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Vă transmitem salutări din Uganda cu multă dragoste frățească și vă dorim
ca harul și pacea lui Dumnezeu să vă fie înmulțite tuturor. Domnul să vă
călăuzească mai departe pe cale în slujire și să vă binecuvânteze cu sănătate, și
protecție divină. Domnul Isus să fie cu dumneavoastră și să vă dea numai biruințe.
Domnul a lucrat în ultimele luni în chip minunat prin puterea Duhului Sfânt
în inimile oamenilor în satele în care avem plantate biserici. Această lucrare și
roadă a Duhului Sfânt ne-a uimit și ne-a umplut inima de bucurie și aceasta vrem să
împărtășim cu dumneavoastră dragi frați și surori.
Toate aceste evenimente care au avut loc în ultima vreme s-au datorat
faptului că am organizat împreună cu frații noștrii din Arua evanghelizări din ușă în
ușă în satele: Ojepi B, Kupuru, Hahua și Lumara care s-au încheiat, în fiecare
dintre ele, cu un mesaj final în mijlocul comunității, moment în care oamenii au
fost chemați la pocăință și o nădejde a salvării sufletelor lor nepieritoare în Isus
Hristos Domnul, și mulți dintre ei l-au primit pe Domnul.
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La sfârșitul lunii ianuarie cu ajutorul lui Dumnezeu s-a organizat botez în
apă în satul Ojepi B, aici au încheiat legământ cu Domnul Isus 30 de persoane. Am
mers cu toții în acorduri de bucurie, lăudând pe Domnul Isus prin cântari până la
locul botezului. A fost o revărsare de har și bucurie.
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Deoarece ne folosește Domnul pe fiecare după măsura de har primită,
pentru a zidi biserica Sa, am lucrat foarte bine de asemenea cu frații de acasă
pregătind și ridicarea unei biserici în satul Ojepi B. Dumnezeu ne-a surprins încă
odată, cât de repede s-au adunat fondurile, apoi cum s-a format echipa care a sosit
în Uganda la mijlocul lunii februarie și astfel în mai puțin de o lună s-a finalizat și
construcția acestei biserici din Ojepi B.

REȘIȚA

BISERICA
PENTICOSTALĂ
CEZAREEA
biserica_cezareea@yahoo.com
www.cezareea.ro

GENESIS ROMANIAN
MISSION
ututomuta@aol.com
www.genesismission.com

Toate aceste lucruri, ridicarea și finalizarea construcției, au fost posibile
prin prezența Duhului Sfânt și a fraților în această lucrare ei fiind dedicați complet
Domnului și muncind din greu în fiecare zi pentru a duce la bun sfârșit lucrarea.

Într-una dintre duminici am făcut evanghelizare pe sate împreună cu frații:
în Ojepi B, în Hahua și în Lumara. Iar în ultima duminică din lună s-a făcut
dedicarea bisericii din satul Ojepi B, festivitate la care a participat și unul din liderii
naționali ai PAG Uganda, bishop George Joel Omara. Și în aceste momente de
părtășie am fost cercetați cu toții de puterea Duhului Sfânt și plini de o bucurie
sfântă.

După dedicarea bisericii din satul Ojepi B, în aceiași zi, a doua duminică,
am avut și un botez Nou Testamental în satul Hahua unde și-au dăruit viața în mâna
Domnului și au luat botezul în apă 32 de suflete.
Am slujit de asemenea împreună cu echipa românească pentru ajutorarea
familiilor din satele Lumara și Ojepi B cu diverse produse alimentare și
nonalimentare. Am mers în slujire cu frații din echipă și în satele Panduru si
Kupuru. Fetele din grup s-au ocupat de copii din Ojepi B, Hahua și Lumara în
slujirea lor și bineînțeles au ajutat la prepararea hranei zilnice. Celor din satul Ojepi
B le-am dăruit astfel haine și alimente.

Ne-am bucurat foarte mult să vedem implicarea Domnului și a mai multor
frați din țară care au făcut parte din această echipă românească venită în Uganda în
luna februarie. Fiecare frate și soră a fost dedicat cu toată ființa pentru a glorifica
pe Dumnezeu prin munca și slujirea făcută înaintea Domnului.
Vrem să evidențiem că această echipă de frați români a fost coordonată și
condusă de fratele păstor Samuel Izvernar din Reșița, iar prin aceste cuvinte dorim
să le mulțumim tuturor celor care au venit în Arua și ne-au ajutat pentru a finaliza
fiecare lucrare propusă și împlinită.

În luna martie am văzut implicarea directă a lui Dumnezeu în satul Lumara,
sat în care lucrarea noastră a început cu doi ani în urmă, spunem aceasta deoarece și
aici au făcut legământ în apa botezului 30 de persoane. Aceasta s-a întâmplat ca în
versetele din 1 Cor 3:6-7 dar ” Dumnezeu a făcut să crească ”. Mare bucurie a fost
în acest sat în aceea zi.

De aceea nu avem destule cuvinte de mulțumire și apreciere pentru tot ceea
ce s-a petrecut în această perioadă, de la începutul anului 2021, timp în care am
văzut intervenția lui Dumnezeu în primul rând și la fel de mult dedicarea tuturor
celor implicați.
Vă mulțumim din toată inima pentru slujirea și ajutorul dumneavostră și
pentru susținerea în rugăciune și mijlocire pentru ca lucrarea Domnului să meargă
mai departe și tot mai multe suflete să fie mântuite printre triburile din Uganda.
Vă dorim o sărbătoare a Învierii Domnului Isus plină de prezența și
dragostea Sa în inimile dumneavoastră și Duhul Sfânt să vă umple pe deplin cu
prezența Sa, astfel să ne ajute pe toți să aducem tot mai multă laudă și slavă lui
Dumnezeu Tatăl spre gloria Sa veșnică pentru că ne iubește cu o dragoste atât de
mare încât a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru păcatele noastre. Slavă lui
Dumnezeu în veci de veci în cer și pe pământ pentru bunătatea, dragostea și
îndurarea Sa.

Cu dragoste și respect vă binecuvântăm în numele Domnului Isus Hristos.
Marius și Marga Brădean.

