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Prin intermediul acestei reviste, 
Misiunea Genesis aduce în casele 
dumneavoastră știri privind 
lucrarea misionară din lumea 
largă (în special cea în care 
sunt implicați români), modul 
în care Dumnezeu mântuiește 
oameni din toate națiunile, 
cerințe ale celor ce sunt plecați 
până la marginile pământului, 
rapoartele lor misionare și 
informații privind lucrarea de 
misiune. Puteți găsi în paginile 
Revistei Genesis articole scrise 
de oameni ai lui Dumnezeu care 
au experiență atât în vestirea 
Evangheliei cât și în lucrarea de 
misiune.



REVISTA GENESIS  ▪  APRILIE 2020

Cuprins

18 20 22 24

26 28 30 32

Femeia, ajutorul din 
umbră!

Rev. Ilie Tomuța 

O zi înainte de Paște

Nicolae Geantă

Life in Mozambique

Jeosafa and Simona 
Vasconcelos

Din viața unei mame 
misionare

Vlad Cristina

De ce plâng femeile?

Ioana Șaitiș

Ce poate face o femeie pe 
câmpul de misiune?

Elena Sima

Rolul femeii sau de ce nu 
putea face Adam totul 
singur? 

Luminița Dumitru

Rolul soției pastorului în 
slujirea pastoral

Cristian Sandu 

06 1210



4  ▪  APRILIE 2020  ▪  REVISTA GENESIS

eSĂRBĂTOARE CA NICIUNA ALTA în 
Univers. A înviat Isus Hristos, Prințul cerului. 
Și totuși trăim vremuri extrem de diferite 
față de alți ani, când se auzeau clopotele și 
creștinii se îndreptau fiecare spre biserica 
de care țineau. Nu mai e așa. La un semnal, 
parcă toate s-au oprit din mers și ne-am 
trezit izolați în palatele sau în bordeiele 
noastre. Cei săraci și cei bogați au ajuns una. 
Groaza și spaima bat la toate ușile. Ceva 
mic și nevăzut ne înspăimântă de parcă am 
fi în fața unui Goliat. Nu se mai aude nici 
măcar behăitul mieilor nevinovați care 
trebuiau jertfiți de Paște. În fața unor astfel 
de vremuri am fost prinși nepregătiți, fără 
armătură, fără platoșa care să ne protejeze, 
fără sabie. Ne lipsește coiful. Trăim zile când 
lumea e îngrozită pentru că de Sărbătoarea 
Paștilor nu mai sunt cadouri, nu mai sunt 
petreceri, zilele libere, iar oamenii nu mai 
au cum să benchetuiască.  Proprietarii de 
magazine trăiesc spaima morții. Ce se va 
întâmpla cu ce au strâns pentru Sărbătoarea 
Paștilor? Cui vor vinde toate cele adunate? 
Cine le va recupera pierderile? Cine le va 
cumpăra lucrurile la care au ținut atât de 
mult? Este „vai și amar peste tot”. Peste tot, 
afișe cu inscripția „ÎNCHIS” până la noile 
ordine. Ordine de unde? De la cine? Până și 
pe ușile marilor catedrale stă scris: „Ne pare 
rău. ÎNCHIS”.

Dumnezeu a vrut să ne oprim la o 
clipeală de ochi și să recunoaștem că El 
este Dumnezeu. O facem? Mă tem că nu. 
Începem să ne amintim cu nostalgie de anii 
precedenți, când mergeam la biserică, când 
ne întâlneam cu rudele, vremuri în care ne 
făleam cu ouă roșii, zile în care ne puteam 
etala îmbrăcămintea sau unii mergeau chiar 
și la cimitir să mai viziteze morții. Azi, atât 
ei, cât și noi stăm cuminți, ei – ascunși sub 

glie, iar noi – în paturile pline, de groază 
ca nu cumva acel nevăzut virus să intre la 
noi. Vrem să ne ascundem de degetul lui 
Dumnezeu.  Ce fel de Dumnezeu o mai fi 

Acela de Care să te ascunzi sub plapumă? 
Religiile lumii amuțesc una după alta în fața 
mâniei lui Dumnezeu. 

Stimați frați creștini, suntem în fața 
unei realități cutremurătoare, când trebuie 
să ne întrebăm extrem de serios: mai 
suntem creștini? Mai trăim bucuria Învierii 
sau virusul a furat-o pentru totdeauna? 
Acum, mai mult ca oricând, putem vedea 
realitatea:  „Creștinismul începe acolo 
unde sfârșesc toate religiile lumii”. Suntem 
creștini? Mai avem resurse de a ne bucura?   
Cu siguranță că da. 

Hristos a înviat! 
De aceea vă chemăm la o închinare 

autentică în fața Celui ce a înviat din morți. 
Să nu uităm:  Învierea este un act divin ce 
ne dă o speranță reală.  El nu mai este în 
mormânt. A înviat! Este viu și rămâne viu 
pentru totdeauna. Vrem ca în asemenea 
vremi să ne facă mai curați, mai aproape de 
evenimentul măreț al reîntoarcerii Domnului 
Isus Hristos. Veniți să-L sărbătorim pe Cel 
Înviat dintre cei morți! Să ne închinăm lui 
așa cum au făcut femeile în Ziua Învierii. De 
aceea, am dedicat acest număr al Revistei 
Genesis femeilor și locului pe care ele îl au 
în lucrarea lui Dumnezeu. 

Spuneți-le celor din jur: „Hristos a 
înviat!”. Duceți-le mesajul Învierii tuturor 
celor dragi. Spuneți-le chiar și dușmanilor 
că Isus îi iubește. 

Împreună cu întregul bord de conducere 
al Misiunii Genesis, vrem să vă urăm un Paște 
plin de bucuria Învierii! Cu dragoste pentru 
voi toți: frați sponsori, frați evangheliști, 
misionari, frați leproși, copii orfani etc. 

Veniți să trăim din plin Sărbătoarea 
Învierii Domnului Isus Hristos.

Fiți binecuvântați!  
Ilie U. Tomuța

B U C U R AȚ I - V Ă !
Hristos a înviat! 

„Creștinismul începe acolo unde 
sfârșesc toate religiile lumii”.
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p
P A R T E N E R  D E  S U F E R I N ȚĂ

CORINA DEDU, 
Timișoara

robabil că soția lui Iov este unul dintre cele 
mai puțin înțelese dintre personajele biblice și, 
prin urmare, e prezentată într-un mod nedrept. 
Singurele ei cuvinte apar într-un singur verset din 
Scriptură (adevărat, memorabil), iar interpretările 
pe baza acestui verset sunt ca o avalanșă în care, 
desigur, întâlnim multe stereotipuri. Textul biblic 
nu o mai aduce aproape deloc în prim-plan. Avem 
impresia că a ieșit din scenă și acolo a rămas. Iov 
face de două ori referire la ea (Iov 19:17, 31:10)1 
în discursurile lui de apărare în fața prietenilor și 
oarecum povestea se încheie. Însă, dacă privim 
un pic mai atent și un pic mai detașat, s-ar putea 
să avem surpriza unui personaj destul de bine 
conturat, un personaj care stă în umbră și care își 
joacă rolul cu credincioșie. 

1. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele şi 
duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. (Iov 
19:17) 
Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am 
pândit la uşa aproapelui meu, atunci nevastă-mea să 
macine pentru altul şi s-o necinstească alții! (Iov 31:9-10)

SOTIA
lui

IOV
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Prezentarea tradițională a multor propovăduitori ai 
Scripturii este următoarea: „soția lui Iov este o femeie 
«nebună», o femeie cu credință mică, care nu a știut să 
își încurajeze soțul, ci doar i-a intensificat semnele de 
întrebare și durerea”. Este asemănată cu Eva, cu Dalila 
sau cu împărăteasa Vasti și de aici și până la o abordare 
misogină a personajului nu este decât un pas. Ba mai 
mult, ceea ce irită și mai tare, pe lângă o nedreptate care i 
se face personajului biblic, este și generalizarea oarecum 
incorectă față de toate femeile. „Toate soțiile sunt așa.” 
„Femeia este ușor de ispitit ca Eva, ușor de convins ca 
Dalila, nesupusă și arogantă ca Vasti sau își descurajează 
soțul când are nevoie mai mare de ea, precum soția lui 
Iov.” Îmi doresc ca acest text să ne ofere o perspectivă 
mai echilibrată asupra personajului biblic. 

Iată pasajul din Scriptură în care apar și cuvintele 
soției lui Iov, și răspunsul lui Iov: 

Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în 
neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu şi mori!”. 
Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. 
Ce, primim de la Dumnezeu binele şi să nu primim 
şi răul?”. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu 
buzele lui. (Iov 2:9-10)

Este nedrept să definești un om după un 
moment de slăbiciune.

Orice om are momente de slăbiciune, momente de 
îndoială și momente când vorbește nepotrivit. Aduceți-
vă aminte de Moise, care a vorbit ce nu trebuie și pentru 
acest lucru i-a fost interzisă intrarea în Țara Canaanului1. 
Totuși, Moise este un personaj complex care poate fi 
caracterizat de mult mai multe lucruri, nu numai de 
acel moment în care a fost exasperat de îndărătnicia 
poporului pe care îl conducea. La fel este și cazul soției 
lui Iov. Nu avem toate elementele ca să creăm un profil 
complet ca în cazul lui Moise, dar le putem deduce. Soția 
lui Iov a rămas alături de Iov. Durerea lui Iov a fost și 
durerea ei. 

Dumnezeu nu este Dumnezeul unui singur moment. 
El dă fiecăruia șansă după șansă și este gata să răscumpere 
și să recupereze orice om, orice femeie. Iov a fost însoțit 
de soția lui în toată perioada lui de suferință. Cine a fost 
alături de el să îi dea de mâncare în lunile lui de durere2? 

Sunt momente în care un om este vulnerabil, dar asta 
nu înseamnă că trebuie să punem o etichetă pe acel om 
din cauza unui moment. Un om este definit de ceea ce 

1. Exodul 20:7-13
2. Aşa am eu parte de luni de durere şi partea mea sunt nopți de 
suferință. (Iov 7:3)

1

Un om este definit de ceea ce face în mod consecvent, iar reacțiile de 
slăbiciune în momentele de criză pot fi semnale de alarmă care să îl facă 
mai puternic și mai hotărât pe viitor.

Pictură ulei pe pânză de Albrecht Dürer - Job on the Dunghill, with his 
Wife (1504), Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt, URL= https://www.
wga.hu/html_m/d/durer/1/04/1jabach1.html
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face în mod consecvent, iar reacțiile de 
slăbiciune în momentele de criză pot fi 
semnale de alarmă care să îl facă mai 
puternic și mai hotărât pe viitor. Poate 
modul nostru de a simplifica lucrurile 
vorbesc mai mult despre noi și despre 
sărăcia noastră spirituală și mai puțin 
despre ceea ce face celălalt.

Faptele sunt mai importante 
decât vorbele.

Soția lui Iov a căzut la capitolul 
vorbe, dar a trecut la capitolul fapte. 
Soția lui Iov a stat alături de soțul ei, 
deși situația a fost foarte gravă. După 
cum am spus deja, nu a fost vorba doar 
de suferința lui Iov, a fost și suferința 
ei. Copiii care au murit nu au fost doar 
copiii lui Iov, au fost și copiii ei. Și ea a 
fost lovită de durere și de incertitudine. 
Miza pariului lui Iov cu Satan nu a fost 
doar Iov, ci și ea a fost parte din pariu. O 
soție care naște 10 copii și care îngroapă 
acei 10 copii și rămâne cu mintea 
întreagă este un mare lucru, iar după o 
perioadă de dureri și de încercare să ia 
de la capăt calitatea de mamă este de-a 
dreptul incredibil.

Cuvintele negative uneori 
pot ascunde grijă și chiar 
dragoste. 

Cuvintele care ne dau bătăi de cap în 
acest text sunt „Blestemă pe Dumnezeu 
și mori!” (Iov 2:9). Unii interpretează 
aceste cuvinte ca o încurajare la 
sinucidere. Eu nu cred că este vorba de 
așa ceva. Omul are nevoie de exprimarea 
durerii prin cuvinte, iar soția lui Iov face 
asta în cel mai nefericit mod, am spune 
noi. În momente de genul acesta spui 
ce simți, dar asta nu înseamnă verdict, 
judecată sau îndemn la sinucidere. Nu 
ați fost niciodată năuciți de durere? Nu 
ați spus niciodată: „Decât așa, mai bine 
moartea?”. 

Cu siguranță, soția lui Iov nu a luat 
cursuri de formulare pozitivă a emoțiilor 
sau de gestionare a sentimentelor. Câte 
cuvinte aiurea nu am spus și ce bine 
este că nu le-a înregistrat nimeni! Și ea a 
suferit la fel de mult. Abia își îngropase 
copiii, își pierduse averea și casa pe 
care o aveau și îl vede pe soțul ei „plin 
de bube”. Să nu te gândești că te-a 
prins vreun blestem? Singura diferență 

în ceea ce privește suferința între ea 
și soțul ei este că ea nu a avut o boală 
fizică. Cel puțin Biblia nu ne spune 
asta. Când te gândești la un personaj 
biblic și încerci să te pui în papucii lui, 
ieși repede că nu suporți. Gândiți-vă 
la prietenii lui Iov, care au venit, nu 
l-au mai recunoscut (Iov 2:12-13) și 
au tăcut șapte zile. Atât de incredibilă 
era situația. Ți se sperie mintea numai 
să te gândești la acea situație. Cine 
a îngropat un copil știe. Dar cine a 
îngropat 10 copii? Cine a pierdut o casă 
sau a falimentat în afaceri știe câte ceva 
despre dimensiunea trăirilor pe care le 
aveau cei doi soți în acele situații. În 
grija ei pentru Iov, i-a dat o soluție. Ea a 
crezut că moartea este ceea ce urmează 
oricum în mod logic. Și e preferabilă 
mai devreme decât mai târziu. Apelul la 
opțiunea morții este tot o formă de grijă, 
o opțiune pentru scurtarea suferinței și 
o evadare din durere. Oricum viața era 
absurdă în acele momente și ne duce cu 
gândul, fără să vrem, la Mitul lui Sisif al 
lui Albert Camus. 

Cel mai probabil, îndemnul soției 
lui Iov face referire la o lege a vremii 
prin care blasfemia era condamnată. 
Vedem că această metodă este folosită 
de Izabela ca Ahab „să pună mâna” 
pe via lui Nabot (1 Împărați 21:10-
16). Blasfemia era pedepsită prin 
condamnare la moarte. Blasfemia a 
rămas cap de acuzare până în vremea 
Domnului Isus. Altfel spus, soția lui 
Iov îi spune: „Alege moartea, dar 
nu lua în considerare sinuciderea”. 
„Poți să provoci moartea singur prin 
condamnarea pentru blasfemie”, pare 
să îi zică soția lui Iov. 

Iov i-a spus: „Vorbești ca o femeie 
nebună”. Nu i-a zis: „Ești o femeie 
nebună”. Sensul în text este mult mai 
amplu decât sensul pe care îl permite 
limba română. Sensul pentru cuvântul 
nebun în Scripturi este de a desemna pe 

cel care nu crede în Dumnezeu (Psalmul 
14)3. Fără îndoială, sensul cuvintelor 
lui Iov sunt: „Vorbești ca o femeie 
care nu Îl cunoaște pe Dumnezeu. 
Vorbești ca un necredincios”. Chiar și 
așa, Iov nu spune: „Ești nebună!” sau 
„Ești necredincioasă”, ci îi spune: „Te 
poți asemăna cu cei care nu se tem 
de Dumnezeu, iar a avea o astfel de 
atitudine este nejustificat, chiar dacă 
situația este insuportabilă”. Eu îl văd 
pe Iov aici ca un soț bun care știe să își 
ducă soția pe drumul cel bun. „Stai aici 
lângă mine, nu merge în direcția aia. 
Draga mea, uită-te la mine. Nu e bine 
să vorbește așa.” El o învață și o ajută 
să vadă lucrurile altfel. Da, pare o lecție 
într-un limbaj mai dur, însă este un 
răspuns plin de grijă. Iov este un altfel 
de Adam care nu pică la testul lui Satan 
oferit prin glasul soției lui, dar nici nu 
își lasă soția în acea deznădejde, ci o ia 
alături de el în acea încercare. Miza lui 
Satan și miza întregii cărți Iov este în 
fraza asta (Iov 1:11 și 2:5).  

Soția nu oferă analize teologice, ci 
oferă o soluție simplă la situația lui Iov. 
Sigur că aici se pune problema dacă 
e corect să îți iubești soțul mai mult 
decât pe Dumnezeu sau dacă siguranța 
soțului este mai importantă decât 
ascultarea de Dumnezeu. Teologul 
ar spune nu, însă, atunci când ești în 
mijlocul furtunii, lucrurile nu mai sunt 
ușor de analizat. Avalanșa emoțiilor 
este prea puternică ca să oferi cele mai 
potrivite cuvinte. După acest moment, 
soția lui Iov a tăcut. Nu l-a părăsit, 
nu a fugit, nu a negat situația, nu l-a 
acuzat, nu s-a detașat, ci a suferit acolo 
împreună cu el. 

3. Nebunul zice în inima lui: „Nu este 
Dumnezeu!”. S-au stricat oamenii, fac fapte 
urâte; nu este niciunul care să facă binele. 
(Psalmul 14:1)

O soție care naște 10 copii și care îngroapă acei 
10 copii și rămâne cu mintea întreagă este un 
mare lucru, iar după o perioadă de dureri și de 
încercare să ia de la capăt calitatea de mamă 
este de-a dreptul incredibil.

2

3
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Desigur, există o teorie care spune că Iov 
a avut două soții4. Prima soție este cea de la 
începutul cărții, care nu a rezistat încercărilor 
și a murit în perioada în care Iov a fost testat, 
iar a doua soție apare în viața lui Iov la final 
și a născut copiii lui Iov din perioada lui de 
restaurare. Scriptura nu spune nimic despre 
acest lucru, iar noi știm că moartea soției este 
o suferință în plus, uneori mai dureroasă decât 
moartea copiilor sau suferința personală, iar Iov 
nu spune nimic despre asta în discursurile lui. 

Nu cred că noi înțelegem problema 
suferinței mai bine decât o înțelegeau 
oamenii din perioada lui Iov. 

În anumite domenii nu prea facem progres. 
Înțelegem noi acum mai bine suferința? Dacă da, 
reacționăm noi mai bine la suferință? Nu cred. În 
afară de Isus Hristos, Iov rămâne un exemplu de 
răbdare și de credință în suferință. Teoretic, noi, 
creștinii, avem date mai bune pentru a gestiona 
mai bine suferința decât a avut Iov. Avem 
modelul Domnului Hristos, avem promisiunea 
răsplătirii veșnice, avem siguranța mântuirii, 
avem credința că nimic nu e în zadar, că totul 
are un scop și, cu toate acestea, mulți creștini 
doar visează să ajungă la nivelul de rezistență la 
suferință precum a dovedit Iov. 

Dumnezeu judecă diferit față de 
oameni. 

Unele lucruri vor fi judecate de Dumnezeu 
și de oameni în mod diferit, chiar dacă noi ne 
străduim să suprapunem cele două realități. 
Oamenii îl judecă pe Iov într-un mod acuzator, 
însă Dumnezeu îl judecă altfel. Prietenii lui 
Iov se judecă pe ei înșiși foarte pozitiv, însă 
Dumnezeu îi scoate vinovați (Iov 42). Cum o 
judecă Dumnezeu pe soția lui Iov? Ea nu apare 
pe lista celor pentru care Iov trebuie să se roage 
și să jertfească. Ea se bucură împreună cu el de 
restaurare și de răsplată. Își continuă rolul de 
soție și își reia rolul de mamă. 
4. Henry, Holly. “Job’s Wife’s Name”  College 
Literature  18, no. 1 (1991): 25-37. Accesat pe 27 
martie 2020. www.jstor.org/stable/25111874.

Nu poți clădi o familie fericită de unul 
singur. 

Dacă vedem un exemplu frumos în 
Iov, este aproape îngrijorător să vedem în soția 
lui un exemplu negativ. Este inconsecvență. 
Familia lui Iov, și înainte de năpastă, și după, 
este un exemplu de familie fericită. Iov nu și-a 
putut construi familia aceea de unul singur. Îmi 
place un citat de-al lui Tolstoi care îmi revine 
de multe ori în minte: „Toate familiile fericite 
seamănă între ele, fiecare familie nefericită este 
nefericită în felul ei”5. 

Soția lui Iov a fost o femeie înțeleaptă 
care și-a zidit casa. Da, a avut un moment de 
agonie în durere, dar Iov nu putea zidi o familie 
frumoasă fără o soție înțeleaptă, puternică și 
cinstită. O familie puternică este construită, nu 
vine de la sine. Cum nu poți face un copil singur, 
nu poți face o familie bună de unul singur. 
Pentru asta este nevoie de contribuția celor doi 
soți. Nu are sens să gândim lucrurile altfel. Ei 
au construit împreună, în toate etapele vieții.  
E oarecum nedrept, pentru că lumina cade mai 
mult pe Iov pentru lucrurile bune și pe ea se 
aprinde reflectorul pentru un cuvânt nefericit 
spus într-un moment de năucire. Scriptura ne 
lasă să înțelegem acest lucru frumos: ei au reușit 

împreună și au trecut peste toate biruitori. Nu 
le-a fost ușor, dar au fost împreună și la bine, 
și la greu, până când moartea i-a despărțit. Au 
fost parteneri în suferință și s-au bucurat de 
binecuvântările și de răsplătirile lui Dumnezeu 
împreună. 

5. Lev Tolstoi, Anna Karenina, Editura Polirom, Iași, 
2007, p. 5.

4

5

6

Dumnezeu nu este Dumnezeul unui singur moment. El dă 
fiecăruia șansă după șansă și este gata să răscumpere și să 
recupereze orice om, orice femeie. 

„Toate familiile fericite seamănă între ele, 
fiecare familie nefericită este nefericită 
în felul ei.”

– Lev Tolstoi
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eEra încă întuneric. Tristețea era atât de 
proaspătă în inimile lor, însă trebuiau să 
facă ceva, măcar să-L caute. Pentru mulți, 
era prea devreme să meargă la mormânt. 
Pentru alții, era prea târziu să Îl caute pe Cel 
ce fusese răstignit. Dar câteva femei au găsit 
că nu puteau să nu se ducă la mormânt..., 
la mormânt să-L caute pe Isus când se 
crăpa de ziuă. Și această căutare le-a adus 
mângâiere – au fost primele mângâiate de 
cea mai cutremurătoare veste din istorie: 
vestea Învierii lui Isus. De ce au fost primele 
mângâiate?! Pentru că-L căutau pe Isus. 
Pentru că nu conta ora timpurie a dimineții. 
Și pentru că s-au făcut disponibile. 

Iar Isus, Biruitorul etern asupra morții, 
le vorbește: „Nu vă temeți!”, „Duceți-vă!”, 
„Spuneți!”.

Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeți; 
duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă 
în Galileea; acolo Mă vor vedea.” (Matei 
28:10)

Și ele au fost primele care au dus vestea 
Învierii lui Isus. De ce au fost primele?! 
Pentru că L-au ascultat pe Isus. Pentru că nu 
contau distanța și oboseala. Și pentru că s-au 
făcut disponibile.

Un cuvânt spune Domnul, şi femeile 
aducătoare de veşti bune sunt o mare 
oştire. (Psalmul 68:11)

Cea mai importantă veste bună din 
Univers era în posesia câtorva femei. Dar 
această veste bună nu era doar pentru ele. 
Trebuiau să o ducă mai departe, să le-o 
spună celor iubiți de El, cu urgență, așa le 
spusese îngerul (Matei 28:7). Frica nu își mai 
avea locul în inima lor. Așa le spusese Isus. 

Doar bucuria, bucuria Învierii și bucuria 
împărtășirii veștii Învierii Lui cu ceilalți. N-au 
plecat decât după ce I-au cuprins picioarele 
și I s-au închinat (Matei 28:9). Abia acum 
puteau să plece, să ducă mai departe vestea 
extraordinară a Învierii. 

Isus li Se arată celor unsprezece ucenici și 
tuturor celor care „erau cu ei la un loc” (Luca 
24:33) ca să le adeverească vestea Învierii 
Sale și să le deschidă „mintea ca să înțeleagă 
Scripturile” (Luca 24:35). Câteva lucruri erau 
scrise și trebuiau să se împlinească întocmai: 
Hristos trebuia să pătimească; Hristos trebuia 
să învie a treia zi; și tuturor neamurilor 
trebuia să le fie propovăduite „pocăința și 
iertarea păcatelor” în Numele lui Isus Hristos. 

Și [Isus] le-a zis: „Aşa este scris şi 
aşa trebuia să pătimească Hristos şi să 
învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se 
propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăința şi iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim.” (Luca 24:46-47)

Două dintre lucrurile scrise se împliniseră 
deja. Mai rămânea al treilea lucru scris și 
neîmplinit încă. Ucenicii, femeile și toți 
cei care „erau cu ei la un loc” trebuiau să 
ducă monumentala veste mai departe. Și 
azi răsună peste veacuri ecoul cuvintelor 
lui Isus: „așa este scris și așa trebuia […] să 
se propovăduiască tuturor neamurilor, în 
Numele Lui, pocăința şi iertarea păcatelor”. 
Femeile de la mormânt au făcut ce le-a spus 
Isus pentru că L-au ascultat pe Isus, pentru 
că nu contau distanța și oboseala și pentru că 
s-au făcut disponibile. 

Când m-am hotărât să plec din România 
spre o țară islamică din Asia pentru a le 
duce vestea pocăinței și a iertării păcatelor 
în Numele lui Isus unor oameni la care 
nu ajunsese încă Vestea aceasta, nu mă 

din Ziua Învierii
Maria C.
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simțeam neapărat pregătită. Dar am auzit 
că Dumnezeu nu cheamă oameni pregătiți, 
ci pregătește pe cei pe care El îi cheamă. 
Doream să-L ascult pe El. Eram disponibilă. 
Distanța și oboseala nu mai contau. 

Au trecut doi ani și jumătate de când am 
venit aici. Și mie mi-a spus Isus că nu trebuie 
să-mi fie frică. Și bucuria îmi copleșește 
inima de fiecare dată când aud cuvinte 
ca acestea din gura unor fete musulmane 
cu care discut despre Isus: „Vreau să aflu 
Adevărul!”, „M-am rugat cu gândul la Isus 
și am primit răspuns la rugăciune. În inima 
mea este o căutare. Vreau să știu dacă sunt 
pe o cale greșită și vreau să descopăr religia 
adevărată.”

Anul trecut întâlnisem o fată, Jamrul, care 
părea interesată de Dumnezeu. Dar, după ce 
a venit de câteva ori la întâlnirile cu studenții 
din campus, nu am mai întâlnit-o. 

Într-o zi, o tânără mă salută. Era aceeași 
prietenă, Jamrul. Am mers într-un parc din 
apropiere și am ajuns să vorbim despre Abel 
și Cain, despre jertfele aduse de ei și despre 
motivul pentru care Dumnezeu a respins 
jertfa lui Cain, uitându-se mai întâi la inima 
lui și apoi la jertfa lui. Meditând la modul în 
care și-au adus jertfele, am realizat că, şi în 
prezent, Dumnezeu Se uită mai întâi la inima 
noastră și apoi la jertfa noastră. Am vorbit 
despre legile date prin Moise cu privire la 
jertfe și despre Isus, Cuvântul lui Dumnezeu, 
Care era cu Dumnezeu. Mai apoi „Cuvântul 
S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 
1:14) pentru a deveni Jertfa pentru păcatele 
omenirii.

Am încurajat-o să pună întrebări pentru 
a afla adevărul. Jamrul mi-a răspuns că ea 
obișnuia să pună întrebări, însă oameni din 
religia ei i-au spus să nu întrebe. I-am zis 
că, atunci când argumentele sunt slabe, 
oamenilor nu le plac întrebările. Dar, când 
argumentele sunt puternice, oamenii nu se 
tem de întrebări. 

De când ne-am reîntâlnit, continuăm 
să vorbim despre Domnul și într-o zi mi-a 
spus: „Cred că ești un cadou din partea 
lui Dumnezeu. Cu mulți oameni pot avea 
discuții superficiale, însă cu tine mereu 
discut lucruri profunde.” Căutarea din inima 
ei face ca inima mea să rezoneze cu a ei: ea 
este pentru mine un cadou. 

Ascultă vocea Lui. Și ție Isus îți spune 
aceleași cuvinte pe care le spusese odinioară 
femeilor de la mormânt: „Nu te teme! Du-te 
și spune!”. E vestea Învierii Lui ce schimbă 
vieți și destine… 

Dumnezeu nu cheamă oameni 
pregătiți, ci pregătește pe cei pe 
care El îi cheamă.

Pictură ulei pe pânză de William-Adolphe Bouguereau: 
The Holy Women at the Tomb or The Three Marys at 
the Tomb (1876), Royal Museum of Fine Arts Antwerp, 
Belgia, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Le_
saintes_femmes_au_tombeau_(1890)_img_2.jpg
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D
și îngeri 

Ligia Seman, 
scriitor

Evanghelistul Marcu subliniază că multe 
femei au făcut, timp îndelungat, ceva special 
pentru Hristos: „au mers după El și-I slujeau” 
(Marcu 15:41). Chiar și după ce trupul lui Hristos 
a fost luat cu multă grijă de Iosif de pe cruce și 
pus în crăpătura stâncii învelit într-un giulgiu, 
femeile nu au renunțat la chemarea din inima 
lor de a-L sluji. Ele credeau că nu le-a mai rămas 
nimic altceva decât să Îl comemoreze, pregătind 
mirodenii și parfumuri. Dar erau credincioase și 
dedicate chiar și acelui prea puțin despre care ele 
credeau că le-a mai rămas.

De ce atât de multă dăruire? Pentru a răspunde 
cu dedicare totală unei iubiri. Mai întâi, inima unei 
femei trebuie cucerită. Într-o relație, o femeie are 
nevoie să știe că ea este unica, aleasa, preaiubita și 
răspunsul ei pentru această alegere va fi dedicarea 
pentru ființa iubită. Cu siguranță, fiecare dintre 
aceste femei a avut o întâlnire specială cu Domnul 
când a înțeles că El Însuși este Dragostea după 
care inima unei femei tânjește. 

Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso! Căci iată 
că a trecut iarna; a încetat ploaia şi s-a dus. Se 
arată florile pe câmp, a venit vremea cântării. 
(Cântarea Cântărilor 2:10-12)

Orice femeie, după ce a auzit această chemare, 
nu a mai putut trăi altfel decât călcând pe urmele 
pașilor Lui… până la crăpătura stâncii unde a fost 

înmormântat, deși, în aparență, moartea a fost 
„mai tare decât dragostea”. 

Spre deosebire de ceea ce Tora le impunea 
femeilor „să nu facă” , nevoia lor adevărată era 
„să facă ceva pentru Domnul”. Femeile din acea 
vreme nu erau diferite decât cele din ziua de azi. 
Suntem fericite dacă slujim, dăruindu-ne celor pe 
care îi iubim. 

Nu este greu să ne imaginăm cât de anevoios 
au trecut orele Sabatului pentru femeile care 
L-au urmat pe Hristos. Au venit din Galileea în 
Ierusalim cu mirodenii și cu parfumuri pentru 
a onora trupul neînsuflețit al lui Hristos. Cu 
siguranță, acel timp, pentru femeile care își 
găseau sensul vieții prin a sluji, li s-a părut a avea 
dimensiunea unei eternități. 

Cred că fiecare dintre noi a trecut prin sezoane 
ale vieții asemănătoare cu aceste femei. După o 
slujire intensă, cu multe rezultate în urma căreia 
ne-am găsit o mare satisfacție a sufletului, a 
urmat o vreme de grele încercări: poate o boală 
gravă, moartea cuiva drag, destrămarea unei 
echipe care ne conferea siguranță, o mutare în alt 
loc geografic. Pentru o persoană foarte activă în 
slujire, acest timp poate fi devastator sau poate fi 
transformat în cea mai extraordinară oportunitate 
de a crește și spiritual, de a se forma în Mâna 
Marelui Olar ca un vas de mare preț. Aceste suflete 
rămân credincioase Domnului nu doar pentru 

Dumnezeu a creat femeia cu nevoia 
specială de a primi iubirea, dar și de a 
o dărui, de a se simți utilă atunci când 
slujește. Femeile se simt împlinite când fac 
ceva special pentru aceia pe care îi iubesc. 
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De ce atât de multă dăruire? Pentru a răspunde cu dedicare totală unei iubiri. (…) Cu 
siguranță, fiecare dintre aceste femei a avut o întâlnire specială cu Domnul când a înțeles 
că El Însuși este Dragostea după care inima unei femei tânjește. 

oportunitatea de a sluji, care poate 
aduce chiar o satisfacție egoistă, ci 
Îl iubesc pur și simplu, sunt prietenii 
Lui, schimbați după chipul Său 
din slavă în slavă, aceia cărora El le 
descoperă tainele Sale. 

Ioan 20:1 ne-o aduce în prim-
plan pe Maria Magdalena, care „pe 
când era întuneric” s-a îndreptat 
spre mormânt. În timpul „sabatului”, 
în acest sezon de așteptare, nu i-a 
fost destrămată viziunea, ci omul 
ei lăuntric a fost fortificat și astfel 
ea a pornit pe drumul spre gloria 
învierii cu și mai mult avânt, cu și 
mai înverșunată dorință de a avea 
părtășie cu El, împotriva oricărei 
logici omenești care îi spunea că  El 
nu mai este printre cei vii. 

Petru și Ioan au fost și ei la 
mormânt, însă au văzut doar lucrurile 
din planul terestru: mormântul gol, 

ștergarul care fusese pus pe capul 
lui Isus și fâșiile de pânză. De ce? 
Pentru că ei nu s-au oprit, asemenea 
Mariei, în locul unde ar fi putut să Îl 
întâlnească, „căci tot nu pricepeau 
că, după Scriptură, Isus trebuia să 
învieze din morți” (Ioan 20:9). Dar ce 
făcea Maria, spre deosebire de cei doi 
ucenici? Ea s-a oprit. Și-a luat timp 
să stea în locul unde știa că ar putea 
să Îl întâlnească. „Opriți-vă și să știți 
că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul 
46:10). Cuvântul în original să ştiți se 
referă, în acest text, la o cunoaștere 
profundă, asemenea unei relații 
intime dintr-o căsnicie. 

Dar Maria şedea afară lângă 
mormânt şi plângea. Pe când 
plângea, s-a plecat să se uite în 
mormânt. Și a văzut doi îngeri în 
alb şezând în locul unde fusese 
culcat trupul lui Isus; unul la 

cap şi altul la picioare. „Femeie”, i-au zis 
ei, „pentru ce plângi?”. Ea le-a răspuns: 
„Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu 
ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste 
vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând 
acolo în picioare. (Ioan 20:11-14)

Maria L-a căutat sincer pe Domnul și 
L-a găsit în orice împrejurare a vieții: și 
când a spart vasul de alabastru, împotriva 
tuturor obiceiurilor vremii, și când L-a 
urmat slujindu-L împreună cu celelalte 
femei, și când părea că toate visurile ei s-au 
năruit. Perseverența ei a fost răsplătită – ea 
a fost prima ființă umană căreia i s-a arătat 
Hristos după Înviere. Rugăciunea mea este 
ca Dumnezeu să ne dăruiască o inimă plină 
de pasiune pentru Domnul, înțelepciunea 
de a nu renunța la viziunea pe care am 
primit-o de la El pentru slujire, indiferent 
de circumstanțele vieții, și, mai presus de 
orice, chiar decât slujirea, să trăim pentru a-L 
cunoaște tot mai mult, așa cum era și ținta 
apostolului Pavel: 

Dar lucrurile care pentru mine erau 
câştiguri le-am socotit ca o pierdere din 
pricina lui Hristos. (Filipeni 3:7)  

Pictură ulei pe pânză de Annibale Carracci - Holy 
Women at Christ' s Tomb (1590), The Hermitage, 
St. Petersburg, URL=https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/8/83/Annibale_
Carracci_-_Holy_Women_at_Christ%27_s_Tomb_-_
WGA4454.jpg
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A plecat la cele veșnice una dintre cele 
mai puternice susținătoare ale Misiunii 
Genesis, sora Lucreția Stanciu. 

Sora Lucreția s-a născut la 24 aprilie 
1929 și a plecat la Domnul în data de 20 
martie 2019. Cu ani în urmă, la o întâlnire 
avută în Arad cu o parte dintre liderii creștini 
din România, invitat de onoare a fost fratele 
John Tipei, rector al Institutului Penticostal 
din București în acel timp, și fratele Pavel 
Riviș Tipei, președintele Cultului Penticostal 
din acel moment. Subiectul care urma să fie 
discutat a fost legat de un parteneriat între 
studenți și sponsori. Am prezentat modul 
nostru de lucru ca misiune și așteptările pe 
care sponsorii le au. Am subliniat că suma 
de sponsorizare ar fi de 50 USD pe lună. Pe 
neașteptate, cineva dintre cei prezenți s-a 
ridicat și a spus: „Ce atâta vâlvă pentru 50 
de dolari cât primesc studenții?”.

Eram gata pregătit cu toate tunurile să 
apăr sponsorii pentru toate eforturile lor 
lunare. Fratele John Tipei a fost mai rapid 
decât mine și a intervenit rapid, făcând 
următoarea afirmație: 

Stimați frați, eu provin din 
biserica de unde sunt sponsori ce 
susțin lunar studenții. Știți că parte 
din sponsori sunt familii pensionare 
și surori văduve care lună de lună 
vin la casieria misiunii pentru a-și 
aduce contribuția? Nu cred că se 
cuvine să vorbim în felul acesta. 
Una dintre surorile văduve, în vârstă 
de peste 90 de ani, cu numele 
Minodora, mi-a spus: „Frate John, 
când nu vei mai vedea numele meu 
în caietul misiunii, să știi că am 
plecat la Domnul”. Am rămas extrem 
de marcat. Vă rog să aveți respect 
pentru cei care împart din pâinea lor 
cu tinerii studenți.

 După intervenția puternică a fratele 
John Tipei, nu mi-a mai rămas nimic de zis 
decât să strig un „Amin!” în urechea celui 
ce a avut curajul să vorbească necontrolat. 
Sora Minodora, sora Keți Burcă, sora Vinesar 

și fratele Ioan Mustea au plecat la Domnul, 
îndeplinindu-și misiunea avută din partea 
lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru cei rămași printre noi, oameni pentru 
care avem toată considerația. Frate Schip, 
fratele Tomiță, sora Cuzdioreanu, fratele 
Vasile Tomuța și soția dânsului, fratele Nicu 
Ilie și alții sunt încă între noi, ca exemplu de 
urmat.  

Sora Lucreția Stanciu a fost o femeie cu o 
credință care a inspirat nu numai misiunea, 
ci și Biserica Philadelphia din Chicago. Am 
întâlnit-o de multe ori la casieria bisericii, 
dând partea Domnului atât pentru biserică, 
cât și pentru misiune. Venea cu pași 
mărunți, parcă ascundea ceva în mâinile ei 
strânse, să nu vadă nimeni ce are în ele. Mi-
am luat inima-n dinți și într-o duminică i-am 
zis: „Soră Stanciu, dumneavoastră aveți 
bani puțini, lăsați că dau alții”. Cu o mână 
m-a împins, iar cu cealaltă mi-a făcut semn 
să tac din gură. M-am întors în biserică la 
locul meu, cu o lecție învățată: aceea de a 
nu mai sta în calea oamenilor lui Dumnezeu 
care vor să fie fideli Evangheliei. E o mare 
cinste să ne uităm la asemenea oameni și la 
felul sfârșitului lor de viețuire. Avem toată 
considerația pentru ei că și-au trăit viața 
demnă de lucrarea lui Dumnezeu. Familiei 
rămase în urma surorii Stanciu îi spunem: 
„Fiți mândri, umblați cu capul sus, pentru 
că ați avut o mamă demnă de a fi pomenită 
între cei sfinți”.

Personal mă întreb: „Cine va lua locul 
acestor oameni care ne-au lăsat și au plecat 
la cele veșnice?”. Stimați studenți, copii 
orfani, misionari, frați evangheliști, frați 
leproși, rugați-L pe Domnul să găsească 
alți oameni care Îi vor rămâne fideli lui 
Dumnezeu pentru toată viața. 

„Doamne, nu ne lăsa fără oameni 
care știu să iubească lucrarea 
misionară până în ultima clipă a 
vieții!”. 

Cu toată prețuirea,
Ilie U. Tomuța

Misiunea 
Genesis a 
pierdut un 
sponsor 
puternic
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Jos, sub crucea răsturnată dintr-un sat, 
Am văzut un Om odată 
Stând cu fața-n mâini lăsată 
Și cu fruntea-nsângerată 
Și plângea, plângea de parcă 
Toată lumea L-a lăsat. 
 
M-am oprit atunci din cale lângă El, 
Lacrimile-I curgeau vale 
Printre degete în poale, 
De-ți venea să-I plângi de jale,
Călător pornit pe cale, 
Singurel. 
 
Fața-I era albă toată ca de crini, 
Dar albeața ei curată 
Sângele-o brăzdase toată 
Și-a Lui frunte-nsângerată 
O cunună era, roată, 
Numai spini. 
 
Când I-am spus să nu mai plângă, m-a privit duios. 
A pus fruntea-n mâna stângă 
Și-a-nceput din nou să plângă, 
Ca și cum ar vrea să frângă 
Lacrima ce-I curgea lângă 
Cruce, jos. 
 
Iar în palme și-n picioare – răni de cui. 
Și atunci, plin de mirare, 
Mi-am adus aminte Care 
E Străinul din cărare. 
Când mă-ntorc, minune mare... 
Nu-L văzui. 
 
Azi, când trec prin multe sate și prin lunci, 
Când văd crucile uitate, 
Mie-mi pare că pe toate 
Stă un Iisus Care plânge, 
Plin de răni și plin de sânge 
Ca atunci.

Traian Dorz, Cântări uitate, ediția a II-a, Editura 
„Oastea Domnului”, Sibiu, 2014.

Lângă crucea
răsturnată
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Din 17 februarie 2008, Kosovo este un 
stat independent, iar în momentul de 
față 95,6% din populație (2 milioane) se 
declară a fi musulmani. Din august 2019 
am început slujirea alături de Biserica BPZ 
din Priștina, Kosovo. Biserica BPZ este 
prima biserică evanghelică din Kosovo, 
înființată în anul 1985. Au trecut prin 
multe obstacole ca astăzi să nu fie doar 
o biserică / clădire, ci și o biserică cu un 
impact în societate. Chiar pe când se dorea 
deschiderea bisericii, liderii comuniști 
de la acea vreme s-au opus radical și au 
declarat: „Chiar dacă Isus Se coboară în 
Priștina, albanezii kosovari nu vor avea 
o biserică”. Dumnezeu a avut un alt plan 

Proiectul ARCA VIEȚII
și în 1985 s-au pus bazele primei biserici evanghelice, astăzi 
situată exact în centrul capitalei, Priștina. 

În momentul de față, biserica are deschise patru centre 
„Casa Speranței”, loc în care oamenii beneficiază de cursuri 
de croitorie, engleză, club de literatură, întâlniri cu copiii. 
Pentru că în două dintre centre nu se poate vorbi deschis 
despre Isus, sunt folosite aceste activități ca unealtă de 
evanghelizare. De când am venit aici, am observat cum 
oamenii sunt mult mai atenți la ceea ce fac, cum reacționează 
la orice cuvânt. De multe ori îmi vine în minte citatul lui 
Francisc de Assisi, care spunea: „Predică Evanghelia și dacă 
e nevoie folosește și cuvinte”.

Dacă în urmă cu un an îmi luam rămas bun de la Angela, 
fetița de doar 9 ani din Durres, Albania, care a murit 
electrocutată, astăzi Îi mulțumesc Domnului pentru această 
nouă oportunitate de a duce Vestea Bună în Kosovo. 

Kosovo este o țară care are nevoie de multe îmbunătățiri 
în ceea ce privește drepturile copiilor. Proiectul nostru va fi să 
stabilim aceste drepturi  ale  copiilor și să le împărtășim cu ei 
pentru a-i conștientiza de importanța lor.

Copiii trebuie să cunoască drepturile lor și îi vom învăța 
să aibă o voce care să fie auzită. În ultima vreme, copiii se 
confruntă tot mai des cu jigniri și cu umilință din partea 
colegilor. Ca biserică, ne-am dori să influențăm comunitatea 
prin creșterea încrederii în sine asupra acestor copii, prin 
transmiterea valorilor creștine și să îi conștientizăm că sunt 
acceptați și iubiți de Dumnezeu și, ca atare, acceptați de alții.

De la sfârșitul războiului și până în prezent, Kosovo este 
administrată de ONU (Organizația Națiunilor Unite). Cele 
mai multe organizații au încercat să instituie un sistem de 
educație și îngrijire socială în Kosovo. Cu toate acestea, au 
existat puține investiții din partea guvernului sau a oricărei 
alte organizații care să investească spiritual și emoțional în 
copii. 

Monica Murgu, 
misionar
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În Priștina avem doar trei biserici, iar bisericile fac tot 
posibilul să aibă grijă de cât mai mulți copii din capitală. 
Din cauză că economia țării este foarte scăzută, statul nu se 
implică să ofere ajutor organizațiilor care doresc să aducă o 
schimbare în țară. 

Noi credem că trebuie să le îmbunătățim educația în 
diferite moduri: emoțional, spiritual și practic. De aceea, 
ne-am gândit la un proiect care vrem să fie derulat pentru o 
perioadă de trei ani. Pentru început, acest program vizează 
patru locații din Kosovo: Priștina, Vushtrri, Obiliq, Kacanik 
și satele aparținătoare. Proiectul derulat va include: povestiri 
biblice, muzică, jocuri, mici recompense, teme sociale și 
alte domenii problematice, precum drepturile copiilor și 
intimidarea la școală. 

Viziunea noastră pe termen lung

Ne dorim ca după acești trei ani să ajungem în toate 
satele din Kosovo cu proiectul ARCA VIEȚII. Cu ajutorul unei 
biserici din Germania am reușit să achiziționăm o camionetă 
pe care o vom folosi pe post de scenă și ca loc de transmitere 
a Evangheliei. 

Până la începerea acestui proiect trebuie să pregătesc 
lecțiile cu impact social și un program bine detaliat care să le 
vorbească autorităților și să îl accepte fără nicio ezitare. Am 
nevoie de rugăciuni și de călăuzire de Sus pentru a face totul 
cât mai bine și numele Lui să fie proslăvit. 

De multe ori îmi vine în 
minte citatul lui Francisc de 
Assisi, care spunea: „Predică 
Evanghelia și dacă e nevoie 
folosește și cuvinte”.
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Abia sosit în America, am și dat 
peste niște oameni ce mai că m-au 
făcut să cred că se trag din maimuță. 
Unul dintre aceștia era un bărbat la 50 
de ani, „creștin” necăsătorit. Printre 
multe altele mi-a spus că i s-a stricat 
mașina de spălat rufe. Încercam să-i 
spun că aici, în America, aproape pe 

fiecare stradă găsești câte o spălătorie 
unde poți să îți duci hainele să ți le 
speli. Răspunsul lui însă m-a șocat: 
„Nu, frate, am o soluție mai bună. O să 
mă căsătoresc!”. 

„Aoleu…”
Eu, când m-am căsătorit, i-am 

instalat soției o mașină de spălat vase 

ajutorul din umbră!

Dacă Dumnezeu nu ar fi lăsat scris pe paginile Sfintelor Scripturi 
că nu e bine ca omul să fie singur, noi, bărbații, am fi fost toată 
viața niște căutători pentru ceea ce nici nu știam că ne lipsește. 
Nevoia noastră însă a văzut-o Dumnezeu. Cum ar fi fost să vii 
acasă după opt ore de lucru și să-i zici unei vietăți din grădina ta: 
„Iubita mea, ce bine că te văd! Hai să-ți dau o îmbrățișare”?

 Rev. Ilie Tomuța 
 Dir. Genesis Mission

Domnul Dumnezeu 
a zis: „Nu este bine 
ca omul să fie singur; 
am să-i fac un ajutor 
potrivit (nicidecum 
perfect) pentru el.” 

(Geneza 2:18)
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ca să o scutesc de prea multă 
muncă, iar ea mi-a spus că nu 
o vrea. Am întrebat-o de ce. 
„Mai bine le speli tu fiindcă nu 
consumi curent electric.” Am 
rămas fără cuvinte. 

Când un bărbat se pregătește 
să se căsătorească, are în minte 
următorul lucru:  „Voi găsi fata 
perfectă”. Pornind în căutarea 
unei fete de genul acesta, putem 
ajunge și la vârsta lui Noe și tot nu 
o să o găsim. Biblia nu vorbește 
despre „ajutorul perfect”, ci 
despre „ajutorul potrivit”. Cum 
arată acest ajutor potrivit ce ni-l 
oferă Dumnezeu? Este femeia 
ce are calități, defecte, plusuri 
și minusuri etc. Și totuși ea 
este  persoana fără de care nu 
putem trăi. 

Înainte de a mă căsători, 
mama mea a avut o discuție 
cu Mariana, fata cu care sunt 
căsătorit de zeci de ani. Pentru că 
eram foarte iubit de mama mea, 
ea a încercat să spună cele mai 
frumoase lucruri despre mine. 
Printre multe altele a zis: „Draga 
mea, băiatul meu e de...” (ar fi 
avut să zică că sunt de milioane, 
aproape că a ieșit că, de fapt, sunt 
„de minune”). Iar apoi a adăugat 
ceva nemaipomenit. „Ai grijă de 
el, că e un vas mai slab.” Asta a 
pus capac la toate. Dar, cu toate 
acestea, ne-am căsătorit și până 
în ziua de azi avem o viață cu 
adevărat binecuvântată. Eu încă 
nu sunt perfect și nici ea nu este 
perfectă, dar ea este adevăratul 
ajutor „potrivit” pentru mine. 
După mulți ani de căsătorie am 
realizat că Dumnezeu nu putea 
să-mi dea un dar mai frumos 
pentru mine decât soția care 
mi-a fost dată. Mă simt cel mai 
binecuvântat om.

Descopăr aproape zilnic în 
inima ei ceva dumnezeiesc, în 
inima ei există o scânteie din 
focul ceresc, o scânteie nevăzută 
în zilele de prosperitate, dar 
care se aprinde  și arde ca o 

vâlvătaie în ceasurile întunecate 
ale tragediilor din viață. Ea este 
învingătoare și atunci când nu 
câștigă toate războaiele din 
familie. Este o minune în casă 
chiar și atunci când nu poate să 
împărtășească sentimentele ce le 
poartă în inimă. Este ca o stâncă 
pe care pot să mă reazem în cele 
mai grele încercări ale vieții. Ea 
are valoarea supremă chiar și 
atunci când nici eu și nici copiii 
nu-i vedem meritele. E puternică, 
chiar dacă uneori adoarme 
plângând. Râde și plânge. 
Așa este ea. Când se roagă, 
se întâmplă minuni. Când nu 
vedem minuni, ea rămâne totuși 
statornică în credință. Când sunt 
deprimat, vine cu Scriptura să-
mi liniștească sufletul și inima. 
Zâmbetul ei omoară orice microb 
al îngrijorării.  Ea face enorm 
de multe lucruri în același 
timp.  Poate  vorbi la telefon cu 
prietenele, poate face maioneză 
cu mixerul și să-și urmărească 
odrasla, și poate și asculta 
programul de la biserică etc. 

Bărbații, în schimb, în timp 
ce se uită la televizor nu văd și 
nu aud.  Dacă îl grăbești când 
se îmbracă de biserică, să nu fii 
surprins că o să-l vezi cu șosete 
de două culori. Dacă îi cumperi 
două cravate, el nu știe pe care 
să o ia, face o alegere greșită și 
merge la biserică fără cravată. A 
doua duminică, pentru a repara 
greșeala, se grăbește și își ia 
cravata pe care a pătat-o cu supă 
de duminica trecută. 

Ce ne-am face fără ajutorul 
potrivit pe care ni l-a dat 
Dumnezeu? Simplu: „Fără acest 
ajutor potrivit nu ar exista viață 
pe planeta pe care trăim.”

Ceea ce Biblia spune despre 
acest ajutor potrivit este de o 
frumusețe ce nu poate fi egalată.

Haideți să-l ascultăm pe 
înțeleptul Solomon:

Femeia potrivită nu este cea cu care 
poți trăi o viață întreagă, ci femeia 
fără de care nu poți trăi nici măcar o zi. 

Femeia
Proverbe 31:10-31

Ea este mai de preț decât mărgăritarele. 
Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce 
lipsă de venituri.

Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieții 
sale. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu 
mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț: de 
departe îşi aduce pâinea. Ea se scoală când este 
încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte 
lucrul de peste zi slujnicelor sale. Se gândeşte 
la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei 
sădeşte o vie. Ea îşi încinge mijlocul cu putere 
şi îşi oțeleşte brațele. Vede că munca îi merge 
bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune 
mâna pe furcă şi degetele ei țin fusul.

Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi 
întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de 
zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este 
îmbrăcată cu cărămiziu. Ea îşi face învelitori, 
are haine de in subțire şi purpură.

Bărbatul ei este bine văzut la porți (din 
pricina ei), când şade cu bătrânii țării.

Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători 
negustorului. 

Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de 
ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune 
şi învățături plăcute îi sunt pe limbă.

Ea veghează asupra celor ce se petrec în 
casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; 
bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: 
„Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le 
întreci pe toate.” 

Dezmierdările sunt înşelătoare şi 
frumusețea este deşartă, dar femeia care se 
teme de Domnul va fi lăudată.

Răsplătiți-o cu rodul muncii ei şi faptele ei 
s-o laude la porțile cetății!

Ce portret minunat!

Nu cumva acesta e portretul soției tale și 
tu încă nu ai știut? 
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O zi înainte de Paște

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

Arginții și strigătul lor
I se încredințase punga. Pentru că, 

spre deosebire de ceilalți ucenici, era 
un trezorier care știa să numere bine 
banii. Banii pentru misiune, pentru 
săraci. În alt context Dumnezeu nu 
are nevoie de gologani. A putut vedea 
valoarea mirului turnat pe capul lui 
Isus, dar n-a putut vedea adevărata 
valoare a lui Isus. Pentru el, zornăitul 
din pungă suna mai puternic decât 
cel din inimă. Nu înțeleg de ce virusul 
ăsta se ia așa de rapid...

I s-a oferit un loc de cinste la Cină. 
La stânga Mântuitorului. În Orient, a 
mânca pâinea cu cineva era cel mai 
înalt semn al prieteniei. Dar a mânca 
cu Dumnezeu din bol e să te identifici 
cu El. Să-I fii nu doar prieten, ci parte. 
Cina Domnului e contopire cu El.

Deși trădase, a jucat rolul unui 
actor ipocrit. A acceptat și invitația 
la masă, dar și punga vrăjmașului. 
Duplicitate de pocăit cu numele. 
Dumnezeu însă vede în ascuns. La 
masă n-a fost divulgat de Rabuni. 
I s-a întins chiar prima bucățică. A 
avut de ales între har și judecată. 
A respins harul și a ieșit afară. Era 
întuneric. Și pe străzi, și în inimă. Ce 
paradox! Să ai numele Iuda („Lăudat 
să fie Domnul”) și să devii simbolul 
trădătorilor!  

După ce a plecat Iuda, Hristos 
a instaurat Noul Legământ. Masa 
Domnului e amestec cu El. Și e fără 
iude! Ucenicii au ales de bunăvoie 
împărtășirea. Iuda și-a ales singur 
ștreangul. Și cu cei 30 de arginți 
murdari, câștigați din vânzarea lui 
Isus, i s-a cumpărat un cimitir!

Feriți-vă să participați în chip 
nevrednic la Cina Domnului! Dar și la 
Paște, fără aluatul cel vechi!

Păcatul nu este uitat, cum spun unii. 
Dumnezeu nu l-a aruncat în oceanul 
uitării. Păcatul a fost achitat la Crucea 
Golgotei. Cu preț de sânge. Dumnezeiesc! 

Crucea lui Isus e singura 
monedă convertibilă pentru Cer.
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Crucile din Vinerea Neagră 
Golgota a fost locul cel mai 

sângeros al omenirii. Acolo, pe 
Dealul Căpățânii, omul L-a crucificat 
pe Dumnezeu! Într-o Vineri Neagră! 
Dar tot Golgota e și locul cel mai 
iubit din istorie. Acolo, Dumnezeu 
nu Și-a arătat numai iubirea, ci acolo 
a deschis poarta veșniciei! Poarta 
Raiului e sub formă de Cruce. 

În Vinerea Neagră, soldații L-au 
bătut pe Hristos cu nuiele. I-au arat 
spinarea cu harpoane, cu cârlige 
de oțel. I-au îndesat o cunună de 
spini pe cap. L-au scuipat drept 
în față, L-au îmbrâncit, au jucat 
cu Dumnezeu „baba-oarba”. Apoi 
L-au îmbrăcat c-o mantie de rege 
și I-au pus în mână o trestie. Dar 
Dumnezeu, și c-o trestie în mâini, 
tot Dumnezeu rămâne! Crucificarea 
Mântuitorului a fost divertisment 
pentru romani. Parcă erau dintre 
ai noștri care sărbătoresc Paștele 
ca entertainment! Miel, bere, ouă 
roșii, manele, kilowați, motociclete, 
camping, capete sparte...

După batjocură, L-au urcat 
pe Hristos pe o cruce. Și lângă El 
au atârnat pe lemn doi tâlhari. 
Dumnezeu pus între răii societății. 
Ca în Uniunea Europeană din zilele 
noastre. Dar a fost nevoie de trei 
cruci. Știm, numai una mântuiește, 
dar pe celelalte două suntem noi! 

O cruce ne vorbește despre 
respingere. Pe ea e agățat un tâlhar 
împietrit. „Dacă ești Tu Hristosul, 
Salvează-te întâi pe Tine. Apoi, și 
pe mine...” Dar Isus a tăcut. Știa 
că tâlharul Îl disprețuia. Și, chiar 
dacă ar fi dorit salvare, nu pentru 
a fi mai bun o cerea, ci pentru a-și 
continua viața de hoț! Cine respinge 
pe Isus disprețuiește! Aruncă vina pe 
Dumnezeu pentru ce i s-a întâmplat 
(lui). Îi ia Numele în deșert. Blestemă. 
Trăiește filosofia „mă descurc 
singur”. Respingerea e anticamera 
morții. Are șansa salvării, dar nu o 
fructifică.

O cruce ne vorbește despre 
pocăință. Oamenii toți sunt răi, 
batjocoritori. Niciunul nu s-a găsit 
vrednic printre telurici, niciunul 
măcar, zice Biblia. Dar, în fața 
realităților vieții, unii se căiesc de 
răul făcut. Când a văzut tâlharul 
că Hristos suferă pe nedrept, că se 
poartă dumnezeiește cu persecutorii, 
I-a cerut Acestuia să-i scoată cuiele 
nu din palme, ci din inimă. Căci 
pocăința asta înseamnă: să scoți din 
inimă tot veninul! „Tâlharul bun” a 
privit în urma sa și a regretat adânc. 
Toată viața era eșec. Apoi, a ridicat 
ochii spre viitor: „Doamne, să-Ți 
aduci aminte și de mine!”. „Astăzi 
vei fi cu Mine în Rai!”. Mă întrebam 
retoric azi-dimineață: „Oare să fi 
putut uita Isus că lângă El au fost 
crucificați tâlharii?”.

O cruce ne vorbește de salvare! 
Crucea condamnă, dar și salvează. 
„După dreptate, niciunul dintre 
noi n-ar trebui să vadă mântuirea”, 
striga William Shakespeare. Dar 
după dreptate Dumnezeu a plătit! 
Păcatul nu este uitat, cum spun 
unii. Dumnezeu nu l-a aruncat în 
oceanul uitării. Păcatul a fost achitat 
la Crucea Golgotei. Cu preț de sânge. 
Dumnezeiesc! Crucea lui Isus e 
singura monedă convertibilă pentru 
Cer. Ba, mai mult, e singura scară ce 
urcă omul la Dumnezeu! Restul sunt 
doar trepte care nu duc nicăieri. 

Când Isus a strigat „S-a sfârșit!”, 
s-a făcut întuneric la amiază! Dacă 
Dumnezeu ar fi mort, am trăi o 
continuă eclipsă! 

Crucea lui Isus ne spune că e 
Vineri. Batjocuri. Respingeri. Păcat. 
Pământ întunecat. Condamnare. 
Dumnezeu lipsă! E vineri și totul 
pare fără nicio șansă. E Vineri, dar 
vine Duminică! Vinerea Neagră a 
trecut! Duminica Învierii însă încă 
strălucește! În alb imaculat. 

E Vineri. Oricine ai fi, ești om și 
ești pe o cruce. De respingere sau 
de pocăință... Tatăl meu spunea 
odată ironic: „Am să mă pocăiesc 
ca tâlharul de pe cruce. În ultimele 
minute!”. Ce vis nesăbuit! Și i-am 
răspuns: „Dar de unde știi că nu poți 
fi tâlharul care respinge?”.

Tu ce cruce alegi? 

Poarta Raiului e sub 
formă de Cruce. 

Prin crucea-nsângerată 
a ferestrelor de sus 
se scurge lumina 
tămâioasă și dulce 
peste genunchii aplecați. 
Închid ochii.
Aripi de îngeri m-ating molatic
în pururi zborul lor 
între cer și pământ.
I-aud vocea vorbindu-mi
și cuvintele se sapă
pe tabla inimii mele
cu degetul Lui,
iar lumina curge.
curge-nsângerată
din rănile aducătoare de viață,
deschise
în inima mea.
O, dimineață, dimineață de-april 
cu răstigniri florale...
Mormântul, mormântul e gol, 
iar lumina,
lumina curge-nsângerată 
din inima mea.

Petru Lascău, Semnătura iubirii, 
Editura Casa Cărții, Oradea, 2005. 

Dimineață 
de april 
Petru Lascău
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ENGLISH PAGES

LIFE 
in Mozambique

Mozambique, like many 
African countries, is a country rich 
in resources and culture. With 
more than 27 million people, the 
country has, on average, 90% of the 
population in poverty level. Of this 
number, only 40% have access to 
balanced basic food, allowing them 
to have three meals a day.

This somehow reflects a lot of 
the country’s spiritual situation. 
The majority of the population is 
worshiping their ancestors, even if 
they adopt another religion such as 
Catholic, Islamic, yet they continue 
with this practice rooted in their 
hearts, being part of their culture.

As a ministry we are challenged 
to change the face of this nation 
through the Gospel and the power 
of God in our area of   activity and 
jurisdiction.

Since the year 2008, when I left 
Brazil and arrived in Mozambique for 
the first time, I have witnessed these 
changes happening in the lives of our 
brothers. Gradually, day after day, 
month after month, years after years, 
lives are being changed significantly. 
It is hard work that requires us to 
love people, and to hear God’s voice 
and direction in every situation.

Our desire is to see each person, 
that God puts in our hands, be 
transformed into a new creature 
and mature child of God. God has 
given us grace each day to do his 
work. Our desire and challenge is 
that no soul will be lost. That is why 
we constantly need the prayers of 
the Body of Christ. Your prayers are 

the beginning of God’s work here in 
Mozambique. You pray, God hears 
and uses us as His instrument in this 
nation.

Our call is to reach this nation 
through hut to hut evangelism, Bible 
School, Discipleship, Children’s 
Centers, Youth Conferences, 
Women Conferences and Leadership 
Conferences. We are also here to help 
while communities are going through 
calamities and natural disasters.

Children are treasures that God 
has trusted in our hands, and Simona 
has dedicated her life to honor this 
trust. Over 800 children that are 
coming daily to our 5 Children’s 
Centers, are receiving education, 
one meal per day, and above all, 
their hearts are filled with the Word 
of God, through the preaching of the 
Gospel. Children are more than 45% 
of the population, so we have a great 
field of lives to be taken care of, and 
a lot of harvest to be done to fill the 
celestial “granaries”.

Nothing is more challenging than 
taking care of teenagers and young 
people. There is a great need for 
spiritual parents, tutors and mentors 
who can dedicate their lives to give 
these young people an identity. We 
are working with groups of young 
people, weekly in different parts of 
the country, but it is still so little, for 
sure we need more workers.

We hold many regional youth 
conferences in different provinces 
across the country.

There are hundreds of lives that 

JEOSAFA AND SIMONA 
VASCONCELOS

Over 800 children that are coming 
daily to our 5 Children’s Centers, are 
receiving education, one meal per 
day, and above all, their hearts are 
filled with the Word of God.
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are won into God’s Kingdom, but the 
challenge is not only to have them 
receive Jesus, but to make them grow 
stronger in the knowledge of God and 
our Lord Jesus Christ. Pray for the 
young people of Mozambique. Many of 
them have been recruited into Islamic 
groups with false promises of a better 
life, but are deceived and thrown into 
a life of spiritual slavery. As I write 
this, ISIS took over a few villages in 
the Northern of Mozambique. They are 
burning huts, killing people and set the 
flag of the Islam State. Please pray for 
the northern part of our country, we 
need a miracle of a mighty deliverance 
from this violent terrorist group. We 
have our churches there, precious lives 
that need this miracle. 

Bible School - Every year we are 
receiving an average of 100 students 
who are dedicating six months of their 
lives to learn the Word of God, to be 
grounded in the Doctrines of Christ, in 
prayer and a life of serving and loving 
God.

These students are from different 

places in the country, different tribes 
and social levels. Teaching the Word of 
God to them is one of my passion and I 
am so grateful to God for giving me this 
great responsibility to be part of their 
transformation.

As I am writing this letter, 
Mozambique like all the nations in this 
world is going through radical changes. 
Because of the spread of Corona Virus, 
schools had to close for a month, and 
meetings were restricted to less than 
50 people. It was terrible to see the 
students leaving in the middle of their 
school term, knowing how insecure 
are their homes and knowing that 
many had to go back to the areas that 
are under terrorist attacks. But also we 
know that their lives belong to Jesus, 
that they are filled with the Holy Spirit, 
so we are sending little lights of love 
and hope in the middle of this darkness 
around us. 

We are thanking each one of you 
who has prayed and contributed for 
this great work of God in Mozambique 
to happen. We know that times are 

terrible and uncertain, but also we 
know that God sent us here for such a 
time. Thank you for sustaining us even 
in these hard times, we are determined 
to not give up and continue depend on 
God’s ideas and strategies to bring hope 
and God’s compassion to this nation. 
We would love to hear from you, and 
even have you here. Also, please know 
that we are keeping you in our prayers, 
believing God for special protection and 
healing against any virus and disease. 
Also we come against the spirit of fear 
and panic, and we pray that the Holy 
Spirit brings words of encouragement 
in your lives.

We are honored to be part of the 
same body of Christ with you.

From Mozambique in Christ love,
Jeosafa and Simona Vasconcelos 

Our call is to reach this nation through hut to hut evangelism, education, 
Discipleship, Children’s Centers, Youth Conferences, Women Conferences 
and Leadership Conferences. We are also here to help while communities 
are going through calamities and natural disasters.

E VA N G E L I S M E D U C AT I O N C A R E
With more than 27 million 

people, the country has, on 
average, 90% of the 

population in poverty level.

The majority of the 
population is worshiping their 

ancestors...

Children are treasures that 
God has trusted in our 

hands
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Nu cu mult timp în urmă mi-
am adus aminte de una dintre 
rugăciunile care mă însoțea mereu în 
ultima perioadă petrecută pe vapor, 
și e să nu uit să abordez fiecare 
provocare ca pe o oportunitate de a 
învăța și de a crește în asemănare cu 
Dumnezeul meu, în timp ce Numele 
Lui este glorificat. O rugăciune și un 
gând care, cu toată tranziția, mi-a 
scăpat. Odată cu amintirea vaporului 
mi-a revenit în minte și provocarea 
de a fi mama misionară.

provocări
Pentru mulți, alegerea slujbei poate 
fi un proces mai complex, dar 
pentru noi, mamele, Dumnezeu a 
simplificat lucrurile atunci când a 
decis să ne facă mame alături de 
tatăl copiilor noștri. În slujba aceasta 
suntem în posesia unor comori 
deosebite și asemenea unui sculptor 
avem responsabilitatea de a modela 
suflete pentru eternitate. În acest 

rol, atingerea noastră contează cel 
mai mult, iar eșecurile sunt cele 
mai dureroase și ca în orice slujire 
suntem dependente de Dumnezeu 
pentru a vedea rod.

identitatea
Viața unei mame este una plină 

de provocări. Și, totuși, viața unei 
mame pe câmpul de misiune este una 
mai intensă; provocările sunt mai 
multe și mai frecvente. Una dintre 
ele ar fi provocarea identității în care 
sunt implicați mai mulți factori (altă 
cultură, limbă diferită, lipsa familiei 
extinse, lipsa stabilității și altele). 
În mijlocul provocărilor de zi cu zi, 
cel puțin pentru început se creează 
o confuzie a rolului.   „Oare fac 
suficient?”,  „Dar oare știu ce să fac?” 
– acțiunile mele sau, mai bine spus, 
lipsa lor îmi provoacă identitatea – 
pentru că slujba de soție și mamă 
cu copii încă mici atunci când soțul 
slujește full-time presupune mult 
timp, aproape tot timpul să fie alocat 
copiilor, soțului, casei, familiei. 

dedicarea
Odată cu imposibilitatea de a da 

curs dorințelor mele de a le sluji mai 
mult într-un mod practic și altora se 
creează un sentiment de neputință 
și tind să nu mă mai simt împlinită 
și apreciată: sistemul meu de emoții 
ar vrea să mă domine. Relația noastră 

Cândva, cineva spunea că, dacă am 
avea familii sănătoase pe câmpul 
de misiune, nu ar mai trebui să 
reevanghelizăm anumite zone. 

VLAD CRISTINA
Misionară pe vaporul 
Logos Hope
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personală cu Dumnezeu este așa de 
necesară! Binecuvântat să fie Numele 
Lui, căci El este sursa identității și a 
puterilor noastre. Nu suntem ceea ce 
gândim, nici ceea ce simțim, nici ceea 
ce facem sau nu reușim să facem, deși 
vedem că nevoile sunt multe. Când 
suntem în El, El este în noi și înțelegem 
că sunt diferite vremi (Eclesiastul 3:1) 
în viețile noastre, deși chemarea este 
aceeași.  

chemarea
Asemenea soților noștri, am simțit 

îndemnul de a merge și de a împlini atât 
Marea poruncă (Marcu 12:30, 31), cât și 
Marea trimitere   (Marcu 16:15); altfel, 
cum am putea să pășim în necunoscut 
dacă nu prin ascultare, supunere și 
înțelegerea voii Lui?!

Dorința de a combina rolul principal 
de mamă cu cel de misionară crește 
în mine cantitatea de responsabilitate 
pe care o simt. Îmi dau seama atât 
de așteptările celor din jur cât și de 
ale mele. De asemenea, trebuie să 
examinez cu atenție motivele pentru 
care aleg să fac sau să nu fac un anumit 
tip de slujire pe lângă cel de mamă. Pot 
ajunge în situația în care să îmi neglijez 
familia de dragul slujirii altora ori pot, 
de asemenea, să mă ascund în spatele 
responsabilităților familiale pentru a 
evita slujirea. Trebuie să fiu dispusă să 
sacrific dorințele personale atât în ceea 
ce privește slujirea familiei, cât și în 
privința slujirii celorlalți. Împlinindu-mi 
dorințele și neglijând responsabilitățile 
ar fi un act egoist.

comunitatea
Pentru 3 ani și 7 luni, vaporul 

Logos Hope a fost locul în care ne-am 
desfășurat viața ca familie și ca slujitori 
ai Împărăției. Scopul vaporului este de 
a duce cunoștință (la bordul vaporului 
se află cea mai mare librărie plutitoare), 
ajutor (proiecte umanitare) și speranță 
(Evanghelia) oamenilor din lumea 
întreagă. Să trăiești în comunitate 
alături de 400 de misionari din peste 60 
de națiuni nu este cel mai ușor lucru. 

Aici, îndemnul lui Pavel ca „fiecare să 
privească pe altul mai presus de el însuși” 
(Filipeni 2:3) capătă sens. Ca mame pe 
câmpul de misiune, simțim presiunea 
de a fi cele care trebuie să se îngrijească 
de adaptarea familiei la noul mediu, iar 
adaptarea e un proces. Dacă adaptarea 
înseamnă să te adaptezi la o schimbare, 
pentru noi, adaptarea a însemnat să ne 
acomodăm la neprevăzut și la schimbări 
constante. A trebuit să învățăm să fim 
flexibili. Trăind în comunitate, ai un 
sentiment că ești sub lupă, cei din jur 
se uită la tine, te caută ca model atât 
ca individ, cât și ca familie. Familiile 
noastre, relația cu soțul și cu copiii pot 
fi o mărturie puternică atât pentru cei 
din comunitate, cât și pentru cei cu care 
interacționăm în diferite medii sociale. 
Cândva, cineva spunea că, dacă am avea 
familii sănătoase pe câmpul de misiune, 
nu ar mai trebui să reevanghelizăm 
anumite zone. Poate e un adevăr și în 
asta. 

Provocările sunt parte a vieții, 
oriunde ne-am afla (Ioan 16:331), dar 

1. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace 
în Mine. În lume veți avea necazuri, dar 
îndrăzniți, Eu am biruit lumea. (Ioan 16:33)

fiecare dintre noi le experimentează în 
mod diferit, iar felul în care le abordăm 
depinde foarte mult de locul în care ne 
găsim fiecare în călătoria noastră cu 
Dumnezeu. Provocările ne fac conștienți 
de dependența în care suntem de 
Dumnezeul nostru. Pot doar să spun: 
„Doamne, Tu îmi ești într-adevăr totul”. 

privilegiul
Dar ce sunt provocările pe lângă 

privilegiul de care ne-a făcut Dumnezeu 
parte atunci când ne-a chemat să Îl 
slujim? Suntem atât de mici și, totuși, 
El ne învrednicește. E un privilegiu 
să fim chemați la a fi părtași împreună 
cu Hristos la marea misiune a lui 
Dumnezeu, aceea de împăcare a lumii 
cu El.

Călătorind prin diferite țări, pe 
diferite continente, nu poți să nu observi 
că nevoia principală este aceeași. 
Fiecare suflet caută ceva, mulțimile 
de oameni sunt ca niște oi rătăcite fără 
păstor, corupția e peste tot, denaturarea 
ființei umane se produce sub diferite 
forme oriunde, lumea zace în cel rău 
și are nevoie de un Salvator, de Acest 
Salvator pe Care noi Îl cunoaștem. 

Pot ajunge în 
situația în care să 
îmi neglijez familia 
de dragul slujirii 
sau pot să mă 
ascund în spatele 
responsabilităților 
familiare pentru a 
evita slujirea.

Ca mame pe câmpul de misiune, simțim presiunea de a fi cele care trebuie să se 
îngrijească de adaptarea familiei la noul mediu, iar adaptarea e un proces. Dacă 
adaptarea înseamnă să te adaptezi la o schimbare, pentru noi, adaptarea a însemnat 
să ne acomodăm la neprevăzut și la schimbări constante.

provocările 
unei mame 

SUSŢINEREA 
SOŢULUI 

ÎNGRIJIREA 
COPIILOR 

RELAŢIA CU 
DUMNEZEU 

ÎNGRIJIREA 
PERSONALĂ 

PROVOCĂRI 
CULTURALE 

SLUJIREA 
OAMENILOR 

încurajare / 
rugăciune / slujire 

comună 

iubire / educație / 
credință

identitate / putere / 
ascultare / închinare 

odihnă / 
sănătate / 
echilibru 

Marea Trimitere / 
Marea Poruncă 
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DE CE PLÂNG
femeile?

entru psihologi, plânsul este o modalitate de a 
ne elibera pe noi înșine, de a ne elibera de emoții 
pe care nu le putem verbaliza. Lacrimile conțin 
endorfine, un calmant care ameliorează durerea 
emoțională. Plângem de tristețe, de durere, 
de râs, de fericire. Emoțiile sunt un mod de 
reglare care păstrează echilibrul intern al minții 
noastre. Prin urmare, este esențial să eliberăm 
toate tensiunile acumulate în corpul nostru 
plângând, pentru a evita excesul de stres, care 
ar putea avea consecințe dăunătoare. E mai trist 
să nu plângi decât să plângi prea mult.

Pentru mine, ca misionară în Madagascar, 
lacrimile sunt, în primul rând, o revărsare care 
manifestă un exces de ceva. De multe ori suntem 
copleșiți de lacrimi. Uneori plâng când nu vreau. 
Ca mamă și ca asistentă medicală într-un spital 
malgaș, plâng când văd copiii ce rabdă de foame, 
părinții ce își aduc copiii la spital, neavând 
nicio posibilitate să le cumpere medicamentele 
necesare, plâng când văd disperarea din ochii 
unui părinte ce își ține copilul mort în brațe, 
plâng când văd atâta neputință.

Lacrimile noastre sunt foarte legate de ceea 
ce ni se întâmplă, de viața noastră personală. 

p
IOANA ȘAITIȘ – 
MADAGASCAR

Pe
ntr
u 
suf
let 

de
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Ce sunt lacrimile 
înaintea lui 
Dumnezeu?

În Biblie ni se spune că Hristos a 
plâns. Și, dacă Dumnezeu plânge, există 
o legătură între Dumnezeu și lacrimi. El 
nu desconsideră lacrimile și nu le vede 
ca o slăbiciune. 

În Biblie găsim exemple de femei 
care au plâns. Printre ele se află:

Ana  – femeia care simte cu 
adevărat pentru o cauză, se 
implică cu toată ființa, aceasta 
însemnând pentru ea inclusiv 

să verse lacrimi. Lacrimile insistente din 
rugăciunea Anei dovedesc sinceritatea 
motivului pentru care și-a exprimat 
cererea (1 Samuel 1).

Femeile care Îl însoțeau 
pe Isus la cruce. I-au slujit 
lui Isus pe parcursul lucrării 
Lui, au mers cu Isus până la 

cruce, ceea ce dovedește sensibilitate și 
grijă față de cei din jur (Ioan 19:25). În 
lacrimile ei, Maria Magdalena este cea 
care se pierde și se golește de tot ceea ce 
simțea, de pierderea Învățătorului iubit, 
lacrimile dovedesc dragostea adevărată 
și jertfitoare (Ioan 20:11, 13, 15).

Maria Magdalena vărsa 
lacrimi de pocăință. Lacrimile 
exprimă durerea vinovăției 
pe care o simte omul care are 

nevoie de eliberarea lui Dumnezeu 
(Luca 7:36-47). Lacrimile convertirii 
sunt lacrimi de bucurie! Lacrimile merg 
de la tristețe la bucurie și, la fel ca ale 
Mariei când Isus o cheamă pe nume, 
putem merge de la o stare la alta foarte 
rapid.

Rahela își plângea fiii 
(Matei 2:18) – aceste cuvinte 
exprimau, atât în timpul 
lui Ieremia, cât şi în timpul 

lui Isus, într-un mod cât se poate de 
sugestiv, durerea mamelor evreice, ai 
căror copii fuseseră uciși. 

Câte lacrimi conțin 
ochii unei femei? 

Au valoare sau sunt doar un lichid 
sărat care ne curge pe obraji atunci când 
suntem copleșite de mare emoție? 

Pentru mine este imposibil să știu 
cantitatea pe care Domnul a pus-o 
la dispoziția mea, dar ceea ce vă pot 
spune este că această măsură depinde 
de Dumnezeul nostru. Domnul a vrut să 
ne dea un curcubeu în inimile noastre, 
oferindu-ne lacrimi de bucurie, pentru 
că știa dinainte că vom avea o mare 
măsură de lacrimi de suferință, tristețe, 
nefericire, în timpul umblării în 
această viață pământească. Lacrimi de 
bucurie, care apar într-o secundă, fără 
avertisment! Acestea curg pe obrajii 
noștri... Lacrimi care nu dor, dar care 
udă momentele pe care le vom prețui, 
restul vieții noastre. Viața noastră 
devine o croazieră lungă în lacrimile 
vărsate. 

Am să vă spun o povestioară. 
Era un băiețel care dorea să știe de 
ce plânge mămica lui. Nu a înțeles 
răspunsurile pe care le primea, 
dar, când a crescut mai mare, L-a 
întrebat pe Dumnezeu. 

– Doamne, de ce plâng femeile 
așa de ușor? 

Și Dumnezeu răspunde:
– Când am făcut femeia, ea 

trebuia să fie o ființă deosebită. 
I-am făcut umerii destul de 
puternici ca să poarte pe ei greutăți 
nemăsurate și destul de moi ca să fie 
confortabili. I-am dat forța de a da 
viață și cea de a accepta respingerea 
cu care o tratează adesea propriii 
copii. I-am dat forța care-i permite 
să continue când toată lumea 
abandonează. Forța de a avea grijă 
de familie în pofida bolilor și a 
oboselii. I-am dat sensibilitatea 
de a-și iubi copiii cu o dragoste 
necondiționată, chiar și atunci când 
ei o rănesc cumplit. I-am dat forța 
de a-și suporta soțul în căderile sale 
și de a-i rămâne alături cu aceeași 

tărie. Am făurit-o dintr-o coastă 
de-a lui tocmai pentru a proteja 
inima bărbatului ei. Și i-am dat 
lacrimi să plângă atunci când simte 
nevoia. Vezi, fiule, frumusețea unei 
femei nu stă în veșmintele pe care 
le poartă, nici în chipul ei, nici în 
coafură. Frumusețea unei femei stă 
în ochii ei. Aceasta e poarta către 
inima ei – locul unde se adăpostește 
dragostea.

Da, lacrimile unei femei care suferă 
sunt de mare valoare pentru Dumnezeul 
nostru. 

Tu numeri paşii vieții mele 
de pribeag; pune-mi lacrimile în 
burduful Tău! Nu sunt ele scrise în 
cartea Ta? (Psalmul 56:8)

„Doamne, Tu numeri pașii vieții 
mele; strânge-mi lacrimile în sticla Ta.”

Dacă vrei să găsești pacea, nu rezista 
chemării Domnului, căci în El vei 
găsi adevăratul Mângâietor, Singurul 
Care recunoaște adevărata valoare a 
lacrimilor tale. 

1

3

4

Domnul a vrut să ne dea un curcubeu în inimile noastre, oferindu-ne lacrimi de 
bucurie, pentru că știa dinainte că vom avea o mare măsură de lacrimi de suferință, 
tristețe, nefericire, în timpul umblării în această viață pământească. Dar și lacrimi de 
bucurie, care apar într-o secundă, fără avertisment! 

2
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sCE POATE 
FACE O 
FEMEIE PE 
CÂMPUL DE 
MISIUNE?

ELENA SIMA – misionară în 
Bulgaria

Sunt Sima Elena și sunt pe câmpul de 
misiune între musulmanii turci din 
anul 1997. Din anul 2001 am slujit în 
cel mai mare oraș din Turcia, Istanbul, 
pentru 10 ani. Din 2011 și până în 
prezent slujesc între turcii musulmani 
din sudul Bulgariei, aproape de granița 
cu Turcia și Grecia. În toți acești ani, am 
avut multe oportunități și posibilități, 
chiar și dificultăți și amenințări în 
slujire. 

1. Despre ajutorul tău, ca soție pentru soțul tău, în lucrarea 
misionară

În ce privește ajutorul meu ca soție pentru soțul meu, 
au fost momente când am fost cu adevărat un ajutor în mod 
special cu femeile musulmane, deoarece soțul nu se putea 
implica prea mult din pricina culturii și a religiei, așa cum 
este cam peste tot. Femeile sunt mai receptive la mesajul 
Evangheliei. Dar și atunci când, la începutul căsătoriei 
noastre, soțul meu nu știa limba turcă și a trebuit să îl ajut cu 
traducerea când mărturisea Evanghelia și la învățatul limbii 
turce.

2. Ce poate face o femeie pe câmpul de misiune? 
Eu, ca femeie pe câmpul de misiune, am vizitat și vizitez 

femeile la ele acasă sau ne întâlnim în diferite locuri din oraș, 
după ce soții lor pleacă la muncă. În felul acesta puteam să 
beau un ceai cu ele și să le mărturisesc despre Domnul Isus, 
să mă rog cu ele, să le consiliez. Multe din ele aveau și au 
membri bolnavi în familiile lor și ne-am rugat și ne rugăm 
împreună pentru ei, în numele Domnului Isus. Au fost 
membri de familie vindecați și după această minune toată 
familia s-a întors la Dumnezeu. Vă scriu despre un caz care 
a avut loc cu patru ani în urmă, când am cunoscut o femeie 
care avea leucemie în ultima fază. Toți membrii familiei erau 
musulmani. Prin intermediul soțului ei am mers la ea și am 
vizitat-o des. Ne-am rugat pentru ea. I-am vestit Evanghelia. 
După ceva timp, Domnul Isus a vindecat-o și după această 
minune ea, soțul ei, mama, tata, fratele, cumnata, prietena și 
o verișoară L-au primit pe Domnul în viața lor și s-au botezat. 
Acum ei sunt membri în biserica turcă din Haskovo. Avem, 
de asemenea, trei turcoaice (Meryem, Sevim și Nevin) care 
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L-au primit pe Domnul Isus în viața lor și s-au și botezat, 
dar bărbații lor nu au știut. Relația mea cu ele continuă și le 
vizitez în lipsa soților lor. Relația lor cu Domnul Isus e foarte 
frumoasă. Se roagă, citesc Biblia și sunt pline de bucurie și de 
pacea Domnului Isus.

3. Care sunt satisfacțiile unei soții de pastor sau de misionar?
Satisfacțiile mele ca soție de pastor sau de misionar sunt 

enorm de mari pentru că am posibilitatea să întâlnesc tot 
felul de persoane, cu tot felul de situații și probleme. Atunci 
când mărturisești pe Domnul Isus și te rogi pentru ei, vezi 
cum Domnul Isus răspunde la rugăciuni și le schimbă viața, 
uneori chiar supranatural. Mijlocirea în rugăciune pentru 
soțul meu este un mod special de a fi alături de el și îmi dă 
satisfacții deosebite. Mă bucur că pot să fiu alături de el, să-l 
încurajez, să-l susțin și în momente de criză să-l sfătuiesc să 
meargă înainte. 

4. Lidia, vânzătoarea de purpură
În contextul în care eu Îl slujesc pe Domnul, ca să pot intra 

în contact cu femeile musulmance, datorită faptului că ele nu 
sunt așa de libere ca să ia decizii singure și uneori chiar să 
iasă din casă să se plimbe sau să facă cumpărături. În general, 
au nevoie de aprobarea soților. Ele sunt femei bune casnice 
și sunt pricepute la tot felul de lucruri manuale, croșetează, 
cos, împletesc tot felul de lucruri, sunt bune bucătărese 
și gospodine. Ca să pot intra în contact cu ele, am făcut un 
curs de croșetat și am învățat să fac șepcuțe, flaneluțe și 
fulare. După care le-am invitat pe cunoștințele mele să vină 
împreună cu rudele și cu vecinele să facem împreună șepcuțe 
și ciorăpei pentru copii, ca mai apoi să le vindem și, astfel, să 
contribuie și ele la situația financiară a familei. Lucrul acesta 
pentru soții lor a fost o bucurie. Eu am folosit această metodă 
ca să le pot vesti Evanghelia. Înainte de a începe să facem 
șepcuțe, le serveam cu câte un ceai, o prăjitură și ne rugam 
Domnului Isus. Ele erau surprinse plăcut că Îi mulțumim 
Domnului pentru aceste lucruri. Ne rugam și pentru ca 
Domnul Isus să ne dea putere, înțelepciune, pricepere ca 
să putem lucra. Această activitate a adus roade spirituale și 
financiare. Am făcut 60, 70 de șepcuțe pe care le-am vândut.

Văzând că totuși lucrarea aceasta are anumite limite, am 
mers și am făcut și cursuri de pictat pentru a cunoaște tot mai 
multe femei cărora să le vestesc Evanghelia. Prin intermediul 
acesta am cunoscut persoane noi cu care m-am împrietenit 
și le-am ajutat să picteze diferite obiecte pe care mai apoi să 
le vândă ca să ajute și ele la situația economică a familiei. 

Atunci când mărturisești pe Domnul Isus 
și te rogi pentru oameni, vezi cum Domnul 
Isus răspunde la rugăciuni și le schimbă 
viața, uneori chiar supranatural.
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Slujirea pastorală este înălțătoare, 
dar în același timp poate fi grea 
și frustrantă. De aceea, pe cât de 
important este pentru oricare om 
felul cum l-a creat Dumnezeu când 
a spus „nu este bine ca omul să fie 
singur, ci trebuie să-i facem un ajutor 
potrivit” (Geneza 2:18), tot pe atât 
de important este pentru un pastor 
să aibă acel ajutor special lângă 
el pentru a-și îndeplini cu succes 
chemarea încredințată de Dumnezeu 
în slujirea pastorală.

Slujirea pe care o depune pentru 
Dumnezeu soția pastorului poate 
fi provocatoare, dar și înălțătoare. 
Din această cauză nu toate soțiile 
de pastor se implică în slujire în 
același mod. Sunt mai mulți factori 

care influențează slujirea unei soții 
de pastor precum: personalitatea 
ei, activitatea ei socială, educația, 
familia și așa mai departe. Mai mult 
decât atât, de aici se nasc anumite 
întrebări: „Care este rolul soției 
pastorului în slujirea pastorală 
încredințată soțului ei?”, „Cum poate 
sluji soția pastorului în biserică și la 
ce nivel?”.

Este evident că Scriptura nu 
răspunde în mod direct întrebării: 
„Care este rolul soției pastorului 
în slujirea lui pastorală?”. Soția 
pastorului nu face lucrul pastorului, 
dar, lucrând în supunere și în echipă, 
este evident că cei doi pot îndeplini 
lucrarea lui Dumnezeu cu mult mai 
mare succes.

î n  s l u j i r e a  p a s t o r a l ă
pastorului

CRISTIAN SANDU 
Pastor al Bethel Romanian Church of God
Gallatin, TN, SUA

Slujirea pastorală implică un uriaș simț al responsabilității 
datorită faptului că aceasta nu este o slujbă obișnuită, ci e o 
chemare de-a face cu mâini umane o lucrare de un alt nivel, 
mult mai deosebit, nivelul duhovnicesc sau spiritual. Lucrarea 
pastorală se deosebește foarte mult de orice domeniu de 
activitate pentru că implică slujirea oamenilor, care nu este 
o muncă cu lucruri ori cu obiecte, ci păstorul este chemat să 
lucreze cu sufletele oamenilor. Cel mai important lucru pentru 
un adevărat creștin este ca la sfârșitul vieții sale pământești 
să audă aceste cuvinte pline de farmec: „bine, rob bun și 
credincios”. 
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Nu mi-am propus să nu abordez acele 
teme controversate care își pun problema 
dacă soția pastorului ar trebui să fie egală 
în slujire cu soțul ei, ci aș vrea să răspund 
la întrebările de mai sus și să adresez câteva 
adevăruri generale și esențiale ale rolului pe 
care-l îndeplinește o soție de pastor.

În primul rând, o soție de pastor are un rol special atât 
în biserică, cât și în viața pastorului. Rolul special al 
soției de pastor la nivel de biserică este acela de a-l 
ajuta în lucrurile pe care soțul ei i le-a încredințat să 
le facă pentru slava lui Dumnezeu și în conformitate 
cu Scriptura. De asemenea, rolul soției pe care îl 
îndeplinește în viața personală este foarte important 
prin faptul că cei doi se completează reciproc în 
viața de zi cu zi. Flexibilitatea de a se suplini unul pe 
celălalt este de mare folos. De foarte multe ori, am 
văzut asta în experiența pastorală. Soția pastorului 
suplinește lipsa pastorului în timpul când acesta este 
plecat de acasă ori atunci când trebuie să petreacă 
ore în șir pentru consilierea pastorală. Ea simte cu 
el și îl încurajează în momentele dificile. Pe de o 
parte, ea suferă împreună cu el în înfrângeri, dar, 
pe de altă parte, ea se bucură și de biruințele lui pe 
care le întâmpină în slujire. Ea nu permite criticilor 
negative adresate soțului ei sau familiei să afecteze 
slujirea ori familia lor. 

În al doilea rând, o soție de pastor își cunoaște 
locul în chemarea făcută soțului ei. Îl susține și-l 
ajută la implementarea viziunii pe care soțul ei a 
primit-o din partea lui Dumnezeu pentru biserică. 
Implementarea viziunii poate fi un lucru greu de 
atins, care poate secătui energia și pasiunea unui 
pastor, însă în acele momente soția pastorului 
poate deveni sprijinul adecvat care-l ridică moral și 
spiritual. În compania ei, el se simte încurajat.

În al treilea rând, o soție de pastor poate întimpina 
dificultăți ca orișicare. De exemplu, unii membri pot 
avea așteptarea ca ea să știe totul despre biserică 
și despre viitorul ei. Mai mult, se așteaptă ca ea să 
știe despre toate activitățile bisericii, când vor avea 
loc, să știe de anumite situații prin care trece unul 
sau mai mulți membri ai bisericii și așa mai departe. 
Toate acestea, pentru că este soție de pastor! Mai 
sunt și alte dificultăți pe care le poate întâmpina. De 
exemplu, motivul de a urma o carieră în afara bisericii 
etc. De aceea, este indicat să păstreze un echilibru 
foarte strâns între împlinirea profesională, soț, 
familie și biserică. Și aici aș putea menționa faptul 
că rolul soției în a păstra echilibrul este esențial. De 
prea multe ori un pastor poate fi extrem de ocupat 
cu slujirea în biserică sau în afară și nu mai poate să 
îndeplinească multele nevoi în slujire. Acestea pot 
duce chiar la neglijarea familiei și a nevoilor ei. 

În încheiere, pentru a-și îndeplini cu succes rolul ca soție 
de pastor și de a-l ajuta în slujire, recomand şase principii de 
urmat:

1

Dintr-o privire: 
Rolul soției pastorului
 » Să își susțină și să își ajute soțul. 
 » Să își completeze soțul în domeniile în care acesta 

are nevoie. 
 » Să îl susțină în consilierea pastorală. 
 » Să participe activ la viața bisericii. 
 » Să îl ajute și să îl susțină în implementarea viziunii. 
 » Să fie un exemplu de supunere și să lucreze în 

echipă cu soțul ei. 
 » Să simtă cu soțul ei și să îl încurajeze în momentele 

dificile. 
 » Să vegheze asupra păstrării echilibrului dintre 

profesie, familie și biserică. 
 » Să se roage cu credincioșie pentru soțul ei. 

1

2

2

1. Să nu se lase intimidată! Unele soții de pastor se lasă ușor 
intimidate de felul cum a lucrat soția pastorului dinainte. 
Poate că aude printre membrii bisericii această discuție: 
„Oh, soția pastorului de dinainte făcea așa și așa...” 
Oamenii își creează anumite hobby-uri și le place rutina, 
dar pentru schimbare este nevoie de timp. Datoria noastră 
este să-i slujim pe toți cu dragoste și pasiune.

2. Să fie ea însăși! Adică să nu se extenueze în a îndeplini 
toate așteptările cuiva. Ea este chemată să urmeze 
instrucțiunile soțului ei în conformitate cu Scriptura. Este 
adevărat că oamenii doresc să fie o superfemeie, dar tot ei 
trebuie să vadă în ea că este o ființă umană ca și ei. 

3. Să nu vorbească de rău pe niciun membru al bisericii! 
Soția pastorului trebuie să fie cu adevărat un exemplu 
în această privință, exemplu pe care alții trebuie să-l 
urmeze. În Cartea Sfântă se relatează în Filipeni 4:8 ce 
anume trebuie să ne însuflețească: 

Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce 
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice 
faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însuflețească.

4. Să găsească un mentor! Este recomandat să nu încerce 
să facă toate lucrurile de una singură, ci este bine să 
găsească un mentor care să o poată ajuta și încuraja la 
nevoie. Dumnezeu a așezat pe acest pământ oameni care 
să ne poate ajuta în a îndeplini rolul încredințat nouă.

5. Să ajute la încurajarea membrilor bisericii ca să urmeze 
viziunea dată de Dumnezeu pastorului! Soțiile de pastor 
pot fi instrumentele la acest capitol. Nu trebuie să 
argumenteze prea mult cu cei ori cele care nu urmează 
viziunea, dar poate să îndemne ca, acolo unde s-a ajuns 
să gândim la fel, să mergem înainte pentru a îndeplini 
îndatorirea dată de Scripturi.

6. Să se roage pentru soțul ei zilnic! Este imperativ ca fiecare 
soție să se roage lui Dumnezeu pentru soțul ei. Este nevoie 
ca Dumnezeu să trimită garda Lui de îngeri protectori care 
să-l protejeze de orice rău. Să se roage pentru înțelepciune 
și sănătate, ca el să poată sluji lui Dumnezeu cu bucurie și 
la capacitate maximă.  
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Rolul 
femeii

SAU
De ce nu putea face 
Adam totul singur?

LUMINIȚA DUMITRU, 
Timișoara

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi 
pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste 
fața adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui 
Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.  
(Geneza 1:1-2)

Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn 
adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul 
Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis 
carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din 
om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a 
adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea 
care este os din oasele mele şi carne din carnea 
mea! Ea se va numi ‘femeie’, pentru că a fost 
luată din om.” (Geneza 2:21-23)
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Femeia, creația lui 
Dumnezeu! 

La început a fost Cuvântul și 
prin Cuvânt Dumnezeu a creat tot 
ce ne înconjoară. La finalul creației, 
Dumnezeu, văzând că omul era singur, 
iar singurătatea nu era potrivită pentru 
om, a creat femeia, din oasele și din 
carnea primului om creat, Adam! 

Dumnezeu a creat femeia ca să 
desăvârșească creația. Femeia este 
o creație gingașă, sensibilă, rafinată, 
elegantă, feminină, cu o inimă plină 
de dragoste și dăruire, și totodată 
puternică, fiind creată pentru a oferi, 
din dragostea care izvorăște din 
Dumnezeu prin ea, purtarea de grijă pe 
care o arată familiei, copiilor, intuind 
nevoile celor din jurul ei, zâmbetul 
pe care îl oferă atunci când în inima 
ei e o adevărată furtună, puterea de a 
spune „Va fi bine!”, de a încuraja, de a 
mângâia, de a susține, de a se dărui pe 
sine, într-un cuvânt, o ființă complexă, 
este ceea ce „omul” avea nevoie încă de 
la creație.

Dumnezeu iubește femeia la fel 
de mult cum iubește omul (bărbatul), 
având, pentru cei doi, doar chemări 
diferite, ceea ce nu schimbă dragostea 
lui Dumnezeu, atenția pe care i-o oferă 
acesteia, relația pe care Dumnezeu o 
are cu femeia, modul în care îi vorbește 
și modul în care îi poartă de grijă. 

Planul lui Dumnezeu pentru femeie 
nu este doar de a aduce copii pe lume 
sau de a-i crește, oferind toate resursele 
de care ea dispune pentru aceasta, 
Dumnezeu a creat femeia și pentru a 
fi un instrument în mâna Creatorului, 
pentru a inspira prin modul ei de viață, 
pentru a oferi îndrumare altor femei și 
tineri/copii, pentru a se ruga, pentru 
a conduce sub autoritatea care este 
peste ea, pentru a ajuta cu darurile ei la 
lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru o vreme, toate aceste roluri 
ale femeii au fost ascunse și pervertite 

de păcat, de neascultare, de societate. 
Un motiv pentru care a venit Hristos 
a fost să răscumpere femeia și de a o 
reabilita prin însuși sângele Lui. El a 
răscumpărat omul și astfel i-a făcut o 
invitație plină de dragoste în primul 
rând la El (i-a dat acces la inima Lui și 
a Tatălui), la tronul Său, la slujire, la 
a influența atât prin puterea și harul 
lui Dumnezeu, cât și prin călăuzirea 
Duhului Sfânt! Femeie care citești 
aceste rânduri, ești mai mult decât 
crezi că ești, Dumnezeu are un plan 
bine definit pentru viața ta, o chemare 
unică, caută-L pe Dumnezeu și inima 
Lui, apoi, El îți va spune pas cu pas care 
este darul tău și chemarea ta. Uneori 
uităm cine suntem, deoarece uităm 
cine este El, cine este Isus Hristos în 
viața noastră, uităm cu ce preț suntem 
răscumpărate, că nu mai e nevoie de 
alte sacrificii din partea noastră pentru 
a fi cine suntem deja în Hristos. El a 
făcut totul, noi trebuie prin credință să 
primim și să acționăm, să căutăm voia 
Lui pentru noi, inima Lui, așa cum noi 
ne dorim să fim iubite și respectate, 
tot așa Dumnezeu își dorește să ne 
apropiem de El și să credem că El este, 
să Îl căutăm pentru ceea ce este El, și nu 
pentru ce poate face pentru noi. El nu 
este lampa lui Aladin, El este Creatorul 
nostru, ne cunoaște așa cum suntem, 
ne cunoaște dorințele și suspinele 
(Psalmul 38:9), ne primește așa cum 
suntem și dorește o relație personală, 
o relație reală și adevărată, bazată pe o 
căutare sinceră și deschisă. 

Te încurajez să primești darul 
neprețuit al lui Dumnezeu, te încurajez 
să crezi că ești cine spune El că ești, te 
încurajez să faci liniște în inima ta și în 
viața ta pentru a-L auzi pe Dumnezeu 
cum îți spune: „Te iubesc, ești a Mea, te 
prețuiesc, ai valoare în ochii Mei, dau 
popoare pentru tine, ești valoroasă. 
Crede numai și nu te îndoi! Te iubesc cu 
o dragoste veșnică!”.

 

Femeia în lucrarea 
creștină!

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este 
bine ca omul să fie singur; am să-i 
fac un ajutor potrivit pentru el.”  
(Geneza 2:18)

Înainte de a fi chemate la slujire, 
noi, în calitate de femei ale lui 
Dumnezeu, suntem chemate la o relație 
cu El, slujirea curgând dintr-o relație 
autentică cu Cel Căruia suntem chemate 
să Îi slujim. Înainte să Îl întrebăm pe 
Dumnezeu la ce suntem chemate, ar 
trebui să Îl întrebăm cine este El, să Îi 
descoperim inima și să Îl descoperim 
cu adevărat pe Cel Căruia ne dorim să 
Îi slujim.

Să-L cunosc pe El şi puterea 
învierii Lui. (Filipeni 3:10)

Slujirea în lucrarea creștină implică 
mult mai mult decât credem sau 
gândim, tocmai de aceea este extrem 
de important să înțelegem cui slujim și 
cine este Cel Căruia Îi slujim, deoarece o 
cunoaștere profundă a lui Dumnezeu ne 
dă puterea să ne ridicăm și să mergem 
mai departe atunci când ne este greu, 
atunci când nu vedem mai departe 
decât ce e în momentul prezent în 
lucrarea la care suntem chemate, atunci 
când obosim sau oamenii nu răspund la 
slujirea noastră așa cum ne așteptăm 
sau ne dorim. Dumnezeu are planul Său 
prin care Își crește lucrarea și modul 
Lui în care ne crește pe noi, în aceste 
momente de așteptare, credința în El și 
cunoașterea Lui ca Dumnezeu fiind cele 
mai importante arme în slujirea ta și a 
mea.

  Eva  
Biblia ne vorbește despre lucrări 

specifice dedicate nouă, femeilor, 
fiecăreia după darurile cu care am 
fost înzestrate. Prima femeie a lumii 
acesteia a fost Eva, care, deși nu ne este 
prezentată în mod concret ca alte femei 

Dumnezeu a creat femeia ca să desăvârșească creația. Femeia este o creație gingașă, 
sensibilă, rafinată, elegantă, feminină, cu o inimă plină de dragoste şi dăruire, şi totodată 
puternică, fiind creată pentru a oferi, din dragostea care izvorăște din Dumnezeu prin ea.

1 2



34  ▪  APRILIE 2020  ▪  REVISTA GENESIS

ale Bibliei, a avut chemarea ei unică. Eva a fost prima femeie 
care a încălcat porunca lui Dumnezeu, astfel prin ea a intrat 
păcatul în lume, dar, tot în Geneza 3, Dumnezeu o reabilitează 
pe Eva și îi face o promisiune: „sămânța ei va călca (zdrobi) 
capul șarpelui”; astfel aduce pe scena din Grădina Edenului 
promisiunea venirii în lume a unui Răscumpărător, iar 
această promisiune îi este făcută Evei în mod direct.

Eva, din punctul meu de vedere, a fost o deschizătoare de 
drumuri, lucru deloc ușor, chiar dacă a căzut, și a căzut într-
un mediu perfect, Dumnezeu i-a încredințat un lucru unic, 
că prin sămânța ei va veni Mântuitorul. Această promisiune 
minunată este ceea ce a însuflețit-o pe Eva în tot ce a urmat 
în decursul vieții ei. 

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânța 
ta şi sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul şi tu îi vei 
zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15) 

  Maria, sora lui Moise  
Un rol important l-a avut Maria, sora lui Moise și a 

lui Aaron. În Mica 6:4, Dumnezeu o numește pe Maria 
conducătoare împreună cu Moise și Aron. Ea a fost un ajutor 
pentru frații ei în coordonarea și conducerea poporului, rolul 
important de conducere revenindu-i fratelui ei, Moise, dar 
Maria a fost parte din această lucrare măreață. Maria a înțeles 
ideea de autoritate în slujire și Dumnezeu a binecuvântat 
slujirea ei. Cât timp rămânem sub autoritate, atât a pastorilor, 
cât și a lui Dumnezeu, lucrarea de slujire încredințată de 
Dumnezeu va fi, la rândul ei, binecuvântată. Chiar și atunci 
când nu vedem roade, credința și perseverența vor face ca 
lucrurile să se schimbe.

Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din 
casa robiei şi am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron şi 
Maria! (Mica 6:4)

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă inspire în slujirea 
voastră, să înțelegeți bine voia Lui cu privire la viața voastră, 
să îndrăzniți și să nu uitați, nici Mariei nu i-a fost ușor să fie 
mama Domnului, dar, cu o atitudine smerită și gata să fie la 
dispoziția lui Dumnezeu, s-a îmbrăcat cu puterea venită de 
sus și a înțeles onoarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o.

Dumnezeu ne face fiecăreia dintre noi onoarea să Îi slujim 
aici, pe pământ, și apoi în veșnicii. Tu ce răspuns alegi să Îi 
dai Creatorului tău?

Fii veșnic binecuvântată, frumoasă creație a Celui 
Preaînalt! 

 
Cu dragoste și respect,  
Luminița Dumitru 
Timișoara, România 

Dumnezeu a creat femeia şi pentru a fi un instrument în mâna Creatorului, pentru a 
inspira prin modul ei de viață, pentru a oferi îndrumare altor femei şi tineri/copii, pentru 
a se ruga, pentru a conduce sub autoritatea care este peste ea, pentru a ajuta cu 
darurile ei la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Dumnezeu iubește femeia la fel de 
mult cum iubește omul (bărbatul), 
având pentru cei doi chemări diferite, 
ceea ce nu schimbă dragostea lui 
Dumnezeu pentru ei.



ENGLISH PAGE

Alin Panican

IMPOSSIBLE 
MISSION OR NOT

Have you ever been in a situation 
where you felt things would not work 
out? Do you have friends or people 
in your church that are as they say “a 
hard nut to crack,” and you feel that 
they will never make it and nothing 
good will come out of their life? 
This kind of feeling is not strange 
to me at all. Working with children, 
both in church and in the Bread of 
Life programs, I sometimes meet 
young ones that have such harmful 
combinations of temperament types, 
trauma and difficult beginnings, that 
unless you have a great compassion, 
you will consider them to have no 
chance for improvement. It almost 
feels like working with them to 
overcome their past is an impossible 
mission. I recently had this feeling 
when Ciprian and his siblings came 
to the Bread of Life Home in Brosteni, 
Romania. I knew they came out of a 
rough village where they probably 
experienced things most of us never 
will. When most other children would 
go to their parents for protection, at 
a very young age, they learned to 
defend themselves with their fists 
and act tough to stay safe and protect 
themselves.

The many small scars on their 
faces tell the sad story. We were 
happy to rescue Ciprian and his 
siblings but we knew this will be quite 
a challenge. We brought them into our 
home during the summer and took 
them with us to our ministry camp. It 
is always a hard transition for these 
children who somehow come from 
a war zone and feel that everyone 
is their enemy.It didn`t take long for 
them to begin pushing our staff limits 
and making some of the ladies cry. At 
times the pressure of working with a 
seemingly impossible child can wear 

heavy on staff and I could see the 
stress beginning to weigh on them. I 
confess I had to have a long talk with 
God about Ciprian and his siblings 
because there are some cases where 
there is a fine line between wanting to 
help a child or risk him hurting others 
around him. But, and there is always a 
but, never in our 17-year history have 
we ever sent a child back to where he 
came from. We have had some that did 
not follow our guidelines and left but 
we did not renounce them. We believe 
we are God’s extended hand reaching 
out to the lost. We want to follow His 
example clearly stated in Matthew 18: 
“For the Son of man is come to save 
that which was lost. How think ye? if a 
man have an hundred sheep, and one 
of them be gone astray, doth he not 
leave the ninety and nine, and goeth 
into the mountains, and seeketh that 
which is gone astray? And if so be 
that he find it, verily I say unto you, he 
rejoiceth more of that sheep, than of 
the ninety and nine which went not 
astray. Even so it is not the will of your 
Father which is in heaven, that one of 
these little ones should perish”.

Foreseeing many difficulties 
ahead, by faith, we decided to keep 
Ciprian and his siblings, knowing that 
with God`s help, we can overcome 
anything. Ciprian has been with us 
for more than six months now. And 
yes, I was right in my estimations of 
how difficult this would be. He still has 
many problems and we must keep an 
extra eye on him, but he has surprised 
us in so many good ways. With the 
affection and dedication of our staff, 
he has made significant progress. 
Now he cries at the thought of leaving 
the BOL Children’s Home. In school, 
he has gone from last in his class to 
the top of his class. A generous smile 

I am Ciprian from Romania

has replaced his bitter aggressive 
attitude, and what before seemed a 
hopeless situation is quickly changing 
for the better.

When I look at Ciprian now, it 
reminds me that everything is possible 
when God is with you. Yes, with God, it 
is possible to rescue a child from the 
muddy street life of a village and help 
him find a future in God’s family. Every 
day we continue to write another page 
of Ciprian’s life story and pray that this 
is an encouragement for you. Never 
give up hope because God is able! 



Ele (femeile) au plecat repede 
de la mormânt, cu frică şi cu 

mare bucurie, şi au alergat să 
dea de veste ucenicilor Lui. 
Dar iată că le-a întâmpinat 

Isus şi le-a zis: „Bucurați-vă!” 
Ele s-au apropiat să-I cuprindă 

picioarele şi I s-au închinat. 
Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă 
temeți; duceți-vă de spuneți 

fraților Mei să meargă în 
Galileea; acolo Mă vor vedea.” 

MATEI 28:8-10
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B U C U R AȚ I - V Ă !
HRISTOS A ÎNVIAT! 

Hristos a înviat! 
Spuneți-le celor din jur: „Hristos 

a înviat!”. Duceți-le mesajul Învierii 
tuturor celor dragi. Spuneți-le chiar 
și dușmanilor că Isus îi iubește. 

Împreună cu întregul bord de 
conducere al Misiunii Genesis, vrem 
să vă urăm un Paște plin de bucuria 
Învierii! Cu dragoste pentru voi toți: 
frați sponsori, frați evangheliști, 
misionari, frați leproși, copii orfani 
etc. 

Veniți să trăim din plin Sărbătoarea 
Învierii Domnului Isus Hristos.

Fiți binecuvântați!


