frumoși în care am 
învățat să fiu mamă bună pentru copilul 
meu, dar și pentru copiii din fundația 
în care am crescut și eu. În anul 2012 
am fost angajată în cadrul fundației 
pe post de lucrător social (mamă), iar 
pe băiatul meu îl duceam cu mine pe 
tură până la vârsta de șase ani, când a 
început școala. Din cauza faptului că 
el a început școala și nu aveam cu cine 
să-l las după orele de la școală când eu 
aș fi fost pe tură, am decis împreună cu 
soțul meu să renunț o vreme la serviciu 

și să rămân acasă, să am grijă de băiatul 
meu. Cu toate acestea, de fiecare dată 
când, din diferite motive, a fost nevoie 
de personal pe o perioadă limitată, s-a 
putut conta pe ajutorul meu.

Nici măcar nu am visat la ce are 
Domnul pregătit pentru mine, și anume 
postul de director din cadrul fundației, 
iar când am aflat de această propunere 
mi-a fost greu să cred că El m-a ales 
pentru această lucrare. În mintea mea 
s-a dat o luptă fantastică: pe de o parte, 
vedeam că El m-a pregătit, iar, pe de 
alta, nu înțelegeam de ce mă vrea pe 
acest post de director al fundației în 
care am crescut. Îmi spuneam mereu 
că nu voi putea face față pentru că nu 
aveam deloc experiență în funcții de 
conducere și eram genul de persoană 
care face exact ce i se spune și nu 
genul care să spună cuiva ce și cum 
să facă. Prin puterea Lui am acceptat 
această provocare, înlocuind-o pe sora 
Ana Cristea sau Nuți, cum îi spunem 
toți care o cunoaștem, ea fiind figura 
maternă pe care am avut-o crescând în 
această fundație. Mă rog Domnului să 
fie El glorificat prin lucrarea pe care o 
face prin mine în această fundație.

•

La final vreau să vă mai relatez o 
situație din viața mea prin care Domnul 
a lucrat și m-a modelat. La sfârșitul 
anului 2013 am aflat vestea că am fost 
infectată cu hepatita C. Am fost șocată. 
Nimeni nu a fost în stare să-mi spună 
exact cum am fost infectată. A trebuit 
să-mi fac analize lunar, iar de câteva 
ori am fost internată pentru tratament 
și analize mai amănunțite. Eu aveam 
oroare de spitale pentru că de mică 
până la vârsta de doisprezece ani am 
fost internată în spitale în fiecare an, 
unde stăteam singură cu săptămânile, 
mama mea venind cu mine doar să mă 
interneze. 

Medicul care urmărea evoluția 
bolii mele a reușit să mă înscrie în 
programul de tratament cu interferon 
și ribavirină, cu care se trata hepatita 

C la acea vreme. Acest tratament 
avea trecute în prospect, drept efecte 
adverse, sinuciderea, căderea părului 
etc., având repercusiuni similare 
tratamentului cu citostatice asupra 
organismului. Gândindu-mă la acea 
perioadă, îmi dau seama că Domnul a 
luptat pentru mine, eu nu mă puteam 
ruga, iar atacurile din partea diavolului 
au fost vizibile și aproape zilnice. Acest 
tratament a fost destul de dur cu corpul 
meu, iar durerea ce mi-o provoca abia 
o suportam. În acea perioadă am fost în 
depresie și cu multe atacuri de panică. 
Atunci m-am gândit la Iov și am tot citit 
cartea lui. Mă simțeam foarte aproape 
de Iov, îl puteam înțelege cât de mult a 
suferit. Domnul l-a iubit nespus de mult 
și la fel m-a iubit și pe mine. M-a așezat 
într-o biserică în care primesc hrana 
sufletească de care aveam nevoie. 
Am învățat din nou cum să-L urmez 
și să mă închin Lui, iar El m-a copleșit 
cu bunătatea Sa. Tot trupul meu s-a 
refăcut, iar sufletul meu este mai plin 
de El, chiar dacă am trecut prin valea 
umbrei morții. Am ales să cred că El știe 
ce e mai bine pentru mine atât trupește, 
cât și sufletește, iar eu sunt doar un rob 
al Lui. Dorința mea cea mai mare este 
să-L glorific cu viața mea. Chiar dacă în 
fiecare zi a acestui an mi-a fost greu, am 
avut siguranța că Tatăl meu Cel Ceresc 
e cu mine și nu sunt singură. Domnul 
m-a ales în acest an pandemic să 
încep lucrarea în calitate de director al 
Fundației Umanitare „Debora” din Arad 
și m-a băgat direct în cantonament.

Nu pot ști ce fi-va mâine,
Însă știu că Dumnezeu
Îngrijește și de mine,
Că și eu sunt fiul Său.

Un verset care mi-a răsunat mereu 
în minte când treceam prin greutăți 
este Romani 8:37: 

Totuși, în toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin 
Acela Care ne-a iubit. 
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Pași spre un viitor 
netraversat

Slava lui Dumnezeu stă în 
ascunderea lucrurilor, dar slava 
împăraților stă în cercetarea 
lucrurilor. (Proverbe 25:2)

S-A ÎNCHEIAT UN AN în care fiecare lider 
a fost cântărit de către oamenii pe care îi 
reprezintă. Pandemia a adus schimbări 
legislative și interdicții radicale, în fața 
cărora nu s-a mai putut urma agenda stabilită 
în luna ianuarie și nici nu s-a îndeplinit 
dezideratul lunii martie, care transmitea că 
„totul va fi bine”. De asemenea, s-a încheiat 
un an electoral care a lăsat să se vadă cât 
de mult râvnesc unii oameni la funcții de 
conducere și cât de încrezători sunt în 
realizarea obiectivelor propuse. 

Dar Biblia nu prezintă conducerea ca un 
lucru ușor, dimpotrivă, conform Proverbe 
25:2, parcă Însuși Dumnezeu complică 
lucrurile prin „ascunderea” lor. În stabilirea 
agendei Sale, Dumnezeu nu are nevoie 
de sfatul omului. Până și față de Fiul Său 
ține ascuns momentul în care Acesta Se va 
întoarce să răpească Biserica. Dar, în același 
timp, Își conduce Biserica în a îndeplini 
misiunea Sa. 

Dumnezeu permite ca fiecare lider să 
fie pus în fața unor situații fără precedent 
tocmai pentru a nu-l priva pe lider de 
oportunitatea de a se smeri, de a recunoaște 
că doar Dumnezeu este atotcunoscător și de 
a intra într-o etapă de cernere a lucrurilor, în 
urma căreia să ajungă la rezoluții valoroase, 
mulțumitoare pentru cei care îi reprezintă, 
pentru care să primească cinstea de a fi dorit 
drept conducător. 

ILEANA-INA HRIȘCĂ
Director Executiv al Centrului 
Român de Studii Transculturale
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Misiologul Steffen Tom afirmă că 
„obiceiurile leagă trecutul de prezent, 
prezentul de trecut și oferă puterea, 
curajul și nădejdea de a intra într-
un viitor netraversat.” Fratele Uțu 
Tomuța mi-a solicitat să consemnez 
în acest articol ceea ce ne propunem 
în cadrul Centrului Român de Studii 
Transculturale (CRST) pentru anul 
2021. 

Dacă ne putem obține de undeva 
puterea, curajul și nădejdea de a intra 
într-un viitor netraversat, așa cum va 
fi anul 2021, atunci consider că este 
important să nu neglijăm obiceiurile pe 
care le-am testat la CRST în cele două 
decade de la înființare și care leagă 
trecutul de prezent, dar anticipăm că va 
lega și prezentul de viitor. 

Un obicei pe care îl avem este de a 
învăța mereu cum să facem lucrarea 
de pregătire a misionarilor

 În cartea sa Slujire transculturală, 
misiologul Elmer Duane sugerează 
„trei moduri de a învăța: despre alții, 
de la alții și împreună cu alții”. Nici în 
România și nici în Europa nu suntem 
înconjurați de alte școli rezidențiale, 
cu durată lungă, care să aibă ca obiectiv 
exclusiv pregătirea misionarilor pe 
termen lung. Încercăm să privim 
peste hotare și să învățăm de la alte 
școli cum se poate face o instruire de 

calitate în aceste condiții. Istoria arată 
că, în condiții similare cu cele cauzate 
de actuala criză sanitară, multe școli 
teologice s-au închis pe fondul lipsei de 
fonduri și a lipsei de studenți.

Toamna lui 2020 a venit cu o 
astfel de provocare. În ziua de  9 
septembrie  am invitat studenții de 
anul II și echipa CRST la o zi de post și 
rugăciune, cerând ca Domnul să facă 
minunea de a ne trimite minimum cinci 
studenți în anul I. Le-am mărturisit 
studenților că, în zilele acelea, știind 
că aveam doar doi studenți admiși, în 
rugăciunea mea am fost afectată de 
sentimentul lui Agar (din Geneza 21:15-
19) când și-a zis:  „Să nu văd moartea 
copilului!”. Chiar dacă pandemia putea 
fi o conjunctură scuzabilă, pentru noi ar 
fi fost o durere prea mare să treacă acest 
an școlar fără să avem o nouă clasă de 
studenți. Domnul a ascultat strigătul 
nostru și în următoarele zile am primit 
noi dosare pentru admitere. Și, pentru 
că Dumnezeu întotdeauna depășește 
așteptările noastre, în prima săptămână 
de cursuri, clasa de anul I a ajuns la 
șapte studenți. 

Anticipăm că vom trece prin această 
provocare și în anul 2021, mai ales 
pentru că a fost un an fără posibilitatea 
de a vizita biserici, de a organiza 
conferințe sau tabere de misiune. 
Dacă putem învăța ceva de la Estera 
este că merită să continuăm și obiceiul 
bun de a posti și de a cere intervenția 
lui Dumnezeu în situațiile critice. În 
urma postului și a rugăciunii, Estera a 
îndrăznit să-i spună împăratului: „dă-

mi viaţa – iată cererea mea – și scapă pe 
poporul meu – iată dorința mea” (Estera 
7:3)! Aceasta este și cererea noastră 
pentru CRST: Viața!

Un alt obicei este să ne sfătuim și să 
fim flexibili

În zilele de 11-12 februarie vom avea 
ședința anuală a Bordului CRST. Anul 
trecut am luat decizia de a integra școala 
de misiune în Agenția Penticostală 
de Misiune Externă (APME) și cred că 
a fost o mișcare strategică prin care 
studenții sunt aduși mai aproape de 
viața de misionar, iar misionarii sunt 
aduși mai aproape de viața de student. 
Pandemia ne-a constrâns să oferim 
cursurile online, iar acest lucru le-a 
facilitat unor misionari din Bangladesh 
sau chiar din Madagascar să participe la 
cursuri. Pe inima mea este să dezvoltăm 
un program de pregătire a misionarilor 
atât înainte de plecarea pe teren, cât și 
după începerea slujirii pe câmpul de 
misiune, pentru că unele noțiuni capătă 
adevărata semnificație doar atunci 
când sunt oferite după ce misionarul a 
dobândit un minimum de experiență. 

În cartea sa Teoria comunicării, 
Charles Kraft afirmă că Dumnezeu 
Se raportează la făpturile Sale ca la 
niște „vrednici parteneri”, iar lucrul 
acesta ne onorează! El este Fondatorul, 
Susținătorul și Viitorul școlii noastre, iar 
prin oameni ca dumneavoastră, în rolul 
de „vrednici parteneri”, ne-a dat harul 
ca timp de douăzeci de ani să pregătim 
misionari români. Nu o va face El și în 
anul următor? Ba da! Și vă va folosi și pe 
dumneavoastră! 

Obiceiurile leagă trecutul de prezent, prezentul de trecut și oferă 
puterea, curajul și nădejdea de a intra într-un viitor netraversat.

 Steffen Tom

Elmer Duane sugerează „trei moduri de a 
învăța: despre alții, de la alții și împreună cu 
alții”.
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DE LA ROSTIREA LOR ȘI PÂNĂ AZI, 
cuvintele acestea au motivat și au 
împuternicit credincioșii, de-a lungul 
secolelor, să împlinească marea 
chemare a Mântuitorului, așa cum a fost 
ea consemnată de Marcu în încheierea 
evangheliei ce îi poartă numele (Marcu 
16:15-18). Dar mirajul puterii i-a dus pe 
mulți să creadă că ea poate fi disociată 
de scopul pentru care a fost conferită și, 
pentru aceștia, Mântuitorul are cuvinte 
grele: „Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtați-vă de la Mine…” (Matei 7:22-
23). Dacă această promisiune poate 
avea rezultate diametral opuse, cred 
că este absolut vital să înțelegem de ce 
le-a împărțit Mântuitorul ucenicilor din 
aceeași putere cu care a făcut lucrările 
Sale.

Când pe scena religioasă a vremii 
Și-a făcut apariția Isus, un tânăr rabin 
venit, pur și simplu, din obscuritate, 
prezența Lui a creat tulburare și interes 
atât printre cărturari, cât și printre 
oamenii simpli. Cunoscut doar câtorva 
ca fiind Mielul lui Dumnezeu (Ioan 
1:29), El a adus un element nou în 
învățarea Cuvântului: putere! Lucrul 
acesta este evident manifestat încă de 
la începutul propovăduirii Sale, așa cum 
este perceput de ascultătorii Săi (Marcu 
1:221). Dar puterea lui Isus trece dincolo 
de tărâmul cuvintelor și al învățăturii 
și pătrunde în cel al experienței umane 
de zi cu zi. O vedem în același pasaj din 
Marcu, unde imediat Isus demonstrează 

1. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci 
îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi 
învățau cărturarii. (Marcu 1:22)

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)

Pastor DORU GURBAN
Living Water Romanian Church, 
Peoria, AZ 

„Voi veți primi 
o putere…”

Dar pentru ce?
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De la revărsarea Duhului și pe parcursul întregii lucrări a Bisericii de-a lungul 
veacurilor, puterea de a face minuni a fost întotdeauna puternic ancorată în 
vestirea Cuvântului. 

puterea în fapte prin eliberarea de 
duhuri necurate a omului aflat în 
sinagogă. Această simbioză dintre 
proclamarea Cuvântului și puterea de 
a face semne și minuni se regăsește 
în întreaga activitate pământească a 
Mântuitorului Isus și este evidentă în 
toate relatările evangheliilor. 

Această putere în cuvânt și 
manifestată prin semne și minuni este 
cea care atrage noroadele obosite de o 
învățătură seacă, plină de restricții și 
trezește invidia și ura celorlalți cărturari 
și farisei (Ioan 5:18). Dar această putere 
le este împărtășită și transferată celor 
din cercul intim de oameni pe care Isus 
îi adună în jurul Său, cu scopul precis de 
a-i pregăti pentru marea aventură ce îi 
aștepta curând. O primă experiență de 
acest gen are loc atunci când Isus trimite 
ucenicii Săi în prima misiune singuri, 
nu înainte să le dea putere să facă 

semne și minuni (Luca 9:1-6). Faptul 
că la doar câteva zile distanță ucenicii 
eșuează să facă o minune (Luca 9:40) 
sugerează că aceștia încă nu au învățat 
să opereze deplin după principiile 
demonstrate de Învățătorul. Îi vedem 
imediat angajați într-o discuție de 
stabilire a ierarhiei, ceea ce Îl determină 
pe Isus să le țină o lecție în smerenie. O 
a doua trimitere a ucenicilor reiterează 
strânsa relație dintre propovăduire 
și minuni, încheiată cu observația 
Domnului: „Totuși, să nu vă bucurați 
de faptul că duhurile vă sunt supuse, 
ci bucurați-vă că numele  voastre sunt 
scrise în ceruri.” (Luca 10:20). În marea 
schemă a lucrurilor, Isus Se dezbracă de 
toată puterea Sa în fața crucii pentru ca, 
murind, toți ceilalți să primească viață. 

După Înviere, Mântuitorul le 
vorbește ucenicilor despre misiunea 
pe care o are pentru ei. Împărăția și 

mântuirea oamenilor este mesajul 
central al Evangheliei lui Hristos și 
urmașii Lui, indiferent de vremea în 
care se află, trebuie să Îl propovăduiască 
(Marcu 16:15-16). Faptele Apostolilor 
1:8 reprezintă predarea ștafetei dintre 
Fiul și Duhul Sfânt cu privire la misiunea 
divină aici, pe pământ. În conversația 
Sa cu ucenicii, în camera de sus din 
Ioan 13-17, Isus îi anunță pe ucenici că 
va veni momentul în care să Se înalțe la 
Cer și în locul Său va veni Duhul Sfânt. 
Și le-a mai spus ucenicilor în Luca 24, să 
rămână în Ierusalim până când Duhul 
va fi dat și ei vor fi umpluți cu putere 
de Sus. Fapte 2 descrie această coborâre 
și revărsare a puterii peste Biserică, 
fiind continuarea lucrărilor pe care Isus 
continuă să le facă prin Biserica Sa. 

De remarcat faptul că promisiunea 
de putere vine în contrast cu 
întrebarea ucenicilor despre „vremea 
așezării Împărăției viitoare”. Isus le 
redirecționează atenția nu spre viitor, 
ci spre un prezent în care coborârea 
Duhului Sfânt va rezulta în mântuirea 
de suflete, în nașterea Bisericii și în 
făgăduința puterii. 

Cuvântul putere este un cuvânt-
cheie în cartea Faptele Apostolilor și 
sunt două cuvinte folosite în original 
care exprimă această idee: exousia și 
dunamis, cel din urmă fiind folosit de 
Luca în Fapte 1:8. Deși traduse diferit, 
cele două cuvinte sunt strâns legate 
unul de celălalt prin faptul că Cel Care 
are autoritatea (exousia = „dreptul” și 
„puterea”) în cer și pe pământ (Matei 
28:18) este Acela Care promite putere 
(dunamis = „a fi capabil”, „a avea 
putere”). Dunamis se referă la acea 
abilitate inerentă care nu are de-a face 
cu puterea fizică de a duce la bun sfârșit 
lucrarea încredințată. Este acea putere 
intrinsecă asociată cu pogorârea Duhului 
peste o persoană și care îi conferă acelei 
persoane puterea supranaturală de a-și 
termina misiunea. Contextul Faptelor 
Apostolilor face evidentă concluzia că 
această putere divină le este absolut 
necesară ucenicilor pentru a fi martori 

credincioși Evangheliei și care, în ea 
însăși, are putere de mântuire (Romani 
1:16). 

De la revărsarea Duhului și pe 
parcursul întregii lucrări a Bisericii de-a 
lungul veacurilor, puterea de a face 
minuni a fost întotdeauna puternic 
ancorată în vestirea Cuvântului. 
În general, semnele urmează 
propovăduirii ca o confirmare a 
adevărului declarat. Acolo unde ele se 
întâmplă primele, ele deschid imediat 
ușa pentru Cuvânt (Faptele Apostolilor 
4:29-31). Ștefan, plin de Duhul, 
operează în puterea primită pentru a 
vesti Adevărul, ceea ce duce la uciderea 
sa cu pietre (Fapte 7). Interesant că, în 
capitolul imediat următor, vedem din 
nou că încercarea lui Simon de a separa 
puterea de a face minuni de Cuvântul 
Evangheliei este imediat sancționată de 
apostoli cu asprime (Faptele Apostolilor 
8:19-24).

Concluzionând, puterea pe care 
Isus o promite este pentru oamenii 
simpli, chemați la o slujbă înaltă – aceea 
de a fi martori ai Săi. Este chemarea 
la o transformare din interior, o 
transformare completă și radicală. Nu 
este „Îmi veți fi martori și veți primi 
o putere”, ci „veți primi o putere și 
Îmi veți fi martori”. Mărturia noastră 
trebuie să fie în Duhul Sfânt. Fără darul 
și fără prezența Duhului în noi, mărturia 
noastră este sortită eșecului. Dar să 
nu căutăm experiențele supranaturale 
doar de dragul senzaționalului. 

Puterea pe care Isus o promite este pentru 
oamenii simpli, chemați la o slujbă înaltă – 
aceea de a fi martori ai Săi. Este chemarea 
la o transformare din interior, o transformare 
completă și radicală.
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CORINA DEDU, 
Timișoara

REȘTINII REACȚIONEAZĂ 
în diferite feluri la pandemia 
de Covid-19. Pandemia nu a 
venit cu un manual de bune 
practici pentru creștini. 

Fiecare încercăm să înțelegem ce se 
întâmplă și ne adaptăm la această nouă 
situație în modul în care înțelegem că este 
cel mai potrivit. La începutul pandemiei 
am avut senzația că suntem cu toții parte 
dintr-un mare experiment social sau 
facem parte dintr-un film prost în care cu 
toții jucăm roluri de figurație, însă timpul 
a trecut și ne-am dat seama că nu avem de 
ales și că trebuie să facem parte din acest 
context cu tot ce presupune el. 

Oricum ar fi, este mai bine să te hrănești 
cu speranță decât să te hrănești cu frică. 
Părinții noștri au trecut prin perioada 
comunistă, bunicii noștri, prin al Doilea 
Război Mondial, străbunicii noștri au luat 
parte la Primul Război Mondial. Pe lângă 
acestea, tot felul de anomalii au bântuit 
secolul XX și iată-ne aici înconjurați de 
Coronavirus. Va trece și asta. 

Sunt câteva lucruri care m-au ajutat în 
această perioadă. Sper să vă încurajeze și 
pe voi.

Hrănește-te
 C U  S P E R A N ȚĂ

CITEȘTE ȘI MEDITEAZĂ LA 
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Aseară am citit Psalmul 89. 
Am citit numai nouă verste 
ca să nu dau prea multă 
informație minții și să îi dau 
posibilitatea să se focalizeze 
pe o idee sau două. Acolo, 
în versetul 2, se spune: 
„Îndurarea are temelii 
veșnice! Tare ca cerurile este 
credincioșia Ta!”. Vreau să 
meditez la lucrurile acestea. 
Vreau să îi dau minții 
Cuvântul lui Dumnezeu, 
nu ceea ce mi-ar putea oferi 
programul de știri sau feedul 
de social media. Cuvântul lui 
Dumnezeu îți dă viață, îți dă 
putere să crezi că poți ceea ce 
credeai că nu poți. 

MESAJUL APOCALIPSEI ESTE 
UN MESAJ AL SPERANȚEI 
Am văzut destul de mulți 
creștini, mai ales în această 
perioadă, care fac apel la 
Apocalipsă și la profețiile 
biblice ca să arate oarecum 
resemnați față de ce se 
întâmplă. Mesajul lor este că 
trebuie să acceptăm lucrurile 
așa cum sunt și să nu sperăm 
prea multe. Eu nu cred în 
resemnare, indiferent în 
ce forme spirituale este 
prezentată ea. Nu cred că 
trebuie să abandonăm lupta 
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sau speranța. Creștinii sunt chemați 
să fie lumină într-o lume plină de 
întuneric. Ce înseamnă lumina dacă nu 
speranță? 

Care este mesajul Apocalipsei în 
ultimă instanță? Că din când în când 
se ridică câte un balaur, că unul are 
șapte capete și zece coarne (ce imagine 
grotescă!) și că își face de cap. Uneori se 
dă rănit, alteori atacă și pare că biruie, 
dar, în final, Hristos are ultimul cuvânt. 
Și ce dacă se ridică un balaur? Și ce dacă 
tai capul unui balaur și se ridică alte 
șapte după aceea? Mesajul Apocalipsei 
este același: noi, credincioșii, tot ne 
vom încrede în Dumnezeu, noi tot 
rămânem copiii lui Dumnezeu, pentru 
noi tot o să înflorească florile, noi tot 
vom avea pâinea ca prin somn, tot 
vom avea biruință în Numele lui Isus 
Hristos, noi tot vom avea mărturii de 
spus. Indiferent de ceea ce se întâmplă 
în lume, noi tot vom avea promisiunile 
lui Dumnezeu proaspete în fiecare 
dimineață. 

Aici este lupta cu uriașii: uriașul 
deznădejdii, uriașul descurajării. 
Trebuie să lupți să îți hrănești visurile, 
să îți hrănești credința, să îți hrănești 
duhul, să îți hrănești relația cu 
Dumnezeu. Și supărarea poate să fie 

o boală. Când ești supărat, numără-
ți binecuvântările. Poruncește inimii 
tale să Îl laude pe Dumnezeu și să se 
încreadă în El, așa cum ne spune David. 

Pentru ce te mâhnești, suflete, și 
gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în 
Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; El 
este mântuirea mea și Dumnezeul meu. 
(Psalmul 42:5)

Ideea cu balaurii și fiarele 
Apocalipsei este următoarea: dacă nu 
este Coronavirusul, oricum este altceva. 
Tot timpul vom avea ceva cu care ne 
vom confrunta. De la Adam încoace, 

omul trăiește într-o lume încărcată de 
tot felul de provocări: boli, războaie, 
foamete etc. Lumea nu se schimbă. E 
la fel de vreo 6000 de ani. Ca ceva să se 
schimbe, tu trebuie să te schimbi. 

NU FOLOSI PANDEMIA DREPT SCUZĂ
Când aud câte o femeie sau câte un 
bărbat: „Nu pot!”, se întărâtă duhul 
în mine. Mă gândesc: „Ești înfrânt 
înainte de a începe lupta.” Se plâng și 
se văicăresc toată ziua. Nu există „nu 
pot”. Nu pot acum. Nu pot încă. Dar 
în mod real poți. „Pot totul în Hristos, 
Care mă întărește” (Filipeni 4:13).

Îmi vine în minte un exemplu. 
Bunica spunea: „Du-te în capătul 
grădinii și adu apă de la izvor”. Izvorul 
este în capătul grădinii, dar de ce nu 
curge direct la robinet? Trebuie să 
muncești un pic. Munca este sănătoasă. 
Și nu mă refer aici la muncă fizică, deși 
ea este importantă și valoroasă. Mă 
refer la o muncă spirituală în primul 
rând. „Pomul care stă lângă izvorul de 
apă își dă rodul la vremea lui” (Psalmul 
1), dar trebuie să-și întindă rădăcinile, 
trebuie să depună efortul de a absorbi 
apa și de a o transforma în hrană. 
Dumnezeu este tot acolo (acolo unde 
L-ai lăsat, probabil), dar trebuie să faci 
câțiva pași spre El. 

Aud câte o femeie: „Nu e treaba 
mea să fac ordine în curte. E treaba 
bărbatului”. Bărbatul spune: „Nu e 
treaba mea să fac de mâncare...”. Ne 
împiedicăm în tot felul de lucruri. Până 
acum foloseam tradițiile și cutumele 
culturale drept scuze, acum avem 
Coronavirus. „E Coronavirus, trebuie 
să ne protejăm”, „Nu mai mergem la 
biserică”, „Nu mai vizităm pe nimeni”, 
„Nu mai chemăm pe nimeni la noi”. Dar 
nici nu mai sunăm, nici nu mai dăruim, 
nici nu mai evanghelizăm. 

ÎNVAȚĂ DIN GREȘELI, DE PREFERAT, DIN 
GREȘELILE ALTORA ȘI, MAI ALES, DIN 
GREȘELILE GENERAȚIILOR TRECUTE

Este o întrebare pe care psihosociologii 
și istoricii o repetă: „De ce popoarele nu 
învață din greșelile lor? Istoria fiecărui 
popor stă mărturie că repetăm unele 
greșeli generație după generație. De ce 
generațiile o iau de la capăt cu aceleași 
probleme pe care le-am considerat 
apuse? De ce se naște neonazismul 
în zilele noastre? De ce se dezvoltă 
neomarxismul? De ce nu putem să 
rămânem doar cu un episod trist și 
trebuie să o luăm de la capăt cu o nouă 
formă de comunism?”. Parcă fiecare 
generație este ca adolescenții care 
nu vor să asculte de părinți. Fiecare 
generație se comportă la fel din acest 
punct de vedere: trebuie să dovedim că 
suntem diferiți. Fiecare generație este 
adolescentină în felul ei și se trezește 
repetând lucruri cu care credeam că nu 
mai avem de lucru. Ar fi bine să nu mai 
trecem prin unele situații... 

ȘI DACĂ LUCRURILE NU SE VOR SCHIMBA 
PREA CURÂND, DECIDE SĂ CONTINUI SĂ TE 
ÎNCREZI ÎN DUMNEZEU 
Mai este un verset pe care îl cităm de 
multe ori, dar nu ne este simplu să îl 
trăim, deși ne place foarte mult. 

Chiar dacă smochinul nu va înflori, 
vița nu va da niciun rod, rodul măslinului 
va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, 
oile vor pieri din staule și nu vor mai fi 
boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în 
Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul 
mântuirii mele! (Habacuc 3:17-18)

Oare Îl vei iubi pe Dumnezeu chiar 
dacă „vița nu își va da rodul”, dacă 
îți pierzi locul de muncă, dacă te 
îmbolnăvești? Se poate întâmpla orice 
oricând. Dacă nu ai decizia inimii să te 
încrezi în Dumnezeu indiferent de ceea 
ce se poate întâmpla, atunci credința 
ta depinde de vreme, de vremea bună. 
Reziliența nu este doar un concept 
psihologic nou, ci redă foarte bine 
viețile marilor oameni ai lui Dumnezeu. 
Trebuie să fii dispus să reziști și să ai 
credință în orice situație. Reziliența nu 

Care este mesajul Apocalipsei în ultimă instanță? Că din când în când se 
ridică câte un balaur, că unul are șapte capete și zece coarne (ce imagine 
grotescă!) și că își face de cap. Uneori se dă rănit, alteori atacă și pare că 
biruie, dar, în final, Hristos are ultimul cuvânt.

Eu nu cred în resemnare, 
indiferent în ce forme 
spirituale este prezentată ea. 
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înseamnă doar rezistență, ci înseamnă 
să găsești resurse să perseverezi în 
credință. Unde găsești aceste resurse? 
În Scriptură, în părtășia creștină, în 
rugăciune, în mărturia altor creștini. 

FOLOSEȘTE CEEA CE AI CA SĂ DEZVOLȚI 
CEEA CE AI NEVOIE
Când sunt plecată de acasă, las mâncarea 
în frigider, însă copiii sunt lihniți de 
foame, plâng și suferă... Apoi mă sună 
și mă întreabă: „Mama, când vii acasă? 
Că ni-e foame!”. „Dar n-aveți mâncare 
în frigider?”. „O, nu ne-am uitat.”. „Dar, 
mama, vino tu și dă-ne de mâncare!”. Și 
mă așteaptă să vin acasă cât mai repede 
ca să le dau de mâncare. Și atunci sunt 
foarte fericiți. Ce spune acest exemplu? 
Că așa suntem și noi, credincioșii, în 
relație cu Dumnezeu. „Dar, Doamne, de 
ce nu schimbi situația? Că sufăr atât de 
mult!”, „Uite ce năpăstuită sunt.”. Dar 
muncește un pic. Sapă un pic în grădină. 

Fă ceva cu mâinile tale. Dumnezeu nu 
te lasă și nu te-a lăsat niciodată, dar 
folosește ceea ce ți-a pus la dispoziție. 
De cele mai multe ori, Dumnezeu nu îți 
dă o casă, îți dă resurse și înțelepciunea 
să o faci. Dumnezeu îți dă resursele 
brute pentru tot felul de lucruri, tu 
trebuie să le modelezi. El îți dă pădurea, 
îți dă lemnul, dar tu trebuie să îți faci 
instrumentele de care ai nevoie. Fă-ți 
casă, oale, linguri... Dumnezeu îți dă 
oportunități, resurse și posibilități chiar 
și în pandemie. Tu poți să profiți de 
ele. Pentru unele, poate mai trebuie să 
muncești un pic, să crezi mai mult, să 
ieși din zona de confort, să îți depășești 
fricile, să îți asumi câteva riscuri, dar 
posibilitățile sunt la dispoziția ta. De 
obicei, oportunitățile vin la pachet cu 
dificultăți. Dar și invers este adevărat. 
Crizele vin la pachet cu oportunități. 
Lucrurile se schimbă și unii știu să 
profite de schimbare. De ce nu ai fi și tu 
printre ei? 

Dacă încă mai există oameni 
ce-și petrec o parte din timp 
închinându-se Domnului, 
ridicați-vă capetele!
Mai există speranță!
Speranță
pentru ziua de mâine.
Speranță
să zâmbim când se nasc copii. 
Speranță
pentru soarta lumii ce vine!

Dacă încă mai stați pe baricade 
voi,
mame sfinte,
luptând contra curentului... 
În voi ni-e nădejdea!
Soarta copiilor e-n mâinile voastre. 
Semănați-le zilnic 
Cuvântul iertării prin Cruce, 
serviți-le credința-n Isus 
și-n cana cu lapte!

Mai există 
speranță  

Dacă încă mai sunteți 
pe ici, 
pe colo,
oameni, doi-trei, 
ce mai cântați împreună, 
nu vă opriți!
Curând vine ziua 
când toți pământenii 
vor învăța iar să cânte, 
prosternându-se la picioarele Lui, 
ale Domnului!

Dacă încă mai stăruiți asupra Cuvântului
la timp și nelatimp,
aplicându-l,
nu vă scoateți la vânzare credința 
către cei cu mintea neschimbată, 
neînnoită!
Nu vă vor putea înțelege
până când între viață și moarte 
nu vor a alege!

Dacă încă mai sunteți la post, 
pe ziduri, 
voi, străjeri, 
scrutând depărtările, 
să nu tăceți!
Domnul pe voi v-a ales 
pentru a-I vesti îndurările!

DANIELA MEHEDINȚI, 
Timișoara

Dacă încă mai trăiesc printre noi
oameni
curați la suflet, 
ce-și mai sapă ogorul, 
o putem lua iar 
de la-nceput,
crezând cu răbdare că Domnul 
mai are nevoie și de noi 
în Lucrare!  
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Căci Eu știu 
gândurile pe care 
le am cu privire la 
voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, și 
nu de nenorocire, 
ca să vă dau un 
viitor și o nădejde.

 IEREMIA 29:11


