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Fiecare cre\tin =\i are Emausul lui.                                   
Un drum pe care p]\im tri\ti \i nesiguri. Suntem tri\ti 
pentru c] avem impresia c] suntem singuri.                                                       
Avem atqtea =ntreb]ri la care nu e nimeni s] ne r]spun-
d]. Toate acestea pentru c] de cele mai multe ori nu cu-
noa\tem Scripturile \i nici puterea lui Dumnezeu. Vrem 
explica[ii pentru a \ti pe ce s] ne rezem]m.  
Ce bucurie =ns] c] El e cu noi. 
El ne someaz] atunci cqnd ne scade credin[a.                    
El ne explic] Scripturile.   
El ne ofer] p]rt]\ia Lui pe tot drumul scurt ce-l mai avem 
de f]cut aici pe acest p]mqnt. 
                                                                                 I. T. 
MAI AVEM PU{IN DE MERS 
Mai avem pu[in de mers 
Pân-la [inta mult dorit] 
Plânsul nostru va fi \ters 
De Lumina-nve\nicit]. 
  
Mai avem pu[in de stat 
Pe pâmântul f]r] pace, 
|i în cerul minunat 
Un etern popas vom face. 
  
Mai avem pu[in de dus 
Crucea preg]tirii noastre, 
|i zbura-vom mult mai sus 
De t]riile albastre. 
  
Mai avem pu[in, pu[in 
Pân-la Sfqnta +ntqlnire, 
+n v]zduhul cristalin, 
Cu Isus, Preascumpul Mire. 
 
  Versuri de Niculi[] Moldoveanu  
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Bishop Florin T. C=mpean 
 
Suntem =n plin sezon de Pa\te. +n timp ce ne preg]tim 
efectiv de m]rea[a S]rb]toare, recapitul]m evenimentele 
istorice pe care le s]rb]torim =n aceste zile. Imediat reali-
z]m c] evenimentul crucii \i al =nvierii Mqntuitorului nu a 
fost doar un eveniment spiritual, ci a =nceput cu un proces 
politico-religios care a incitat oamenii la mqnie \i apoi la 
violen[], process =n care politicul \i religiosul au coabitat 
perfid =n suferin[ele la care a fost supus Isus. Violen[a nu a 
fost doar o chestiune istoric], ci este \i o major] problem] 
contemporan]. 
 Privind la scena contemporan] suntem uimi[i de valurile 
de violen[] care =nro\esc harta lumii. Aproape c] nu este 
col[ =n lumea aceasta unde s] nu existe violen[] parc] f]-
r] precedent. Aproape s]pt]mqnal explodeaz] o bomb] 
undeva =n jurul lumii. Orientul Mijlociu este un butoi cu pul-
bere gata s] explodeze cu violen[] de neimaginat. +n Siria 
sute de mii de oameni \i-au pierdut via[a =n ultimii ani \i 
milioane au fost disloca[i \i invadeaz] Europa unde comit 
acte de violen[] sau devin obiecte ale violen[ei.  +n metro-
pola noastr] faimoas] (Chicago) aproape c] nu trece o zi 
f]r] ca violen[a absurd] s] nu culeag] vie[ii =nc] netr]ite. 
Suntem =n plin] campanie electoral] =n America \i nivelul 
de mqnie social] este la un nivel f]r] precedent.  
Asta conduce la violen[] =n limbaj \i chiar brutalitate fizic]. 
Inevitabil te =ntrebi: "Cum e posibil ca =n lumea civilizat], 
avansat] \i educat] de azi s] existe astfel de manifest]ri 
primare, instinctuale a omului care se ridic] =mpotriva o-
mului?" R]spunsul este =n istorie, =n politic] \i religie. 
  
Toat] istoria este de fapt o istorie a violen[ei, =ncepqnd cu 
brutalul Cain \i terminqnd cu fiecare caz contemporan de 
violen[]. Exist] o fibr] de mqnie \i violen[] =n ADN-ul 
uman. Exist] o =nclina[ie spre violen[] =n care for[a pum-
nului este considerat] superioar] puterii ra[iunii. Violen[a 
este motivat] =n general de ur], de invidie, de r]zbunare, 
de dorin[a de dominare, manipulare \i supravie[uire, dar 
de multe ori, pur \i simplu, de r]utatea uman]. 
De-alungul istoriei puterea politic] a exploatat aceast] 
tendin[] \i a perfec[ionat-o prin instrumente de teroare 
extraordinare. +n multe cazuri religia s-a unit cu politicul =n 
a administra sezoane de violen[] indescriptibil]. Datorit] 
acestei tendin[e, oamenii sunt =nseta[i de spectacole vio-
lente, a\a cum a fost =n toat] istoria. R]zboiele au ridicat 
nivelul de adrenalin] al lupt]torilor, iar luptele cu gladiatori 
au fost gustate cu sadism de zeci de mii de oameni =n 
arenele grece\ti \i romqne. Execu[iile publice au devenit 
evenimente de deliciu public. Violen[a capteaz] mult mai 
rapid interesul \i imagina[ia uman]. A\a se explic] c] \ti-
rile despre violen[] fac =nconjurul lumii, iar sporturile vio-
lente \i filmele brutale sunt extrem de populare azi.  

 

 
 
 
Oamenii savureaz] violen[a \i sunt extrem de speria[i de 
ea. Prin violen[] regimurile dictatoriale [in oamenii =ntr-o 
stare de fric] \i obidien[] incredibil] a\a cum se =ntqmpl] 
acum =n Coreea de Nord sau =n alte locuri. Prin violen[], 
sisteme religioase =ncearc] cucerirea lumii \i, cqnd politi-
cul \i religiosul formeaz] un mariaj al violen[ei, aceasta 
devine politica de stat \i politica religios]. Este ceea ce se 
=ntqmpl] cu islamul radical. Ce este de f]cut? Politica a 
e\uat, religia a falimentat. Democra[ia nu are solu[ii. Dic-
tatura are prea multe solu[ii violente.  Educa[ia nu produce 
rezultatele scontate, \i cultura nici atqt, doar produce o 
cultur] a violen[ei. Care este solu[ia? 
 
V] chem =napoi =n S]pt]mqna Pa\telui. E o s]pt]mqn] 
spiritual] =n Ierusalim. E cea mai important] s]rb]toare 
religios]. Este =ns] o s]pt]mqn] fatidic]. O s]pt]mqn] =n 
care religia \i politica =\i dau mqna pentru a pecetlui soarta 
unui singur om. Numele lui este Isus. Un om care nu crede 
nici =n religie, nici =n politic], ci restaureaz] o Rela[ie. Ieru-
salimul este plin ochii de mul[imi care au nevoie de sqnge, 
oameni =nseta[i de violen[]. Mul[imi care au nevoie de 
spectacol. Ce spectacol ar putea s] pun] =n scen] pu-
terea manipulativ] a religiei \i for[a brut] a puterii politice? 
Au nevoie de un om \i au nevoie de instrument al violen-
[ei. "Iat] Omul!" spune Pilat. "Uite Crucea!" spune mul-
[imea. R]gnetul mul[imii "R]stigne\te-l!" demonstreaz] c] 
ei erau deja obi\nui[i cu astfel de spectacole. Crucea era 
instrumentul ultim al violen[ei romane. |i a\a =ncepe spec-
tacolul violen[ei. Din gr]din] la palat, de la Ana la Caiafa, 
de la Irod la Pilat, de la Pilat pe Golgota. B]tut \i biciuit, 
batjocorit \i blestemat este condus Isus la Cruce - pedeap-
sa cea mai violent]. Ce spectacol pentru oameni =nseta[i 
de violen[]. Dar spectacolul se sfqr\e\te ca o dram] 
divin] cu un ultim strig]t de pe cruce:  
"S-a sfqr\it!".  
S-a sfqr\it domnia violen[ei! Urmeaz] =nvierea! Din 
mormqnt se ridic] Fiul lui Dumnezeu \i primele lui cuvinte 
sunt "Pace vou]!" Omenirea poate scrie o nou] istorie, o 
istorei a p]cii cu Dumnezeu \i a p]cii =ntre oameni. La 
acest Pa\te, =n timp ce suntem asedia[i de imagini \i ve\ti 
de violen[], v] chem]m la Cruce. Moartea \i +nvierea lui 
Isus au schimbat instrumentul violen[ei =n semnul p]cii. 
Trebuie s] proclam]m cu convingere adev]rul care nu 
este corect politic: solu[ia la violen[] care domin] lumea 
nu este =n politic], nici =n religie, ci =ntr-o rela[ie personal] 
cu Christos cel +nviat. +ntr-o lume confruntat] cu valuri 
uria\e de violen[], mesajul =nvierii este din ce =n ce mai 
relevant:  
"Pace Vou]!". 



 Una dintre afirma[iile fundamentale ale crezu-
lui nostru este m]rturisirea existen[ei unui singur 
Dumnezeu în trei Persoane: Tat]l, Fiul \i Duhul 
Sfânt. Tat]l L-a trimis pe Fiul s] fie Mântuitorul lumii 
(1 Ioan 4:14), iar Fiul L-a trimis pe Duhul Sfânt s] fie 
Mângâietorul sfin[ilor (Luca 24:49). 

Lucrarea r]scump]r]toare a Domnului     
Hristos a fost una treimic] înc] de la na\terea Sa, 
de\i i-a fost specific] Lui. Întruparea Fiului relev] fap-
tul c] Tat]l L-a trimis, Fiul „S-a dezbr]cat” \i a luat 
un trup, iar Duhul Sfânt L-a conceput în chip miracu-
los. Apoi, în lucrarea public], Isus f]cea miracole \i 
predica (Ioan 20:30), dar le f]cea prin Duhul Sfqnt 
(Luca 4:14,18), iar lucr]rile Lui erau, în acela\i timp, 
lucr]rile Tat]lui (Ioan 10:37,38). Dar în ce mod au 
participat Tat]l \i Duhul Sfânt la învierea lui Isus 
Hristos? A fost o conlucrare, sau o dependen[] a  
Fiului de celelalte dou] Persoane divine? În conti-
nuare vom prezenta, pe scurt, rolul Tat]lui, al 
Duhului \i al Fiului Însu\i la învierea lui Hristos din 
mor[i. 

Interven[ia Tat]lui în evenimentul învierii lui 
Isus este explicit afirmat] în Scriptur]. Petru a spus 
în Ziua Cincizecimii c] „Dumnezeu L-a înviat, 
dezlegându-i leg]turile mor[ii” (Fapte 2:24). De ase-
menea, Pavel men[ioneaz] de multe ori acest adev]r 
(Rom 10:9; Gal 1:1). Cum în[elegem implicarea lui 
Dumnezeu Tat]l în revenirea la via[] a lui Hristos? A 
spune c] Tat]l L-a înviat nu este mai adev]rat decât 
a spune c] L-a dat, L-a l]sat s] moar]. A\adar, Tat]l 
a participat la învierea lui Isus în mod activ, dar nu 
exclusiv. Adic] învierea n-a fost doar rezultatul inter-

ven[iei Tat]lui, ci opera unei conlucr]ri între 
Tat]l \i Fiul, \i nu doar a lor. 

Scriptura afirm], chiar dac] nu atât de expli-
cit ca în cazul rolului Tat]lui, c] \i Duhul Sfânt a 
participat la învierea lui Isus Hristos. În Evrei 9:14 
citim c] Hristos „prin Duhul cel ve\nic S-a adus pe 
Sine Însu\i jertf] f]r] pat] lui Dumnezeu”, iar în 
Romani 8:11 Pavel leag] învierea noastr] \i a lui 
Hristos de Duhul, mai precis de locuirea Duhului. 
A\a cum subliniaz] dr. John Tipei, traducerea co-
rect] este „va învia \i trupurile voastre muritoare 
prin Însu\i Duhul care locuie\te în voi”. (John 
Tipei, Duhul Sfânt, p. 142) Implica[ia este c] a\a 
cum noi vom fi învia[i prin Duhul care locuie\te în 
noi, tot a\a Hristos a fost înviat prin Duhul care a 

locuit în El. A\adar, este evident c] \i Duhul Sfânt a 
participat la învierea Domnului nostru. 

Acum îns], în ce fel a participat Hristos Însu\i 
la învierea Sa? Trebuie s] recunoa\tem cu onestitate 
c] Scriptura nu men[ioneaz] ceva referitor la „partea” 
Sa în acest eveniment. Înseamn] aceasta c] El a 
depins exclusiv de Tat]l \i de Duhul pentru a învia 
din mor[i? De\i atunci când se refer] la învierea lui 
Hristos forma greceasc] a verbului egeiro este 
întotdeauna la diateza pasiv], nu putem s] afirm]m 
c] El nu putea s] contribuie la învierea Sa. De altfel, 
El Însu\i afirm] c] are putere s]-|i dea via[a \i are 
putere s-o ia înapoi (Ioan 10:18). Dac] afirm]m c] El 
nu putea s] învieze, ci a depins de interven[ia Tat]lui 
\i a Duhului, înseamn] c] El nu este Dumnezeu \i, 
prin urmare, hristologia \i soteriologia sunt desfiin[a-
te. Îns] se în[elege în mod implicit c] dac] Tat]l \i 
Duhul au participat la învierea Domnului Isus, Ei n-au 
f]cut totul, ci au luat parte la o ac[iune care Îl avea în 
vedere pe Fiul. 

Întreaga lucrare r]scump]r]toare a fost 
treimic], de\i a fost înf]ptuit], cel mai vizibil, de Fiul. 
Doar El s-a întrupat, doar El a murit \i doar El a învi-
at. Învierea Domnului ne reveleaz] \i dovede\te di-
vinitatea Sa \i puterea Sa asupra mor[ii. El este Via[a 
îns]\i. Nu era cu putin[] s] fie [inut de moarte (Fapte 
2:24). Învierea Sa, act la care au participat \i Tat]l \i 
Duhul, este temeiul \i modelul învierii noastre din zi-
ua de apoi. 
            
                        Denis Benzar  
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P]rerile emise pe 
tema înfiin[]rii Bi-
sericii sunt tot mai 
numeroase, în fun- 
c[ie de condi[iile pe 
care le stabile\te 
fiecare cercet]tor 
pentru a putea vorbi 
despre Biseric]. De 
pild], dac] leg]m 
apari[ia Bisericii 

doar de recunoa\terea lui Mesia de c]tre ucenici în per-
soana Domnului Isus, atunci se poate spune c] începutul 
Bisericii îl reprezint] episodul din Cezarea, când Petru, în 
numele tuturor Celor doisprezece, a declarat convingerea 
lor c] Isus era Trimisul lui Dumnezeu (Mt 16.16). Îns], în 
cazul în care consider]m c] elementul central al noii co-
munit][i este leg]mântul, atunci vom stabili originea Bise-
ricii în momentul instituirii Cinei Domnului, când Mântu-
itorul a spus c] rodul vi[ei este „sângele Leg]mântului ce-
lui nou” (Mt 26:28). Dar, se mai poate pune întrebarea: Ce 
valoare ar avea toate acestea f]r] realitatea învierii lui 
Hristos? În acest caz, începutul Bisericii trebuie stabilit 
dup] învierea Mântuitorului, iar aici p]rerile se ramific] din 
nou: ele dateaz] începutul Bisericii nou testamentare fie în 
momentul în care Mântuitorul a suflat peste ucenici din 
Duhul S]u, fie la Cincizecime, când Sfântul Duh S-a 
coborqt peste Apostoli. 
Când vorbim de Biseric] trebuie s] în[elegem mai întâi de 
toate pe însu\i Isus Hristos în care se realizeaz] unirea 
noastr], a tuturor credincio\ilor, motiv pentru care nici nu 
poate exista Biseric] f]r] Hristos (Gal 3.29). Ea este 
legat] în mod indisociabil de Persoana lui Dumnezeu-
Cuvântul, de Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu.  
Ioan Gur] de Aur spune c] acele cuvinte rostite la institui-
rea c]s]toriei: „De aceea va l]sa omul pe tat]l s]u \i pe 
mama sa \i se va lipi de nevasta sa \i se vor face un sin-
gur trup” (Gen 2.24) – sunt, de fapt, o profe[ie privitoare la 
întruparea Mântuitorului, f]r] a anula, bineîn[eles, sensul 
lor literal. Prin îns]\i întruparea Sa, Domnul nostru Isus 
Hristos purta în El Biserica, avându-se în vedere unirea 
„nup[ială” a divinului cu omenescul. Na\erea Lui este în-
ceputul comuniunii lui Dumnezeu cu oamenii, dar \i al îm-
bisericirii lumii. Deci un prim moment al constituirii Bisericii 
noutestamentare este întruparea Mântuitorului. 
Îns], din alegoria Adam \i Eva – Hristos \i Biserica, pe 
care o g]sim \i la Apostolul Pavel, în Ef 5.31-32, se mai 
poate spune c] precum Eva a ie\it din coasta lui Adam, 
a\a  \i noi am ie\it din coasta lui Hristos. Deci un alt mo-
ment constitutiv al Bisericii este jertfa salvatoare a Mântu-
itorului. De aceea, spunem c] Hristos este Cel care ne 
strânge laolalt] \i face din noi Biserica - sfântul S]u trup. 
Îns], finalitatea întrup]rii este crucea \i Învierea lui Hristos, 

momente decisive în acest proces al fond]rii Bisericii lui 
Dumnezeu, de aceea Biserica, s]rb]torind Cina Domnului 
actualizeaz] lucrarea mântuitoare a lui Hristos în îns]\i 
existen[a sa. Prin jertfa Sa, Hristos î\i răscump]r] Biserica 
\i o sfin[e\te, ea devenind astfel a Lui. Prin sângele Leg]-
mântului celui nou este sfin[it noul Israel al lui Dumnezeu – 
„Acesta este sângele Meu, sângele Leg]mântului celui 
nou, care se vars] pentru mul[i” (Mc 14.24) –, a\a cum 
prin sângele folosit la evenimentul din Ex 24.4-11 a fost 
sfin[it vechiul popor. 
Învierea ocup] \i ea un loc fundamental în procesul 
na\terii Bisericii, deoarece numai dup] înviere trupul     
Mântuitorului a fost glorificat prin Duhul, iradiind apoi c]tre 
omenire puterea dumnezeiasc] mântuitoare. Prin Întru-
pare, R]stignire, Înviere \i În]l[are, Hristos pune temelia 
Bisericii în trupul S]u. Prin aceast] lucrare, îns], Biserica 
ia fiin[] virtual. Ceea ce d] existen[] real] Bisericii este 
coborârea Duhului Sfânt, deoarece atunci începe s]l]\-
luirea lui Hristos în fiin[ele omene\ti. 
Dat fiind faptul c] Jertfa \i Învierea au f]cut posibil] 
Cincizecimea, Biserica devine \i purt]toarea darurilor 
Duhului Sfânt. Concluzia lesne de formulat este aceea c] 
Biserica exista, de\i la începutul procesului de întemeiere, 
în toat] lucrarea Mântuitorului, consemnat] în Evanghelii. 
În ziua Cincizecimii cre\tine, deci, a luat fiin[] actual Biseri-
ca în calitate de comunitate care î\i începea misiunea 
împuternicit] de Duhul Sfânt. Cu aceast] ocazie conside-
r]m c] s-a realizat definitiv întemeierea Bisericii. Prin 
coborârea Duhului, Biserica dobânde\te \i calitatea de 
pneumatic], pe lâng] cea de hristocentric]. La 
Cincizecime nu s-a întemeiat Biserica, pentru c] ea se g]-
sea mai înainte de veci în sfatul lui Dumnezeu \i este 
legat] mai înainte de veci în sfatul lui Dumnezeu-Cuvântul, 
a doua Persoan] a Sfintei Treimi. La Cincizecime s-a alc]-
tuit prin Duhul Sfânt \i s-a ar]tat în lume (s-a n]scut) Bi-
serica v]zut] ca trup al lui Hristos. Duhul a venit în chip de 
limbi de foc, a\ezându-se peste fiecare din ei (FA 2:3), 
pentru a ar]ta voia lui Hristos de a împ]rt]\i sfin[enia firii 
Sale omene\ti întregii crea[ii umane. S-au împ]r[it, îns], 
câte una peste fiecare pentru a se vedea \i faptul c] în 
unitatea firii restaurate, Hristos p]streaz] identitatea fiec]-
rei persoane. Vuietul ca de vijelie, „care a umplut toat] 
casa unde \edeau Apostolii” (FA 2.2) indic] puterea cu 
care a fost umplut] Biserica, pentru a r]spândi f]r] 
epuizare infinita iubire dumnezeiasc]. 
Se poate spune, deci, c] fiecare etap] a lucr]rii Mântu-
itorului a fost indispensabilă pentru fondarea Bisericii, \i nu 
o simpl] succesiune de evenimente în cadrul planului lui 
Dumnezeu. Fiecare dintre acestea este constitutiv Tainei 
Bisericii. 
Pastor Lect. Dr. Ciprian Terinte 
Institutul Teologic Penticostal din Bucure\ti 
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             Noi dar, suntem trimi\i împuternici[i ai lui Hristos; 
\i, ca \i cum Dumnezeu ar =ndemna prin noi, v] rug]m 
fierbinte, =n Numele lui Hristos: +mp]ca[i-v] cu 
Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20) 
Copiii lui Dumnezeu sunt ambasadorii Lui, r]spqndi[i în 
toat] lumea, pentru a vorbi despre cine este Isus Hristos. 
Tr]ind =ntr-o lume a\a-zis cre\tin], poate e greu s] ne 
imagin]m c] în anul 2016 înc] sunt oameni care nu \tiu 
de faptul c] Isus s-a dat ca pre[ de r]scump]rare, la Gol-
gota, \i pentru ei. Și nu ne referim aici la oamenii din tri-
buri, care tr]iesc izola[i de lumea modern], ci de oameni 
obi\nui[i, care au zilnic acela\i acces la informa[ie, ca \i 
noi.  
Ace\ti oameni nu vor putea s] afle Vestea Bun], f]r] ca 
cineva s] le vorbeasc] despre Hristos. 
De aceea, rug]ciunea mea este s] fim cu adev]rat lu-
mini \i sare pentru lumea pierdut] din jurul nostru, care 
are nevoie de Hristos. 
|i partea important] este c] Isus trebuie prezentat oa-
menilor, nu doar avqnd rolul de Mântuitor, ci \i acela de 
Domn. Prezentat ca Singurul care poate ierta p]catele, 
dar \i ca Acela care dore\te s] st]pqneasc] peste ceea 
ce este al Lui. |i pentru c] El ne-a creat \i ne-a r]scum-
p]rat, El are dreptul s] fie Domn. Cu toate acestea, El 
nu este un domnitor tiran, ci un Domn care a venit s] 
slujeasc]. Unul care în toate privin[ele a fost ispitit ca \i 
noi, dar f]r] p]cat. |i pentru c] a experimentat toate 
aceste lucruri, El poate fi acum de partea noastr]. Ne 
poate ajuta \i ne poate sus[ine. El este pentru noi, \i nu 
=mpotriva noastr]. 
Când intri într-un templu budist, prin toate ritualurile de 
acolo sim[i a\a de real opusul - prezen[a fricii, a mor[ii \i 
a lucr]rilor lui satan. |i întunericul din inima oamenilor e 
a\a de mare! Cu toate acestea, când îi prive\ti cum se 
închin], în sinceritatea inimii lor, unor idoli f]cu[i de mâini 
omene\ti, care nu v]d, nu aud \i nu pot r]spunde, sim[i 
în inima ta de cre\tin, ceva cum se frânge. |i te întrebi: 
cum poate un om s] se închine a\a? |i atunci realizezi 
adev]rul Scripturii... C] Dumnezeu a pus in inima fiec]-

rui om gândul ve\niciei. De aceea, fiecare, în duh 

\i în adev]r, sau doar într-o form] religioas] \i minciun],  
caut] ceva \i pe Cineva care poate s] îl împlineasc]. 
Când ne uit]m în jurul nostru, vedem cât de fl]mânzi 
sunt oamenii dup] o rela[ie cu Dumnezeu, de\i ei  
nu \tiu ce caut]. Observ]m cât de mult =\i doresc oame-
nii s] fie iubi[i \i accepta[i, s] g]seasc] o solu[ie pentru 
starea lor de p]cat \i s] î\i rezolve în vreun fel problema 
vinov][iei.   
În acela\i timp, e interesant faptul c] de\i inima lor strig] 
dup] ajutor, oamenii î\i ridic] “ziduri de ap]rare” pentru 
ca nimeni s] nu \tie cu ce se confrunt] ei. Unii sunt prea 
mândri ca s] recunoasc] c] au nevoie de un Mântuitor, 
al[ii caut] s] î\i ocupe timpul cât mai mult cu putin[], 
doar-doar nu î\i vor mai auzi inima cum geme dup] îm-
p]carea cu Dumnezeu. Al[ii continu] s] tr]iasc] sub 
acuza[iile lui Satan, cel care este expertul în minciuni, 
crezând c] ei au p]c]tuit prea mult, drept urmare nu mai 
pot s] a\tepte îndurare din partea lui Dumnezeu. Al[ii se 
ascund în spatele alcoolului, crezând c] dac] nu se mai 
gândesc cu mintea limpede la tot ce li se întâmpl], poate 
lucrurile se vor schimba. Și lista poate continua. 
Cu toate acestea, Dumnezeu este înc] la lucru \i ast]zi. 
Evanghelia a r]mas puterea de mântuire a oric]rui om 
care alege s] o cread] (Romani 1:16). |i pe cât de 
adev]rat este c] noi to[i am p]c]tuit \i suntem lipsi[i de 
slava lui Dumnezeu, pe atât de adev]rat este c] noi 
putem avea înc] acces la mila lui Dumnezeu. Isus înc] 
este Mielul lui Dumnezeu, care a venit s] ridice p]catele 
oamenilor \i harul Lui este înc] disponibil pentru oricine 
îl caut]. 
|i pentru c] Evanghelia +mp]r][iei trebuie propov]duit] 
în toat] lumea, ca s] slujeasc] de m]rturie tuturor nea-
murilor  (Matei 24:14), Domnul s] ne ajute s] fim vred-
nici lucr]tori împreun] cu El, fiecare în [ara \i locul unde 
am fost a\eza[i. 

                                      Ioan Besoiu 
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“Binecuvqnt]rile Domnului se 
=nnoiesc =n fiecare zi.”                  

 

                                                             
O zi ca toate celelalte doar cu diferen[a unui telefon din 
partea unui b]rbat ce dorea s]-mi comunice ceva la care 
nu m] a\teptam. O relatare care =ncepea cam asa: 
“|tii… copiii no\tri trimit mereu bani la bunica lor =n 
Romqnia pentru a avea cele necesare.                                                                                                               
Zilele trecute ne-a comunicat ceva care a fost destul de 
\ocant pentru noi ca \i familie, ceva care la o analiz] su-
perficial] o pui pe seama b]trqne[ii.  
“Dragii mei, de cqteva nop[i visez ceva care nu-mi d] 
lini\te, ceva care trebuie s] v] =mp]rt]\esc.                                
+n vis mi s-a ar]tat c] undeva =n Africa, unde oamenii au 
alt] culoare decqt noi e o femeie r]mas] f]r] cas] \i f]r] 
cele necesare pentru via[a de fiecare zi. Pentru c] visul se 
repeta am hot]rqt s] nu mai primesc pentru o period] 
banii vo\tri ci s] v] rog s]-i trimite[i acolo, pentru a ajuta 
acest] femeie cu tot ceea ce are nevoie pentru via[a ei 
zilnic].”  
+ntrebarea lui era dac] pot face ceva ca s]-i =mplinesc 
dorin[a bunicii? 
Am ascultat povestea din respect pentru el. Nu mai \tiu 
 exact care a fost r]spunsul meu. Ceea ce \tiu este, c] =n 
aceea\i zi am fost sunat de John Brici, misionar =n Kenia, 

\i care vroia s]-mi spun] 
c] =n urma unui uragan  
puternic ce a avut loc =n 
zona lor, o femeie care e a 
nim]nui, a r]mas far] cas] \i dac] Misiunea Genesis nu 
ar putea s] o ajute pentru a i se construi un loc de g]zduit 
precum =n Africa \i s] o ajut]m cu cele necesare pentru a 
putea supravie[ui? 
R]spunsul meu a fost:  “John, avem deja banii pentru a 
construi loc de g]zduit \i avem \i banii pentru =ntre[inerea 
ei pentru o period] de timp.” 
Mi-am dat seama imediat c] am de a face cu ceva ne-
obijnuit. 
Am luat imediat leg]tura cu persoana care m-a sunat \i     
i-am spus de telefonul primit \i de nevoia care exist] =n 
Kenia. +n cqteva zile suma pentru construc[ia casei  a in-
trat =n caseria misiunii. Ba \i mai mult, banii au acoperit o 
mare parte din nevoile ei \i un surplus binecuvqntat pentru 
nevoile de viitor. 
+ntr-un timp extrem de scurt b]trqnica a intrat =n posesia 
c]su [e i  =n  care  avea  ce le  necesare .                
+n imaginea de sus este b]trqnica =n fa[a noii ei “c]su[e” 
de tip African. +n partea stqng] este imaginea sorei din 
Romqnia iar =n partea dreapt] este imaginea maistrului 
care a construit aceast] c]su[]. 
Dumnezeu a fost, este \i va r]mqne pentru totdeauna  
tat]l orfanului \i ajutorul v]duvei.      
                                                        Rev. Ilie Tomu[a 
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We cannot quite understand why 
you would think about us or ask 
about us. We are not good in writ-
ing letters, but we are very good 
in praying.  
Dear Brothers and Sisters of Genesis Mission,                              
I am Pastor James. I am the pastor that takes care of all 
the lepers in the leper colony.  My wife along with my 2 
children live in this campus.   We are safe and we don’t 
have the disease. It does not spread to us. It is very 
challenging to be pastoring this church. There are near-
ly 70 plus people that come to the church. Unfortunate-
ly outsiders do not come because they are afraid that 
they will catch this disease. Actually, this disease does 
not spread by being with them.                                                    
The disease has been arrested in their bodies and they 
continue to take their medication.                                       
I would like to say that the happiest people on earth are 
the Lepers.                                                                                   
Although many of them cannot see, use their hands or 
legs, and most of their bodies have been already dam-
aged by the disease, the devil has not damaged their 
spirit. They love the Lord with all their hearts.  Most of 
them have been water baptized except a few. The rest, 
we are working on them.  
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The disease has been arrested in their bodies and they 
continue to take their medication. I would like to say 
that the happiest people on earth are the Lepers.                            
Although many of them cannot see, use their hands 
or legs, and most of their bodies have been already 
damaged by the disease, the devil has not damaged 
their spirit. They love the Lord with all their hearts.                      
Most of them have been water baptized except a few. 
The rest, we are working on them. Food is the main 
concern for each leper family. There are 35 leper fam-
ilies that live here. Some come and go because of their 
family situation. We need monthly supplies of grocer-
ies and rice items to provide for them. With the sup-
port that we received each month from Pastor An-
drew, we are somehow able to maintain our lives. We 
remember the Romanian brothers from the Genesis 
Mission who came and visited us a few years ago. 

They brought much food to give to all of us. We have 
never seen such food in our lives. We were overjoyed to 
eat such a big dinner. Your thoughtfulness and support 
to us each month and year is very meaningful to us. It 
brings a great smile and happiness to all the families 
here.                                                                                      
Dear Rev Ilie Tomuta, we are waiting for your visit to 
Coimbatore. Please don’t forget because we are so far 
away from you. During Christmas we received a special 

gift from Genesis Mission. All the leper families were 
very thrilled to receive many gifts such as clothes, 
some vessels, toys for children, a very big dinner. Also 
we were able to fix the compound wall and gate that 
was broken. We thank you specially for sending us a 
huge financial gift through Pastor Andrew to us.              
Pastor Andrew often talks about you and tells us that 

you love us so much. We cannot quite understand why 
you would think about us or ask about us. He tells us that 
you ask us to write to you many times. We are not good in 
writing letters, but we are very good in praying. We pray 
for you very much. Many visitors come and go, but only a 
few remember us. We don’t know how we will ever repay 
you. We will not be able to repay you on this earth, but we 
know that God will give it back to you multiplied for all 
what you have given to us. We love you and pray that God 
will abundantly bless you.  

From Pastor James.  
9 
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Maria Magdalina s-a dus, \i a 
vestit ucenicilor c] a v]zut pe 
Domnul, \i c] i-a spus aceste 
lucruri. Ioan 20:18 
 
Introducere 
Toate cele patru evanghelii încep Ziua Învierii cu sosirea 
femeilor la mormântul Domnului Christos. Marcu \i Luca 
afirm] c] motivul pentru care au mers a fost s] ung] tru-
pul lui Isus, în timp ce Matei \i Ioan sugereaz] c] motivul 
venirii femeilor la mormânt a fost pur \i simplu o chestiune 
de doliu. Este demn de remarcat faptul c] o parte a pro-
cesului de doliu pentru evrei în acea perioad] implica 
preg]tirea corpului de c]tre femeile apropiate defunctului. 
 
ÎNVIEREA FIULUI -DESCOPERITĂ 
Ioan, ucenicul iubit de Isus, a scris Evanghelia lui ca un 
martor ocular al Cuvqntului lui Dumnezeu, Care S-a f]cut 
trup \i a locuit printre noi, \i Care a murit \i a înviat pentru 
mântuirea noastr]. A\a c] el alege cu grij] trei personaje 
principale care au mers la mormântul Domnului în dimi-
nea[a învierii. De asemenea, Ioan urm]re\te la fiecare 
acelea\i caracteristici \i anume: ce observ], cum reac-
[ioneaz] la situa[ia creat] \i decizia pe care o iau în final. 
Fiecare din aceste personaje se raporteaz] diferit la 
aceast] situa[ie \i înclin s] cred c] fiecare dintre ele re-
prezint] un grup semnificativ de oameni, astfel: 
• Maria. Evanghelistul Ioan men[ioneaz] numai pe Maria 
Magdalena, care ar fi cea care le spune ucenicilor despre 
lipsa trupului lui Isus din mormânt. Luca pur \i simplu 
afirm], (la sfâr\itul capitolului 23), care au fost "femeile 
din Galileea" , mai târziu listeaz] pe Maria Magdalena, 
Maria, mama lui Iacov, Ioana, \i " alte femei cu ei ". Marcu 
enumer] pe Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, \i 
Salome, în timp ce Matei menționeaz] doar cele dou] 
Marii. 
OBSERVAȚIA / OBSERVAȚIILE Mariei la mormânt.  
Maria a v]zut piatra r]sturnat]. Acest lucru a fost chiar 
înainte de ivirea zorilor în timp ce era înc] întuneric. Maria 

g]se\te mormântul deschis. Ce \oc trebuie s] fi fost 
pentru ea când a v]zut c] mormântul lui Isus a fost 

deschis. A fost surprins] c] piatra fusese r]sturnat] \i de 
absen[a trupului lui ISUS. 
Semnifica[ia pietrei de la mormînt. Mormântul a fost închis 
vinerea seara dup] ce trupul Domnului a fost pus acolo. 
În fa[a mormântului, era o canelur] de-a lungul bazei, ca 
o piatr] mare circular] menit] s] închid] sau s] deschid] 
intrarea. Dup] ce piatra era rulat] în locul ei, devenea 
aproape imposibil de a o muta. Chiar mai mult: mormântul 
a fost sigilat. Piatra a fost apoi sigilat] cu sigiliul procura-
torului roman \i era crim] capital] pentru cei ce îndr]z-
neau s] deschid] mormântul. 
Mormântul a fost p]zit: Pilat a pus un num]r mare de 
solda[i romani ca s] p]zeasc] mormântul. Literalmente, 
Pilat a fost atât de îngrijorat de posibilitatea învierii încât   
l-a pus sub paz]. 
REACȚIA / REACȚIILE Mariei la descoperirea f]cut] 
Maria s-a dus la Petru. Mai bine zis, Maria a alergat 
pentru a-l g]si pe Petru \i s]-i împ]rt]\easc] vestea. 
Când Maria a v]zut c] trupul lui Isus nu mai era în 
mormânt, primul ei instinct a fost de a-i spune lui Petru ce 
s-a întâmplat. Vestea adus] de Maria a fost o veste rea! 
Maria a crezut c] trupul lui Isus a fost furat - versetul 2 b: 
"Au luat pe Domnul din mormânt \i nu \tiu unde L-au 
pus!" Din punct de vedere al Mariei, situa[ia aceasta a fost 
o criz] –o tragedie. Nici vorb] ca Maria în momentele 
acestea s] se fi gândit la posibilitatea c] Isus ar fi înviat 
din mor[i. 
 
DECIZIA Mariei a fost axat] (blocat]) pe TRAGEDIE. 
În primul rând, Isus era mort. Aceasta a fost o lovitur] 
puternic] atît pentru ea, cît \i pentru ucenici, pentru c] ei  
nu au în[eles faptul c] Isus a trebuit s] moar]. 
Atunci când Isus a fost r]stignit \i |i-a dat Duhul, ei nu au 
putut face fa[] situa[iei, to[i au devenit dezam]gi[i \i speri-
a[i. 

“În ziua dintîi a s]pt]mq-
nii, Maria Magdalina s-a 
dus dis-de-diminea[] la 
mormqnt, pe cînd era 
înc] întunerec; \i a v]-
zut c] piatra fusese lua-
t] de pe mormqnt.  A 
alergat la Simon Petru \i 
la cel]lalt ucenic, pe 
care-l iubea Isus, \i le-a 
zis: "Au luat pe Domnul 
din mormqnt, \i nu \tiu 
unde L-au pus.” Ioan 
20:1-2 
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În al doilea rând, trupul lui Isus lipse\te din mormîntul =n 
care a fost pus vinerea. Pentru c] trupul lui Isus nu mai 
era acolo, cea mai logic] explica[ie a fost c] trupul a fost 
furat de cineva. În al treilea rând, nimeni nu \tia unde se 
afla trupul \i ceea ce s-a f]cut cu el. Aceasta a fost o 
mare criz] pentru Maria, o mare tragedie… 
Armonia Învierii: Pentru a în[elege mai bine ce s-a 
întâmplat în aceea zi, recomand s] facem o armonie a 
evenimentului prezentat de to[i cei 4 evangheli\ti, \i anu-
me: 
• Femeile ajung la mormânt, afl] piatra r]sturnat] \i 
mormântul gol (Luca 24:1-10, Matei 28:1, Marcu 16:1) 
• Maria Magdalena las] celelalte femei acolo \i alearg] 
s] spun] vestea ucenicilor, doar ce \tia la momentul ace-
la (piatra r]sturnat], mormânt gol, b]nuial] de furt… ) 
Ioan 20:1-2  
• Femeile r]mase la mormânt v]d doi îngeri care le spun 
c] Isus a înviat \i c] le cere ucenicilor s] mearg] în Gali-
leea unde se vor întâlni cu EL ( Matei 28:5-7 , Marcu 16:2
-8 ; Luca 24:1-8 ). 
Dup] aceea \i aceste femei pleac] s] duc] vestea –
transmis] acum de îngeri, ucenicilor, c] ISUS A ÎNVIAT. 
(Luca 24:9-10, Matei 28:8) 
• Maria, mama lui Iacov \i celelalte femei, în drumul lor de 
a g]si ucenicii, v]d pe Isus. Matei 28:9-10   
Femeile spun ucenicilor ceea ce au v]zut \i auzit- (Luca 

24:9-11) 
• Petru \i Ioan au alergat la mormânt, s] vad] c] acesta 
este gol \i g]sesc fâ\iile de pînz] în ordine ( Luca 24:12 ; 
Ioan 20:2-10) 
• Fâ\iile de pânz] se crede c] au fost înf]\urate în jurul 
trupului tip "mumie", \i acestea au fost aflate la locul lor în 
stare intact]. Explica[ia logic] este c] El pur \i simplu a 
trecut prin aceste “=mpachet]ri” f]r] a fi deranjate (la fel 
ca un fluture din gogoa\a lui). 
Dar, dup] întîlnirea cu Isus înviat, ucenicii \i-au adus 
aminte de cele spuse de El… \i au crezut Scriptura \i 
cuvintele pe care le spusese Isus (Ioan 2:22b) 
 
ÎNVIEREA FIULUI–Demonstrat] / Ar]tat] prin faptul c]: 
A transformat durerea în bucurie. 
Consider c] evenimentele ,,tragice” ce s-au ab]tut atât 
de repede \i de crud asupra Înv][]torului a produs durere 
în sufletul fiec]rui ucenic sau ucenic]. Dar în cazul Mariei 
Magdalena a fost cu totul special. Maria Magdalena se 
întoarce la mormânt în urma lui Petru \i Ioan, dar probabil 
c] ei erau pleca[i pe atunci. Ea vede 2 îngeri în]untru 
mormântului. Maria, cu toate c] a fost cople\it] de trage-
dia mor[ii Domnului s]u \i a lipsei trupului acestuia din 
mormânt, a decis s] mai r]mân] la mormîntul gol pentru 
o vreme ca s] plâng] (Ioan 20:11). |i dintr-o dat] vede 
afar] pe Isus pe care îl confund] cu gr]dinarul (Ioan 
20:11-18) 
Maria a avut privilegiul de a fi prima persoan] la care  
Mântuitorul Înviat i se arat]. Domnul se arat] inten[ionat 
Mariei Magdalena cu scopul de a îndep]rta acea durere 

din sufletul ei. Evenimentul reîntâlnirii cu +nv][]torul învi-
at, cu Cel care i-a iertat p]catele, cu Cel ce i-a schimbat 
sensul vie[ii, i-a adus din nou bucurie \i pace în suflet. 
(Ioan 20:16) Dar nu numai Maria s-a bucurat de Învierea 
Înv][]torului ci \i ucenicii ,,s-au bucurat” de asemenea. 
Ioan 20:20 
CONCLUZIA 
Învierea din mor[i a Domnului Isus este un eveniment a\a 
de glorios a\a de important c] se cere s] fie prezentat \i 
altora.  
Acest lucrul l-au f]cut femeile ce au fost la mormântul 
Domnului \i nu l-au g]sit acolo. Îngerii le-au spus femeilor 
c] Isus nu este aici ci a înviat \i s] mearg] s] spun] 
ucenicilor despre aceast] veste. (Luca 24:9-10, Matei 
28:8) Femeile spun ucenicilor ceea ce au v]zut \i auzit. 
(Luca 24:9-11). 
Poate c] e\ti ca Maria în diminea[a învierii \i pui accentul 
în via[] pe tragediile care-[i împov]reaz] via[a.  
Ast]zi este o zi mare când Isus a c]lcat pe moarte ie\ind 
triumf]tor din mormântul ferecat. 
Ioan a v]zut dou] lucruri în acela\i timp - c] Isus nu a 
fost în mormânt \i c] Isus a înviat. El crede \i tr]ie\te 
prezen[a lui Isus, cel care l-a iubit. Ioan ne invit] s] cre-
dem în învierea triumf]toare a lui Isus. A crede înseamn]
a vedea invizibilul dincolo de lucrurile exterioare, astfel 
încât s] ajungem s]-l experiment]m. El ne invit] s]   
intr]m în misterul învierii, astfel încât s] putem modela 
via[a noastr] orientat] spre propria noastr] eternitate. 
Nu vrei ca apoi s] fii \i ca femeile care s-au gr]bit s] 
duc] vestea =nvierii altora? Aceste femei au fost de fapt 
primele misionare, a Mântuitorului Înviat.  
Învierea Domnului din mor[i este un eveniment unic, de-
osebit de important (s] nu spun- cel mai important ) 
pentru un cre\tin, dar învierea f]r] r]spqndirea ve\tii ei \i 
la al[i nu e complet]. Oamenii au nevoie s] aud] despre 
vestea aceasta, \i acest lucrul îl fac misionarii (cei trimi\i).  
Cuvântul misionar vine de la cuvântul misiune, cuvânt 
care deriv] din cuvântul latin “missioner”, care înseamn] 
“trimis” \i care este echivalentul cuvântului grecesc 
“apostolos” (apostol), care deriv] de la verbul “apostello” 
care înseamn] “a trimite”. 
 Un misionar este cineva care este foarte entuziast \i dor-
nic de a face o misiune sau s] sus[in] cauza ei. 
Dup] câteva zile Domnul Isus proclam] Marea Trimitere 
a ucenicilor în lume cu acest] veste bun] c] Isus e viu, a 
biruit moartea \i poate s] fac] împ]carea p]c]tosului cu 
Dumnezeu Tat]l. 
La Marea trimitere a Domnului Isus putem r]spunde doar 
în dou] feluri, fie mergi tu ca misionar sau contribui b]-
ne\te ca al[i misionari s] mearg] în locul t]u. 
“Cine crede f]r] a fi \i un misionar, acela înc] n-a cu-
noscut frumuse[ea credin[ei “(Valeriu Gafencu în +ntoar-
cerea la Hristos ) 
 
Ioan Sinitean,  
Prezbiter în Biserica Logos din Chicago  
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Oh, ce promisiune m]rea[], 
f]cut] de Domnul nostru =n 

preajma singurului eveniment din =ntreaga istorie a ome-
nirii cu repercusiuni eterne - moartea \i =nvierea Domnului 
Isus! El este singurul care are puterea \i autoritatea de a 
ne promite VIA{A, El este singurul care a biruit moartea 
prin sqngele Lui nespus de scump scurs pe crucea din 
dealul Golgotei, \i a =nviat din mor[i a treia zi...  Aleluia! 
Domnul s] ne ajute s] tr]im fiecare clip] din via[a noastr] 
prin puterea =nvierii Sale!  

|i cu aceast] ocazie a\ dori s] v] mul[umesc din inim] 
pentru felul minunat =n care =mi sta[i al]turi de atqta 
vreme, scumpi sus[in]tori ai misiunii Genesis \i dragi 
parteneri din Biserica Philadelphia \i Biserica Logos. Sunt 
mereu con\tient] de faptul c], motivul pentru care =nc] m] 
mai aflu pe terenul misionar de aici din Filipine se dato-
reaz] =n mare parte fiec]ruia dintre dumneavoastr], care 
mijloci[i cu putere pentru mine \i care d]rui[i cu mult] ge-
nerozitate pentru =naintarea +mp]r][iei Sale pqn] la cap]-
tul p]mqntului. Domnul s] v] r]spl]teasc] =nmiit pentru 
bun]tatea pe care o ar]ta[i fa[] de mine cu atqta credin-
cio\ie! |i acum =mi amintesc cu uimire \i recuno\tin[] la 
adresa Domnului, de felul =nedit =n care Domnul a lucrat 
prin anul 2008, cqnd am primit “=ntqmpl]tor” un e-mail de 
la fratele Florin C=mpean. +n e-mail, fratele men[iona c] 
aflase “=ntqmpl]tor” despre mine, \i – fiindc] urma s] vin] 
=n Manila la o conferin[] - dorea s] ne =ntqlnim pentru a 
afla mai multe despre lucrarea la care Domnul m-a 
chemat. Nici nu b]nuiam la momentul respectiv c]     
Domnul avea un plan atqt de minunat, =n urma acelei 
scurte =ntqlniri de 1 or] cu fratele C=mpean, care - fiind c]-

l]uzit de Domnul - ulterior m-a pus =n leg]tur] cu 

fratele Ilie Tomu[a, directorul misiunii 
Genesis! Cqt de neb]nuite sunt c]ile 
Domnului! 

Prin harul S]u, lucrarea de la Centrul 
Rapha continu]. Prin activit][ile noas-
tre de la clinic], Cluburile Biblice cu 
copiii \colari \i pre-\colari, \i semina-
riile pentru femei =ns]rcinate, Domnul 
ne ajut] s] fim mai departe o alinare 
pentru oamenii =n suferin[] din zona 
Solid Cement care au nevoie atqt de 
mare de via[a nou] =n Christos. 
Traficul \i dependen[a de droguri din 
zon] sunt din ce =n ce mai accentu-
ate, familiile sunt tot mai destr]mate, 

boala \i suferin[a fizic] mereu prezente, \i sufletele aces-
tor oameni au nevoie enorm] de rug]ciunile noastre. De 
curqnd Domnul ne-a binecuvqntat s] putem intra =n 
parteneriat cu o biseric] local] foarte s]n]toas] (CCF), 
care s] ne ajute =n eforturile noastre de evanghelizare \i 
ucenicizare a familiilor destr]mate din zona Solid Ce-
ment... Acest lucru este un r]spuns extraordinar la rug]-
ciunile noastre, \i o =ncurajare s] vedem c] Domnul este 
=ntr-adev]r mai departe la lucru printre noi, \i are planuri 
minunate pentru sufletele pentru care mijlocim de 6 ani... 
Prin harul Domnului, construc[ia Centrului Rapha merge 
=nainte. Peretele de protec[ie =mpotriva incendiilor a fost 
finisat, \i acum se lucreaz] la zidurile =mprejmuitoare, por-
[ile de intrare, \i zidul „stil parapet” (ziduri solide din beton 
pentru a ne proteja =mpotriva alunec]rii de teren din partea 
superioar] a terenului). Tot de curqnd am dat comand] \i 
de termopane, \i a\tept]m ca Domnul s] trimit] fondurile 
necesare pentru a pl]ti toate acestea, precum \i a putea 
demara faza urm]toare - finisarea cl]dirii pe interior. Ru-
ga[i-v] =mpreun] cu noi pentru o minune, ca s] putem pri-
mi toate fondurile necesare pentru a cump]ra materiale \i 
a angaja persoanele potrivite care s] instaleze =n mod 
calitativ gresia \i faian[a (=n general este greu s] g]se\ti 
pe cineva care se pricepe =n acest domeniu), \i materiale-
le necesare pentru instala[iile sanitare. Ne dorim \i avem 
nevoie s] d]m =n folosin[] aceast] cl]dire cqt mai curqnd, 
sper]m \i ne rug]m, chiar =n toamna lui 2016. 

Cu apreciere \i recuno\tin[] din Filipine,          

                                 

Alina Vod] 
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We are doing well and serving for His 
Kingdom with sincerity. 

My Missionary Report 

I am sending greetings to all of you, in 
the name of Jesus Christ. I am so hap-
py to write the Missionary Report from 
Mongolia.  Your prayers and support 
are reaching the Mongolians, and my 
two neighbors who are Russians and 
Chinese people. Thus, I am writing 
short mission report.  I've been pastor-
ing the World Harvest Mission Church 
since January 2015. When I came to 
this church, God gave me two words, 
which are Discipleship and Mis-
sion.Therefore, last year I've been 
equipping my lay members to participate in World Mission. Over 40 members were at-
tending the Mission meetings. My main ministry is equipping Mongolian Christians to be 
Committed Christians and for Foreign Mission. After all, Sister Khongorzul decided to be 
a missionary. I encouraged, empowered and equipped her for mission. Last January, my 
church sent her to the Republic of Buryatia in Russia. She speaks russian fluently and 
shared the Gospel with Buryatia people. My Church members sent her  their love offer-
ings. First time, we raised 116.000 MNT for her ministry. It's a small amount, but when 
she got that love offering, she was very happy. I believe that God is Faithful for His mis-
sion and He knows what she needs. I am reflecting more on mission and how important 
are the missionaries, the church and the pastor. According to Khongorzul: “ Thank God, 
because God gave me a faithful church, who loves foreign mission and Russians. Praise 
the Lord! I preached to the Worship and Prayer Conference and challenged Mongolians 
to reach the lost people and the people who never heard the Gospel. Committed Chris-
tians leave their comfortable houses and go to strange places. All Mongolians who at-
tended this conference, vowed to support and pray for the foreign Mission, for a month 
at least.   Earlier this month, I sent my Youth leader to Inner Mongolia for a short mis-
sion. When she came back to church, she encouraged all the members. She said: 
“Thank God, because God gave us Pastor Ari who loves and supports mission, and lets 
us go to China once in a year.” My heart was really blessed by her mission in China and 
I was encouraged by her testimonies. She quoted Romans 10:14-15:  "But how can they 
call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if 
they have never heard about him? and how can they hear about him unless someone 
tells them? " She reached the Inner Mongolians who were living in China and several 
people received Jesus Christ as their Saviour. All glory to God.  

Two times I delivered the message at Mission Conference which is the Intercep Mission 
Organization. Total of 100 Mongolian young people. from different churches attended at 
these conferences.  My mission is to equip Mongolians for Foreign Mission and to partic-
ipate with God in the Great Commission. In the end, I am so happy that God gave me 
great Romanian Brothers and Sisters who love the Ari's family and their mission in Mon-
golia and abroad. Because of that, Genesis Mission's offerings and Philiadelphia Roma-
nian Church prayers are efficient in God's commission. Your prayers and love offerings 
are reaching the Mongolians who have never heard the Gospel, even our neighbors. 
You all are fulfilling the Great Commission which has been given to all of us. All Glory To 
God.  

May God bless you, our dear Romanian brothers in Christ.  

Ariunbold  Oyuntsetseg,                                                                                                                  
Senior Pastor of World Harvest Mission Church 
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Dumnezeu ne surprinde uneori cu ceea ce noi 
nu am fi \tiut s] planific]m dinainte. Porunca 
Domnului Isus a fost una singur] \i f]r] 
echivoc „MERGE{I”  
+ntreb]rile noastre de cele mai multe ori devin 
multiple: Unde? De ce Eu? De ce chiar acolo? 
Cqnd ne punem la dispozi[ia Lui asemenea 
=ntreb]ri nu =\i mai au rostul.  
Suntem, sau nu suntem, gata s] accept]m 
planul Lui? Repet]m mereu \i mereu istoria 
profetului Iona. Vrem s] facem voia lui 

Dumnezeu dar =mplinind de cele mai multe ori 
planurile noastre. Cu toate acestea, Dumnezeu 
are c]ile Lui de a ne pune acolo unde \tie c] 
putem fi folositori Evangheliei. 
Iat]-ne ajun\i la marginile lumi unde 
Dumnezeu are nevoie de noi ca \i na[iune. 
Continentul African are nevoie s]-L descopere 
pe Dumnezeu. Printre cei de care El se folo-

se\te a duce acolo mesajul evangheliei, 
suntem \i noi ca \i misiune romqn].  
+i mul[umim pentru acest har continuqnd s] 
fim mai departe credincio\i \i =n ani care vor 
urma. El, =ntotdeauna r]mqne credincios 
promisiunii f]cute: “Voi fi cu voi…” 
 
                                    Marcel Saiti\ 
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Se spune c] ceea ce nu te ucide, te face 
mai puternic. 
Unele experien[e ale vieții nu le în[elegem 
\i ne frustreaz], dar pqn] la urm], dup] 
mai multe repet]ri, dac] suntem deschi\i la 
inim] \i minte, putem =nv][a lec[ii valoroase 
din ele. Experien[a cump]r]rii terenului 
pentru Biserica Penticostal] Assemblée de 
Dieu din Ambohibary va r]mqne una de 
referin[] pentru noi în lucrarea din Mada-
gascar. 
O victorie pe care am ob[inut-o cu mult] rug]ciune, cu post, cu fr]mqnt]ri \i lacrimi, cu întqlniri repetate cu autorit][ile, 
experien[] care ne-a deschis mintea cu privire la realitatea social-economic] din aceast] [ar], dar \i cu privire la bi-
rocra[ia din aceast] frumoas] [ar] s]rac]. 
Dup] 4 luni de b]taie de cap, dar \i de rug]ciuni, Dumnezeu ne-a dat o mare biruin[]. Am cump]rat terenul, l-am 
înregistrat pe Biserica Assemblée de Dieu Madagascar, \i pe viitor, probabil în urm]toarele luni, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, îi vom ajuta s] aib] propriul loca\ de închinare. Ne rug]m ca acea bucat] de p]mqnt s] fie o Poart] spre 
Cer, un loc în care rug]ciunile, închinarea \i Evanghelia s] fie auzite \i vestite, un loc de odihn] spiritual] pentru Bise-
rica Assemblée de Dieu din Ambohibary. 

 
 
 
 
 
Inima =[i bate mai puternic atunci cqnd unul dintre visele 
pentru care ai ajuns într-un loc se îndepline\te. Atunci 
sim[i c] e\ti omul potrivit în locul potrivit, c], în sfqr\it, 
toate energiile \i toate cheltuielile au meritat din plin. 
Sim[i c] e\ti pe vqrful unui munte \i te bucuri de toat] 
valea, uitând greut][ile urc]rii pe acele culmi. E\ti cu 
adev]rat =mplinit.  
Am ajuns în Madagascar, unde aceast] pasiune pentru 
formarea de tineri \i oameni ai lui Dumnezeu a r]mas 
=n inima mea. O mic] echip] de pastori din Biserica 
Assemblée de Dieu Madagascar – pastorii Manitra, 
Minosoa, Emilson \i eu, am primit acceptul din partea 
|colii Teologice Na[ionale de a înfiin[a =n Antsirabe 
|coala Teologic] prin Extensie Assemblée de Dieu, în 
cadrul c]rora au absolvit dou] genera[ii, dintre care unii 
sunt studen[i în anul terminal la Antananarivo \i vor 
deveni pastori stagiari, apoi pastori ai unor biserici mal-
ga\e. Chiar \i fratele U[u Tomu[a, director al Misiunii 
Genesis a participat la una dintre aceste s]rb]tori de 
absolvire \i a încurajat mersul acestei \coli biblice 
frumoase ,,Armata Adev]rului.”  
                                                      Marcel Saiti\ 
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Într-o lume mult prea ocupat] ca s] reflecte, 
mult prea obosit] ca s] gândeasc], intrat] parc] pe 
pilot automat, oamenii las] s] se scurg] an dup] an, 
\ans] dup] \ans], alegând valoarea cea mai ieftin] 
din toate op[iunile pe care [i le poate oferi S]rb]toa- 
rea Pa\telui. Cum e posibil s] nu vezi aceast] co-
moar] a Universului, nep]truns] în tain], nem]su-
rabil] în valoare, ce a umplut p]mqntul, ce a str]b]-
tut timpul \i a sfidat istoria? Foarte simplu... au cu-
prins Necuprinsul în trei zile de odihn], la care se 
gândesc, dup] care tânjesc \i pentru care, cei mai 
mul[i, \i-au f]cut planurile \i socotelile înc] de la în-
ceputul anului, preg]tind aceast] ”distrac[ie” cu lux 
de am]nunte pe la mare, pe la munte sau pe la iarb] 
verde. |i ca s]-\i în]bu\e con\tiin[a, au mai ad]ugat 
\i dou]-trei tradi[ii prinse în zbor de la mama sau 
bunica, rezolvând \i problema de a r]mqne un bun 
cre\tin m]car pentru trei zile.  
 De ce a\a? Pentru c] nu \tiu ce pierd. Pentru 
c], în fiecare an, oamenii alearg] dup] aceast] 
odihn] \i o caut] întorcând spatele tocmai Celui ce 
d] odihna. Dau binecuvântarea cerului pe „o sup] de 
linte”, iar, în cazul vremurilor noastre, pe o mas] co-
pioas] ce ajunge o povar] la cât de mult apas] 
pentru înc] o s]pt]mân]. Acest plan proiectat de 
Dumnezeu pentru om, cu dragoste, înc] din 
ve\nicie, prezentat \i zugr]vit de-a lungul istoriei, ca 
s] preg]teasc] mintea \i inima noastr], \i s] anun[e 
venirea marelui moment al izb]virii de p]cat în care 
înnoat] întreaga omenire, a fost redus la un ‘cioca-
boca’ de ou] \i un „Hristos a Înviat!” din curtoazie. |i 
dac] zice[i, bine face[i c] o zice[i, c]ci El e viu pre-
cum o zice[i \i v] prive\te chiar acum!  



A l]sat slava cerului, a venit s] ia p]catele mele \i p]ca-
tele tale, a murit pentru ele \i acum e viu la dreapta Tat]-
lui, a\teaptând judecata \i privind ce alegi: pe El, care a 
pl]tit pentru tine sau un ocean de indiferen[]? Dragostea 
de necuprins sau mânia \i blestemul? Via[a ve\nic] sau 
iadul ve\nic? În dragostea Lui, Dumnezeu nici nu te for-
[eaz]... te las] s] alegi tu dac] ai nevoie de El sau nu. 
Pur \i simplu ne-a dat acest dar, liberul arbitru în alegerile 
noastre, pentru care suntem r]spunz]tori \i pentru care 
suport]m consecin[ele. Ai face bine s] meditezi ce 
înseamn] o consecin[] ve\nic], pe care nu o mai po[i 
schimba niciodat], oricât de mult [i-ai dori.  
  Pentru mult timp \i eu am avut aceast] viziune 
deformat] despre S]rb]toarea Pa\telui ca mul[i dintre voi, 
c]ci scriu alegerile mele trecute, care poate sunt \i ale 
voastre în momentele de fa[]. Dar a venit un moment în 
via[a mea când am sim[it c] „Hristos a Înviat cu adev]rat!” 
\i eu am nevoie de El. Iar Domnul e credincios \i s-a l]sat 
g]sit.  

Dumnezeu a zis, „sângele v] va sluji ca semn pe 
casele unde ve[i fi. Eu voi vedea sângele \i voi trece pe 
lâng] voi, a\a c] nu v] va nimici nici o urgie, atunci când 
voi lovi [ara Egiptului,” (Exod 12:13). Aceast] S]rb]toare 
a Pa\telor Dumnezeu a preg]tit-o cu mult timp în urm], 
ca un semn al ie\irii poporului Israel din robia Egiptului,  
s]rb]torit] prin jerfirea unui miel f]r] cusur. |i acest lucru 
nu a fost decât începutul, c]ci Dumnezeu pusese o 
valoare mult mai mare acestei s]rb]tori, de\i omul nu 
putea cuprinde, de la început pân] la sfâr\it, lucrarea m]-

rea[] pe care o preg]tise Domnul înc] din ve\nicie. Acum 
El a f]cut aceast] s]rb]toare nu numai pentru un popor, 
ci pentru întreg p]mântul, nu numai ca un semn al ie\irii 
de sub asuprirea unei []ri, ci ca eliberare de sub st]pâ-
nirea p]catului ce robe\te pe orice om \i-l condamn] la 
moarte \i pedeaps] ve\nic], nu printr-un miel f]r] cusur, 
ci prin însu\i Mielul lui Dumnezeu care ridic] p]catul lumii, 
Isus Hristos. Da, aceasta este adev]rata S]rb]toare a 
Pa\telor în toat] splendoarea ei. Ba mai mult, Dumnezeu 
nu s-a oprit aici, ci a f]cut-o ve\nic] \i în ea se bucur] 
întreg Universul. |tiu c] Dumnezeu m-a creat \i a pus 
duhul meu în aceast] cas] care este trupul. Sângele lui 
Isus Hristos este un semn peste casa mea, pe care îl 
vede tot cerul care strig] „Hristos a Înviat!” \i în ziua 
judec][ii, când Dumnezeu va lovi cu urgie tot ce zace în 
p]cat, va vedea sângele lui Hristos \i mqnia Lui nu m] va 
nimici.  
Nu reduce S]rb]toarea Pa\telui  la trei zile superficiale \i 
nu-[i da via[a ve\nic] atât de u\or. Chiar nu poți în[elege 
cât de m]rea[] e aceast] lucrare? Chiar nu po[i cuprinde 
ce valoare are? Nu în zadar, pentru fiecare suflet salvat \i 
pecetluit de sângele Mielului Divin, oastea cereasc] înal[] 
o întreag] simfonie. Îngerii, serafimii \i heruvimii nu pot s] 
nu strige zi \i noapte, an dup] an \i vor în]l[a laude pân] 
în ve\nicii pentru tine \i pentru fiecare suflet care a în[eles 
c]: „Hristos a înviat cu adev]rat!” Tu cum alegi s] s]rb]-
tore\ti? 
        Iftimie Florentina  
        Student] CRST  
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În mediile cre\tine se discut] frecvent despre Împ]r][ia lui 
Dumnezeu ca fiind “deja, dar nu înc]” \i pare destul de 
clar] tensiunea dintre aspectul “deja”, care a fost imple-
mentat prin biruin[a lui Isus asupra lui Satana, \i aspectul 
“nu înc]”, acesta fiind anticipat la a doua venire a lui   
Hristos.  

Îns], a vorbi despre înviere ca fiind pentru cre\tini o reali-
tate “deja, dar nu înc]” pare s] nu fie atât de popular. |i 
totu\i, este aceea\i situa[ie. Scriptura subliniaz] c], 
cre\tinii n]scu[i din nou au “înviat deja împreun] cu    
Hristos”, dar nu înc] deplin, pentru c], datorit] p]catului, 
tr]iesc într-un trup supus mor[ii, pentru care, totu\i, 
Dumnezeu are un plan. Astfel, apostolul Pavel argu-
menteaz] c] “Cel ce a înviat pe Hristos Isus din mor[i va 
învia \i trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului   
S]u, care locuie\te în voi” (Romani 8:11). 

În[elegând, dar, c] avem deja binecuvântarea învierii în 
Hristos, v] invit s] privim mai atent la Autorul învierii, la 
“învierile” pe care El continu] s] le fac] \i în zilele noas-
tre, \i la a\tept]rile pe care El le are de la noi, cei “învia[i”. 

Dac] majoritatea cre\tinilor acord] aten[ie învierii lui Isus 
doar la s]rb]toarea Pa\telor, în via[a apostolului Pavel 
învierea are o importan[] colosal] pentru credin[a sa 
zilnic], spunându-le cititorilor s]i, “dac] n-a =nviat Hristos, 
credin[a voastr] este zadarnic],” (1 Cor. 15:17). Dar mar-
torii învierii lui Isus nu omit s] acorde lui Dumnezeu Tat]l 
creditul pentru lucrarea învierii. Astfel, pentru cre\tinul 
preocupat de misiunea lui Dumnezeu, au un rol esen[ial 

cuvintele justificatoare ale lui Pavel: “am m]rturisit 
despre Dumnezeu c] El a înviat pe Hristos,” (1 Cor. 

15:15); “… prin Isus Hristos \i prin Dumnezeu 
Tat]l care L-a înviat din mor[i” (Galateni 1:1b), 
sau cuvintele p]trunz]toare ale lui Petru: “pe 
Omul acesta … voi L-a[i omorqt … dar 
Dumnezeu L-a înviat” (Fapte 2:23-24); “a[i 
omorqt pe Domnul vie[ii, pe care Dumnezeu L-a 
înviat din mor[i,” (Fapte 3:15).  

Sunt momente când lucrarea de misiune pare 
dificil], în mod special pentru cei care sunt pe 
teren. De multe ori apare îndoiala, descurajarea 
sau frustrarea, când, dup] ani de munc], înc] 
nu se v]d rezultatele dorite. 

Ieri am primit un email de la Debora T., misio-
nar] în Macedonia împreun] cu so[ul ei, \i aleg 
s] redau mai jos un fragment care m-a atins: 

“Ina, s-ar putea s] te surprind] e-mailul meu. 
Dar în diminea[a asta ascultam muzic] de 
închinare pe youtube \i întâmpl]tor youtube-ul a 

rulat o prezentare a studen[ilor CRST dintr-o biseric] din 
Italia. Erau m]rturii \i cânt]ri. Fiindu-mi dor de voi, am 
ascultat m]rturia voastr]. M-am bucurtat mult. Dar, când 
am v]zut ce bine cânta[i în limba albanez], mi-au dat 
lacrimile. M-am gândit, ‘cum se poate ca o cântare al-
banez] s] fie cântat] de ni\te români în Italia, iar al-
banezii de aici s] nu o cqnte?’ Cred c] mul[i oameni se 
roag] pentru albanezii din Macedonia, Kososvo \i Alba-
nia, \i cred c] vor urma \i vremuri de seceri\ spiritual. 
Dar, pân] atunci, e mult e lucru!” 

Da, Debora are dreptate. Este mult de lucru. Îns], 
misionari ca ea, trebuie s] fie încuraja[i de faptul c] 
Dumnezeu este Autorul Învierii, \i El, prin Duhul Sfânt, va 
face ca la momentul potrvit, Cuvqntul sem]nat în vie[ile 
celor pierdu[i, s] prind] via[] \i s] aduc] rod. 

Un alt caz prin care Dumnezeu mi-a vorbit despre 
“învierile” pe care El le face, este raportat de o familie de 
misionari din Zambia, istovi[i din cauz] c] lucrarea mer-
gea foarte greu. Timp de doi ani de zile nu au avut nici un 
convertit. În grupul lor mic, numit biseric], unii plecau, al[ii 
veneau, dar nu era cre\tere. Cu toate acestea, Domnul 
Seceri\ului le-a ar]tat c] lucrarea de mântuire este a Lui 
iar El este implicat în mântuirea sufletelor.                
Astfel, pe 14 decembrie 2014 au organizat primul serviciu 
de botez, \i au avut trei candida[i. Dup] botez, în timp ce-
\i schimba hainele în care a oficiat botezul, misionarul a 
exclamat: “Într-adev]r, Domnul înc]-i mântuie\te pe oa-
meni!”      

                               (continuare =n pagina urm]toare)                          
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Prin afirma[ia asta nu a vrut s] scoat] 
în eviden[] faptul c] Dumnezeu s-ar fi 
oprit cândva din a mântui oamenii. Ci, 
mai degrab], misionarul a vrut s]-\i 
spulbere orice îndoial], care, în anii   
f]r] rod, l-a urm]rit, \i a vrut s]-l 
în\ele s] cread] c] Dumnezeu este 
inactiv.  

Misionarii trebuie sus[inu[i s] nu cad] 
de oboseal]. R]zboiul e al Domnului 
iar El este interesat s] mântuiasc] 
suflete, c]ci El a spus, “mai am \i alte 
oi, care nu sunt din staulul acesta, \i 
pe acelea trebuie s] le aduc. Ele vor 
asculta de glasul Meu, \i va fi o turm] 
\i un P]stor,” (Ioan 10:16). 

Unii lucr]tori cre\tini nu vor vedea 
rodul muncii lor niciodat], dar el nu va 
fi risipit, pentru c], de fapt, el este 
rodul suferin[elor lui Hristos! Este in-
teresant s] vedem cum Domnul folo-
se\te oameni diferi[i, la momente dife-
rite, pentru a vesti aceluia\i suflet 
Evanghelia. De curând am c]l]torit în 
Emiratele Arabe. La întoarcerea spre 
cas], în aeroportul din Abu Dhabi, am 
cump]rat un magnet de frigider. Am 
intrat în vorb] cu vânz]toarea, pe nu-
me Piwo, care mi-a spus c]-i din Myanmar (Burma). 
|tiind cât de persecuta[i sunt cre\tinii în aceast] [ar]  
budist], i-am adresat câteva întreb]ri spirituale. Mi-a spus 
c] este musulman], iar eu i-am spus c] sunt cre\tin]. 

I-am împ]rt]\it m]rturia mea \i mesajul Evangheliei. 
Atunci, Piwo mi-a spus c] a mai întâlnit fete cre\tine, iar 
la invita[ia lor a vizitat biserica de cre\tini \i chiar a înv][at 
o cântare, pe care o mai cânt] uneori, cu drag. M-a între-
bat, “s] mai merg la biserica de cre\tini?” Iar îndemnul 
meu nu a fost doar s] mearg] la biseric], ci s]-L pri-
measc] pe Isus în inima ei. Acolo, în acel magazin din 
aeroport, la ora 5 diminea[a, m-am rugat pentru Piwo, \i 
am l]sat-o cu bucurie. Scurta mea m]rturie a adus la via-
[] o s]mân[] care fusese pus] deja de al[i lucr]tori 
cre\tini. 

Autorul Învierii se a\teapt] ca cei “învia[i” în Hristos s] 
“umble dup] lucrurile de sus.” |i pentru c] Isus cel Înviat 
\ade la dreapta lui Dumnezeu \i mijloce\te pentru noi, 
cred c] una din a\tept]rile Sale este ca \i noi s] mijlocim, 
cerând ca “Domnul seceri\ului s] scoat] lucr]tori la se-
ceri\ul S]u,” (Mat. 9:38). El este acum “Directorul Ceresc 
al Misiunii Externe” \i pentru c] El a început aceast] misi-
une, El va împuternici prin Duhul S]u noi misionari, pe 
care-i va echipa cu darurile Duhului S]u cel Sfânt, \i-i va 

trimite în toat] lumea, de unde vor face ucenici din toare 
neamurile. 

A\adar, pentru c] Dumnezeu a f]cut în noi o lucrare de 
propor[iile învierii lui Hristos, via[a merit] tr]it] cu per-
spectiva lucrurilor de sus! Fie ca la aceast] s]rb]toare a 
Învierii, versurile lui William & Gloria Gaither s] ne inspire 
pe to[i cei “învia[i”: “Because He lives I can face tomor-
row; / Because He lives all fear is gone; / Because I know 
He holds the future. / And life is worth the living just be-
cause He lives.”  

ILEANA -INA HRI|C} 

Director Executiv la Centrul Român de Studii Transcul-
turale 
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Dear board members of Genesis Mission 

Greetings from Afrika Wa Yesu, Mozambique! 
Mozambique is presently, under the intense military conflict and many 
people are dying and also under a severe famine and drought. 
We want to thank THE GENESIS MISSION, for your support for the 
people of Mozambique. Your partnership, have enabled us to accom-
plish many things in extension of God’s Kingdom in our nation. We 
pray that this year, we count with your partnership again.  
Below is the follow up report of your investment into Mozambique.   
Such an outstanding church growth model. Pastor Jose and his wife 
Joaquina, are the main lead Pastors of the church. There are many life 
changing testimonies of salvation, deliverance from the witch-crafts, 
healing miracles and the kingdom imparting community. 
Ribaue church, has grown from just a household, into a crowd of chil-
dren, then 75 adults and today with 300 members, 15 satellite church-
es in one District alone. 
 
The first Church - Ribaue 

The second Church - Cuamba 

Cuamba has a 
very unique sto-
ry. It was totally 
an Islamic com-
munity, people 
and community 
without Jesus. 
Soon after our 
evangelistic 
group went there 
to preach the 
gospel, a cell 
group was born. 
Then, the group 

grew and they needed place for meeting.  People are grow-
ing and expanding the Word in their community. 

    The third Church  - Nacavala 
People met under a chashew-tree and under a very difficult 
conditions. The group grew and there was no more space. 
People built mud house with grass easy to be destroyed by 
wind. The Genesis Mission, helped in buying the lot and 
constructing this church building. THANK YOU. Naca-
vala church, planted other 6 churches under its care, and it 
became a mother church. 

The fourth church - Quelimane 
The church work in Quelimane, began in 2008 and people 
met in the house of one of local member. When the group 
grew, people needed a larger space to meet. God in his provi-
sion, provided through The Genesis Mission to help us spon-
sor for the building of this church also. Zambeze Province has 
over 30 churches just in one Province, under Quelimane, as 
Regional Center. Genesis Mission – Thank you, for helping 
us.  

Prayer Request: We have a new lot and we have already 
paid the lot, left to start building. The church members are 
doing some burnt breeks and soon we have some funds, we 
w ill start. Please, keep us in your prayers for this next  

Our home is ready and we have moved in.                              

The hole is our outlet septic tank, where the toilet and the 
kitchen water will go.  The church members, came to help 
dig and clean before we moved in. My family and I, are so 
grateful, for the   GENESIS  MISSION, helping us built our 
family dream house.  Two things are left to be done: Paint-
ing the house and water plumbing. We have no water at the 
house and it’s very challenging. God is faithful. Thank you, 
Genesis Mission, for helping us. 
       Armando & Lurdes Jo Mozambique 22 
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Isus este \i va r]mqne Speran[a tuturor neamurilor, iar 
jertfa Sa este simbolul dragostei eterne, dragostea care  
ne-a deschis o u\] a reconcilierii cu Dumnezeu. +n ce 
poate n]d]jdui omenirea ast]zi? Pre\edin[ii \i conduc]torii 
la nivelul []rilor \i organiza[iilor interna[ionale se confrunt] 
cu probleme din ce =n ce mai acute, care din punct de ve-
dere omenesc cer solu[ii bazate pe violen[] pentru a resta-
bili ordinea mondial]. +ns] aceste solu[ii nu pot fi aplicate 
cu succes, \i nici nu =\i vor atinge scopul de a stabili 
ordinea mondial], ci vor atrage mult mai mult] ur], haos \i 
violen[]. 

+n contrast cu liderii politici de ast]zi, care vin =nso[i[i de 
delega[ii pompoase \i a\teapt] o primire grandioas], 
Domnul Isus a venit =n lumea noastr] ca s] ne slujeasc], 
=n umilin[], cu dragoste \i blqnde[e – declarqnd neprih]-
nirea chiar \i pentru “neamuri”. |i-a ar]tat Dumnezeirea 
nu prin for[], ci vindecqnd, =nviind mor[ii \i eliberqnd oa-
menii de p]cate. Acestea au demonstrat nu numai puterea 
lui Mesia =n dimensiunile fizice \i spirituale, ci \i compasi-
unea pe care o are pentru cei ap]sa[i de povara p]catelor.             
Napoleon Bonaparte, =n timpul exilului pe insula Sf. Elena 
a afirmat: 

„Eu cunosc oamenii \i v] spun c] Isus Hristos nu este un 
simplu om. +ntre El \i oricare alt] persoan] din lume nu 
exist] nici un termen de compara[ie. Alexandru, Cezar, 
Carol cel Mare \i eu, am fondat imperii. Dar pe ce am ba-
zat noi crea[iile geniilor noastre? Pe for[]. Isus Hristos \i-a 
=ntemeiat imperiul pe dragoste; \i la aceast] or], milioane 
de oameni ar muri pentru El.” 

La sfqr\itul vie[ii, Napoleon, care a cucerit jum]tate din 
Europa prin r]zboi, a scris =n jurnalul s]u: 

„Cu toat] armata \i generalii mei nu am reu\it s] domnesc 
m]car un sfert de secol pe un singur continent. Iar acest 
Isus cucere\te f]r] violen[] popoarele \i culturile de mii de 
ani.” 

Isus este magnetul universal al dragostei care atrage la EL 
toate inimile, indiferent de na[ionalitate, culoare sau origi-
ne. EL este ancora noastr], care ne ajut] s] nu ne des-  
p]r[im de dragostea lui Dumnezeu, atunci cqnd puterea 
noastr], =n vremuri tulburi nu este de ajuns, cqnd ne lup- 
t]m ca via[a s] nu ne dep]rteze \i s] r]t]cim =n disperare; 
cqnd nu =n[elegem de ce furtunile apar =n via[a noastr], 
apele sunt tulburi \i nu mai \tim cum s] navig]m! EL ne 
ajut] s] r]mqnem credincio\i \i prin Harul S]u ne putem 
apropia de Tronul Suprem al lui Dumnezeu care vegheaz] 
asupra tuturor na[iunilor.  

Acum, cqnd s]rb]torim +nvierea 
Domnului, s] ne aducem aminte 
c] Mielul Sfqnt a suferit f]r] s] 
strige, glasul nu I s-a auzit; a fost 
umilit =n cel mai jignitor mod posi-
bil – \i-a c]rat singur crucea pqn] 
cqnd puterile I s-au sfqrsit; a fost 
batjocorit de cei mai josnici oa-
meni, care nu au meritat nici m]car s] +l priveasc], su-
portqnd toate acestea ca noi s] avem p]rt]\ie cu 
Dumnezeu, \i  p]catele s] ne fie iertate! +n acele momente 
a fost cople\it de natura uman] \i caracteristicile ei, mai 
pu[in p]catul, EL fiind g]sit f]r] p]cat.  

A spera \i n]d]jdui =n Numelui lui Isus =nseamn]: s] ne 
punem =ncrederea =n El; s] \tim c] salvarea noastr] este 
El; s] nu iubim lumea \i lucrurile materiale, ci s] c]ut]m 
+mp]r][ia lui Dumnezeu mai =ntqi; s] suferim plini de lini\te 
\i r]bdare atunci cqnd avem pierderi \i necazuri =n aceas-
t] via[]; s] iubim, \i s] slujim tuturor =n dragoste \i cu 
umilin[], privind cu bucurie c]tre ceasul cqnd ne vom 
=ntqlni cu Cel care \i-a v]rsat sqngele pentru noi to[i!                
A\a cum spune \i cqntarea, Isus este Stqnca =n care ne 
=ncredem, \i =n care toate neamurile =\i pot g]si Salvarea!  

I[i mul[umim Fiu de Dumnezeu, pentru N]dejdea Vie pe 
care ne-ai d]ruit-o f]r] a t]g]dui =n fa[a suferin[elor \i a 
mor[ii! 

 

 Isus speran[a lumii 
 Isus speran[a lumii, 
             Isus cel care mqngâie 
 Speran[] din cer aici pe p]mqnt 
             Isus Tu e\ti lumina 
             Isus e\ti adev]r deplin 
 Lumin] din cer aici pe p]mqnt. 
 Tu ai tr]it \i ai murit 
 Z]gazul mor[ii l-ai zdrobit.  
 
 Speran[] e\ti, =n noi tr]ie\ti 
 Stqnca =n care ne-ncredem e\ti 
 Lumin] e\ti, pentru toat] lumea, Isus 
 Din mor[i înviat, fiindc] ai învins, 
 Al p]cii prin[, de noi te-ai atins 
 Speran[] e\ti, celor ce cred primesc acum 
 Celor ce cred. 
 Amin! 
                                            Monica B]dulescu 
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Hristos cel Înviat ne-a înviat pentru fericirea 
ve\nic]! 

Iubi[i fra[i \i surori în Hristos Domnul, 
Indiferent de apartenen[a religioas] exist] 
dou] mari borne de referin[] =n via[a unei 

comunit][i cre\tine: 
Na\terea \i Învierea 
Domnului Isus Hristos. 
F]când o analogie, în 
îns]\i via[a noastr] 
aceste borne trebuie s] 
ne defineasc] \i întrea-
ga noastr] existen[], \i 
s] ne tr]im ca atare 

timpul mântuirii noastre. Omul ca fiin[] creat] 
\i n]scut] de Hristos prin Duhul Sfânt impri-
m] în sine acelea\i fundamente ale existen-
[ei. Astfel, s]rb]torea cea m]rit] a Pa\tilor, a 
Învierii lui Hristos, ne deschide tuturor aceas-
t] perspectiv]: ne na\tem \i înviem, ne na\-
tem \i ne tr]im existen[a p]mânteasc] pen- 
tru raiul cel ceresc, ne na\tem pe p]mânt \i 
apoi prin moartea p]mânteasc] înviem pen-
tru via[a cea în Hristos! Întreaga noastr]  
existen[] se bazeaz] astfel pe realitatea nou 
testamentar] exprimat] de Sfântul Apostol 
Pavel care spune: 
„Nimeni dintre noi nu tr]ie\te pentru sine \i 
nimeni nu moare pentru sine. C] dac] tr]im, 
pentru Domnul tr]im, \i dac] murim, pentru 
Domnul murim. Deci \i dac] tr]im, \i dac] 
murim, ai Domnului suntem. C]ci pentru 
aceasta a murit \i a înviat Hristos, ca s] st]-
pâneasc] \i peste mor[i \i peste vii” (Rom. 
14,7-9). 
Personal, ca slujitor al Domnului Hristos cel 
Înviat îmi exprim bucuria \i onoarea ca prin 
intermediul acestor rânduri s] v] doresc tu-
turor s] ave[i parte de S]rb]tori Pascale 
pline de lumin] în suflete \i binecuvântare în 
casele Dumneavoastr], s] celebra[i cea mai 
important] S]rb]toare a cre\tin]t][ii împ]ca-
[i cu to[ii \i iubi[i de Dumnezeu. |i chiar dac] 
în aceast] perioad] o parte a cre\tin]t][ii se 
afl] înc] pe drumul postului spre Înviere, 
aceasta nu m] opre\te s] m] bucur în duhul 
cu fra[ii care acum se preg]tesc deja s] con-
firme aceia\i unic] realitate care, într-o bun] 
zi, sper s] ne aduc] pe to[i laolalt]:  
Hristos a Înviat! Hristos a Înviat \i moartea 
nu mai st]pâne\te! 
Cu dragoste în Hristos, 
  
Preot Florin Soare       
Biserica Ortodox] Român] Sfântul Atanasie 
cel Mare, din Naperville, Illinois                                    


