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„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui!” 

Efeseni 6:10  

În multe din bisericile noastre se cântă și astăzi cântarea: „Zidurile ‘nalte  de la Ierihon ... nu se vor zidi din nou!” Luarea cetății Ierihon a 
fost o minune orchestrată de Dumnezeu, la care poporul a contribuit prin ascultare și prin acceptarea unei strategii neobișnuite de luptă. 
Însă, odată ce au fost dărâmate acele ziduri, poporul a intrat în țara promisă, unde a cucerit și alte cetăți, dar povestea Ierihonului nu s-a 
mai repetat pentru ei. 
Din data de 10 august, pregătindu-ne să deschidem noul an școlar la CRST, am început să simțim că lupta pe care o avem de dus în 
acest an este similară cu cea din vara anului 2008, mai specific: un număr foarte mic de candidați înscriși pentru anul I. 
Dar în acele zile de august, Dumnezeu mi-a atins inima prin cântarea grupului Elevation Worship, cântare care spune:  

„Înconjurând din nou aceste ziduri/ M-am așteptat să le văd prăbușite deja.../ Dar încă nu am fost dezamăgit de Tine! 
Aștept ca schimbarea să vină/ Știind că lupta-i câștigată,/ Pentru că încă nu am fost dezamăgit de Tine!” 

Constat că este un contrast mare între cele două cântări, contrast care l-am regăsit și în atitudinea pe care am adoptat-o în lupta din 
acest an, când ne-am dat seama că suntem pentru a doua oară în fața aceluiaș „Ierihon”. Ne-am pus pe inimă să ne întărim în Domnul 
și în puterea tăriei Lui, știind că cele mai aprige lupte aduc și cele mai mari victorii. Prin urmare, bizuindu-ne pe înțelepciunea lui 
Dumnezeu și acceptând strategia Lui de luptă, am descoperit nu doar că Domnul ne poate da biruința, dar și faptul că El caută 
oportunități de a ne face biruitori! Iată ce oportunități am avut în acest sens pe parcursul ultimelor două luni: 

Oportunitatea ca părinții studenților din Arad să participe la deschiderea anului școlar! 

Festivitatea de deschidere a anului școlar a 
avut loc în ziua de duminică,  24 septembrie, 
în cadrul bisericii penticostale „Speranța” din 
Mangalia, unde, prin slujirea pastorului Dorel 
Toma și a întregii biserici, studenții au fost 
bine primiți în Dobrogea, iar spre surpriza 
noastră, biserica ne-a pregătit și masa de 
prânz. O notă distinctă a acestei sărbători a 
fost că părinții a două studente de anul I – 
Sara L. și Emanuela Ș. – ambele din Arad, 
au ales să călătorescă spre campus și să își 

binecuvânteze fiicele la acest început de drum. Până acum, părinții studenților participau (cel mai mult) la festivitatea de absolvire. Însă, 
prezența lor la deschiderea anului școlar m-a determinat să folosesc oportunitatea de a afirma că „chemarea lui Dumnezeu aproape 
întotdeauna costă totul pe cel puțin două persoane: pe cel chemat și pe cel ce iubește pe cel chemat.” Nimeni nu-i iubește mai mult pe 
acești studenți decât proprii lor părinți.  
În vara aceasta am avut foarte multe cazuri în care candidații CRST ne-au spus că trebuie să renunțe la misiune din cauza împotrivirii 
din familie! Cereți Domnului ca tinerii chemați la misiune să primească binecuvântarea părinților în această decizie majoră! 

Oportunitatea de a vedea cum clasa de fete devine clasa de „10 studente și o misionară”! 

Prin harul Domnului și în anul II clasa de fete a rămas 
integral o clasă de fete și probabil va fi unică în istoria 
CRST. După vacanța de vară, fiecare dintre studente a 
revenit la campus cu așteptări mari de la profesorii 
care predau. Multe studente de anul II recunosc că 
responsabilitățile din acest an sunt mai mari, fapt ce le 
lasă foarte puțin timp liber. Au decizii majore de luat cu 
privire la scrierea lucrării de diplomă și la practica 
misionară de două luni. Rugați-vă ca Domnul să le 
ofere călăuzire, căci cele mai multe își doresc ca țara în care fac practică să fie și țara în care să slujească pe termen lung. Maria L., 
una dintre studentele acestei clase, la începutul acestui an a luat decizia finală: pe 30 septembrie a plecat spre Bangladesh. 
Despărțirea a fost grea, dar rugăciunile pentru misionara de pe teren și pentru misionarele în devenire, vor continua să țină clasa unită. 

Oportunitatea ca în anul I să avem mai mulți băieți! 

Pentru festivitatea de deschidere a anului școlar am planificat ca un student din fiecare 
clasă să-și prezinte mărturia. Dacă din anul II nu aveam de ales, pentru că sunt doar 
fete, din anul I am putut alege, pentru că structura actuală este de patru fete și cinci 
băieți! Aleluia! Tânărul care ține microfonul în mână este Samuel C. din Utvin, Timiș. 
Tânăra cu ochelari este Cristina C. din Bosanci, Suceava. Ambii și-au spus mărturia 
în cadrul bisericii din Mangalia, iar Stella A., noua secretară a școlii, a fost impresionată 
de calitatea lor și m-a întrebat la finalul programului: „în fiecare an ați avut studenți atât 
de credincioși și așa bine pregătiți academic?” Da, aproape toți studenții au fost așa! 



 

 

 

Oportunitatea de a prezenta roadele 

parteneriatelor! 

În lucrarea de misiune, parteneriatele sunt foarte importante. În 
cadrul celui de-al 57-lea Counciliu General al mișcării 
Assemblies of God, care a avut loc în Anaheim, California, 
organizația Global Initiative a invitat directorul CRST pentru a 
prezenta modul în care tinerii români sunt chemați, instruiți și 

împuterniciți să slujească musulmanilor! Fratele Rick Cunningham, vicepreședintele CRST, ne-a pus în relație cu organizația Global 
Initiative (GI) încă din anul 2001, iar prin ei am organizat an de an „Studiile Internaționale de Islam din România” (SIIR). În cei 17 ani 
de parteneriat, peste 30 de profesori, cu experiențe bogate de slujire în contexte islamice, au predat cursuri la peste 180 de studenți. 
Mulți dintre absolvenții CRST sunt trimiși pe câmpul de misiune prin Agenția Penticostală de Misiune Externă (APME). În cei 11 ani 
de la înființarea agenției, au fost trimiși în misiune peste 60 de misionari, iar 54% dintre aceștia slujesc în țările musulmane. Acest lucru 
argumentează faptul că instruirea SIIR este strategică, că Dumnezeu folosește profesorii trimiși de Global Initiative în a modela destine, 
dar și faptul că Hristos este la lucru printre musulmani. 
Prezentarea făcută de sora Ina Hrișcă a fost mult apreciată de directorul GI, dr. Mark Brink și soția sa, Daniela Brink, dar și de 
participanții la acest eveniment. Printre oaspeții deosebiți au fost și reprezentanții organizației Discover Your Mission Services (DYM) 
din California, condusă acum de președintele Dan&Sharon Wallentine, alături de Marvel Wilson și Jan Duhan. Impresionați de modul 
în care Dumnezeu a folosit cadrul CRST pentru a trimite misionari români în atâtea locuri din lume, liderii DYM au afirmat: „fratele 
Cameron Wilson, cel care a inițiat parteneriatul între DYM și CRST, ar fi fost foarte bucuros să audă aceste mărturii!” Parteneriatul cu 
DYM continuă și credem că toate aceste roade se vor multiplica și îl vor glorifica pe Hristos, care și-a dat viața pentru toate popoarele! 

Oportunitatea de a avea un număr record de participanți la cursurile SIIR! 

Programul Studiilor Internaționale de Islam din România (SIIR) a fost promovat cel mai bine prin absolvenții CRST și prin acele 
persoane care au mai fost cândva parte din acest program. SIIR-ul a început la 28 august și se va încheia la 06 octombrie. În acest 
interval, pe lângă studentele de anul II, au participat la cursuri 26 de tineri români, majoritatea studenți în universitățile românești, 
misionari sau lideri de biserici interesați să-și echipeze credincioșii pentru a nu ignora responsabilitatea de a-L mărturisi pe Hristos 
refugiaților sau oamenilor de afaceri musulmani veniți în România. Un caz special pe care l-am avut a fost fratele Hassan A. Acest 
bărbat egiptean, a fost musulman. Pentru mai mulți ani a locuit în Grecia, unde a avut o afacere. În Grecia s-a căsătorit cu o tânără din 
Suceava, iar de șase ani s-au mutat în România. Acela a fost contextul în care Hassan a primit o biblie în limba arabă, iar un cumnat de-
al lui s-a implicat mult în a-L mărturisi pe Hristos lui Hassan. Deși a început să meargă la biserică, Hassan nu a putut crede întregul 
mesaj al Bibliei până când nu a avut o revelație supranaturală. Astfel, în urmă cu doi ani, a avut un vis în care Domnul Isus, învăluit într-
o luminină strălucitoare, s-a apropiat de Hassan și cu mâinile Sale, în care se vedea semnul cuielor, l-a ridicat pe Hassan din întuneric și 
l-a adus la lumină. În următoarea duminică, Hassan a cerut pastorului să-l boteze! Dar Hassan se vede responsabil față de numărul 
mare de musulmani (turci, sirieni, egipteni, etc.) care au afaceri în Suceava. Din acest motiv, a ales să ia cursurile SIIR pentru a dobândi 

cunoștințele necesare în abordarea musulmanilor cu Evaghelia. Scopul lui este sa conducă 
pe mulți musulmani la Hristos. Să ne rugăm ca Hassan să aducă roade în acest sens! 

Oportunitatea de a fi un model de școală de misiune pentru 

cei din Mozambic! 

În urmă cu jumătate de an, biserica New Life din Stockholm, Suedia ne-a contactat și ne-a 
comunicat faptul că biserica penticostală din Mozambic dorește să înființeze în țara lor o 
școală de misiune similară cu CRST. Astfel, în perioada 08-28 septembrie, școala noastră a 
găzduit vizita de cercetare a fratelui Hilário Chitlango, care a participat la cursuri și la 

devoționale, a purtat discuții cu directorul, cu decanul și cu profesorii școlii, observând cu interes programul complex dezvoltat de CRST 
pentru echiparea misionarilor. La plecarea sa de la școală ne-a transmis că are o perspectivă foarte pozitivă despre CRST și că își 
dorește să implementeze același model de instruire și în Mozambic. Domnul să îl ajute pe fratele Hilário să-și împlinească chemarea! 

Oportunitatea de a ne ruga și de a primi răspunsuri la rugăciuni! 

Vă mulțumim pentru rugăciunile înălțate! În scrisoarea precedentă menționam de tatăl studentei Florentina I., care era bolnav de cancer 
la plămâni. Deși a încetat din viață la începutul lunii septembrie, bucuria ne-a fost mare când am aflat că între timp s-a împăcat cu 
Domnul! Continuați să ne susțineți în rugăciune. Nevoile noastre sunt multe, dar Domnul este credincios și ne va răspunde! Amin! 

Vă mulțumesc! Cu deosebită preţuire, Ileana (INA) Hrişcă – director executiv CRST 
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