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„Una din ele, Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie 

temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la 

cele ce spunea Pavel.”   

Faptele Apostolilor 16:14  

 

Prima persoană din Europa care a primit mesajul Evangheliei a fost o femeie de afaceri, pe nume Lidia. Această femeie nu a anticipat 
schimbarea care avea să se producă în viața ei la finalul acelei zile de sabat, când, acolo în Filipi, apostolul Pavel s-a oprit și a predicat 
un mesaj nou pentru o audiență cu o structură fără precedent. În Filipi, la locul de rugăciune, erau doar femei.  
Cert este că Lidia a fost deschisă să asculte cuvintele lui Pavel, drept pentru care Domnul i-a deschis inima și a primit mântuirea. Din 
momentul acela, Lidia și-a deschis chiar și casa pentru găzduirea apostolilor și pentru întâlnirile primei biserici din Europa.  
Eficiența slujirii noastre în Împărăția lui Dumnezeu depinde de cât de deschiși suntem la ceea ce Împăratul dorește să facă. Să devenim 
și să rămânem deschiși la lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre este singura cale spre progres, creștere și maturizare. Un om închis 
strangulează curgerea harului lui Dumnezeu, dar o inimă deschisă îi spune bun venit și-l lasă să curgă mai departe.  
Îmi doresc ca prin ceea ce veți citi în această scrisoare să fiți încurajați că Domnul face lucruri noi printre noi și să fiți deschiși să vă 
implicați activ în viețile studenților, în 
lucrarea acestei școli de misiune și 
implicit, în ceea ce face Dumnezeu 
printre națiuni. 

Deschiși pentru abordarea 

jertfitoare a misiunii 

În această toamnă, biserica Penticostală 
„Betleem” din Medgidia a găzduit în 
duminica de 11 septembrie, serviciul 
divin în care studenții CRST au fost 
binecuvântați la început de an școlar. 
Alături de studenți și echipă, au fost 
prezenți pastorul bisericii Betleem, Coman Flaviu, președintele Comunității Regionale Penticostale Constanța, Vasilică Croitor, 
vicepreședintele CRST, Rick Cunningham și profesorul Harry Morin. Programul a fost modest, dar profund, trei dintre studenți 
mărturisind modul în care au fost chemați la misune. Iată pe scurt mărturia studentei din anul I, Maria L.: „am fost deschisă la chemarea 
Domnului pentru misiune după ce am auzit o predică în care se sublinia că e frumos să dai Domnului pentru misiune din banii tăi, e 
frumos să dai Domnului pentru misiune din timpul tău, dar cel mai frumos este să te dai pe tine Domnului pentru misiune!” Mărturiile 
studenților au fost completate cu mesajul fratelui Vasilică Croitor, care a subliniat faptul că în pregătirea pentru misiune e de preferat o 

abordare jertfitoare, în locul celei triumfaliste, pentru că dacă 
suntem trimiși ca niște „oi în mijlocul lupilor”, singura cale de 
izbândă este renunțarea la sine și încrederea că Cel ce ne 
trimite ne va ajuta să ne împlinim misiunea încredințată.  

 Deschiși pentru schimbare: o clasă de 

fete cu inima deschisă pentru misiune  

Înainte de vacanța de vară, prin glas profetic Dumnezeu ne-a 
transmis că „va face o întorsătură a lucrurilor” la CRST, dar nu 
am anticipat nici un moment că această „întorsătură” avea să se 
traducă într-o clasă de studenți în care ... sunt doar fete.  
De când am slujit la CRST am avut mereu clase mixte de 
studenți, cu un număr echilibrat de fete și băieți. Deși ne-am 

rugat și am cerut Domnului ca pe lângă aceste fete să trimită în anul I atât băieți cât și familii, totuși Domnul ne-a surprins în acest mod. 
Nu înțelegem exact ce mesaj vrea să ne transmită Dumnezeu 
nouă ca școală, sau nouă ca și națiune, dar suntem deschiși să 
prezentăm această școală înaintea Domnului ca pe un „burduf 
nou” în care El să toarne „vinul cel nou” și să-și facă lucrarea 
printre națiuni folosindu-se de aceste fete. Rugați-vă pentru ele! 
Responsabilitatea noastră în pregătirea lor este foarte mare! 
Studenții de anul II au revenit la școală în 29 august, iar 
pregătirea lor a demarat cu „Studiile Internaționale de Islam din 
România”, șase săptămâni de cursuri despre islam prin care 
studenții sunt echipați să misioneze printre musulmani. 

Anul II cu Prof. Fred&Annette F. 

Anul I 



 

Scrisoare de informare: Septembrie, 2016 

 

Deschiși pentru confruntarea spirituală a islamului 

Studenții de anul II au început pregătirea misionară cu „Studiile Internaționale de Islam din România” (SIIR).  Aceste cursuri sunt 
planficate în parteneriat cu organizația „Global Initiative” din America, organizație care trimite în multe locuri din lume profesori cu o 
vastă experiență personală de slujire printre musulmani, sau chiar de convertire din islam la creștinism. 
În acest an, SIIR-ul a acționat precum un plug. În agricultură, plugul este folosit la lucrările adânci ale solului, pe suprafețe mari de teren. 
Pe măsură ce înaintează, plugul deschide pământul lăsând în urmă brazde adânci de sol mărunțit și afânat, pregătit să primească 
sămânța, facilitând rodirea. Fără această arătură, semănarea este ineficientă. Cele trei săptămâni de SIIR care s-au predat până acum 
au fost puternice, desfășurându-se sub prezența Duhului Sfânt și sub predarea excelentă a profesorilor. 
Primul profesor, fratele Fred F., al cărui tată este iranian, a fost musulman până la vârsta de 20 de ani. Citind Biblia doar pentru cultura 
lui generală, a ajuns să se îndrăgostească de Isus și în acel context a fost născut din nou. În cursul „Introducere în Islam & Islamul 
popular”, fratele Fred a subliniat abordarea păcătoasă a lui Mohamed, care nu L-a respins pe Isus Hristos ca fiind un impostor, nici nu L-
a primit pe Isus ca pe Fiul lui Dumnezeu, ci în islam Mohamed L-a făcut pe Isus slujitorul său, un fel de „Ioan Botezătorul” care ar fi 
anunțat venirea ultimului profet. Prin abordarea lui, Mohamed a promovat o înșelătorie dramatică, și din acest motiv trebuie să ne grăbim 
să ducem musulmanilor vestea că Isus Hristos este trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Dacă nu facut-o cât a trăit, în drum 
spre iad, Mohamed tot va declara cu gura lui că Isus Hristos este Domn, dar atunci va fi prea târziu. 
Profesorul Sam S., fost preot musulman, a petrecut cu studenții câte șapte ore pe zi, argumentând că islamul este atât o provocare 
antică și modernă, cât și o provocare numerică, teologică și politică. De asemenea, profesorul a demascat islamul ca fiind un sistem 
socio-educațional, economic, legislativ, militar și judiciar, îmbrăcat atent în terminologie religioasă. 
Profesorul Harry M., cu o experiență vastă de misiune în Bangladeș, ne-a învățat cum se face o slujire eficientă printre musulmani, și a 
afirmat că singurul lucru care poate transforma islamul radical este creștinismul radical, biblic. Pe lângă curs, fratele Harry ne-a învățat și 
cum să ne rugăm pentru musulmani, în mod special la „Jumaa Prayer”, vinerea la ora 13:00, când musulmanii merg la moschee.  

Prin urmare, în tot acest timp, prin cursuri au fost brăzdate inimile și mințile studenților, fiind 
deschise pentru o confruntare spirituală a falsității islamului. Dar, prin rugăciunile din aceste 
săptămâni, credem că au fost brăzdate prin Duhul Sfânt și multe inimi de musulmani din 
diferite zone ale lumii. Anticipăm că în aceste inimi se va semăna dragostea Tatălui și 
Sămânța Adevărului și vom vedea în rai un seceriș bogat din țări islamice! Amin!  

Deschiși să pregătim un loc suplimentar de găzduire 

Fotografiile de mai sus transmit din nou vești bune. Numărul tinerilor români care doresc să 
se pregătească pentru misiune este în creștere, iar campusul nostru a devenit neîncăpător. 
Am fost nevoiţi ca, temporar, să închiriem două camere în Agigea și chiar am cazat cinci 
studente în cameră cu patru paturi. Acest lucru nu ne frustrează, ci chiar ne motivează să 
facem pași prin credință și să pregătim un loc suplimentar de găzduire.  

Spre finalul lunii iulie am primit călăuzirea Domnului de a cumpăra un apartament cu patru camere, situat în orașul Techirghiol, la doar 4 
km de campus. Tocmai pentru că am avut resurse puține, am fost nevoiți să cumpărărm un apartament la ultimul etaj, cam „prăpădit”, 
dar cu o compartimentare ideală pentru a caza 12 studenți. După ce proprietarul a aflat scopul pentru care dorim să cumpărăm 
apartamentul, a făcut o reducere serioasă din preț, cerând în final  25,500€. O parte din bani îi primisem special pentru acest proiect, dar 
am fost nevoiți să împrumutăm suma de 12,000€. Ținând cont de acest împrumut, dar și de reparațiile capitale pe care le necesită 
apartamentul, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să vă deschideți inima față de această nevoie și să ne susțineți ca să putem 
amenaja apartamentul cât mai repede și să fie locuibil de la 01 noiembrie. La această etapă, aportul dumneavoastră este esențial! 

Deschiși pentru rugăciune 

Dacă ați luat aminte la cele scrise până aici, asemenea Lidiei din Filipi, cu siguranță Domnul v-a deschis inima ca să mijlociți pentru:  
- studentele de anul I: să fie protejate, să trăiască în sfințenie, și să primească o temeinică echipare academică, practică și spirituală;  
- studenții de anul II: să fie deschiși la nevoia uregentă de pe câmpul de misiune și Dumnezeu să le clarifice chemarea; 
- musulmani: Isus Hristos să lucreze cu semne și minuni între ei, să le deschisă inima, să li Se reveleze și să le trimită misionari; 
- apartament: Domnul să deschidă zăgazurile cerurilor și să ne trimită fondurile necesare pentru plata împrumutului și pentru renovări. 

Vă mulțumim! Cu deosebită preţuire, Ileana (INA) Hrişcă – director executiv CRST 
Bordul de conducere: Gheorghe Riţişan, Rick Cunningham, Ileana Hrişcă, Allan Lind, Daniel-Ioan Bote, Daniel Bujeniţă, Daniel Hădărean. 
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Prof. Sam S. cu Anul II și participanții la SIIR 

Prof. Harry M. & 

Pastor Vasilică Croitor 
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