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„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 

decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava ... !” 
                                                                        Efeseni 3:20-21a 

 
Din prisma versetului citat mai sus, apostolul Pavel ne asigură de faptul că rugăciunile creștinilor, rostite prin cuvinte sau nutrite la 
nivelul gândului, primesc răspunsuri extraordinare. Când suntem destinatarii unor astfel de răspunsuri, suntem plini de bucurie, 
strigăm „Aleluia” și intonăm imnuri davidice, gen „paharul meu este plin de dă peste el.”  
Însă, ce-ar fi să privim la acest verset și dintr-o altă perspectivă: dacă atunci când noi îi cerem lui Dumnezeu un lucru, ne așteptăm 
ca El să facă nespus mai mult decât am cerut noi, este oare posibil ca, atunci când Dumnezeu ne cere nouă să facem un anumit 
lucru, Dumnezeu să se aștepte ca și noi să facem nespus mai mult (sau măcar puțin mai mult) decât ne-a cerut El?  
Am putea spune că această ipoteză este imposibilă, Dumnezeu este Dumnezeu, iar noi suntem doar oameni. Dar să nu uităm că, 
din momentul nașterii din nou, ne-am „îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut,” 
(Coloseni 3:10). Scopul lui Dumnezeu pentru noi este să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos în slujire, în sacrificiu, în sfințenie. 
Dumnezeu nu are alt standard decât Hristos. Iar când a hrănit mulțimile, Isus nu le-a oferit doar o mică gustare, ca să le astâmpere 
foamea, ci când El s-a implicat, mulțimile s-au săturat, rămășițele s-au adunat, iar Dumnezeu a fost glorificat.  
Însă, când vine vorba de misiune, ca și în cazul lui Iona care în loc să meargă la Ninive a fugit la Tars, unora nu ne place să facem 
nici „măcar” ceea ce ne spune Dumnezeu, nici vorbă să facem „mai mult”. Ce trist! Dar, dacă am privi lumea cu ochii lui Dumnezeu, 
care pentru mântuirea oamenilor a dat „nespus de mult” … pe însuși Fiul Său, atunci, am fi gata și noi să ne jertfim „nespus mai 
mult” decât până în prezent, astfel încât 
generația aceasta să fie câștigată de 
dragostea lui Hristos! 
Nespus mai mult ... să vezi în 
refugiații din Europa suflete 
pentru care a murit Hristos! 

 Pentru studenții de anul II, revenirea la 
campus a fost în data de 24 august. Timp de 
șase săptămâni au parcurs “Studiile 
Internaționale de Islam din România” (SIIR), 
un program intensiv de instruire cu privire la 
credințele, practicile și modalitățile de evanghelizare ale musulmanilor. Acest program l-am înființat în anul 2001 în parteneriat cu 
organizația “Global Initiative” și pe lângă studenții CRST, SIIR-ul a fost oferit și altor credincioși interesați să se implice în 
propovăduirea Evangheliei printre musulmani. Dată fiind invazia de refugiați musulmani în Europa, cursurile au căpătat o relevanță 
mai mare și au inspirat studenții să considere anumite țări europene ca posibile destinații de misiune. În prima săptămână de SIIR, 
pe lângă cei 12 studenți de anul II, au mai participat alți 9 tineri. Cursul a fost predat de profesorul Arley L., misionar cu experiență de 
slujire în Asia Centrală, cu precădere în Afganistan. În acest timp, familia Daniel & Simona P., cu cei trei copilași, aflându-se în 
drumul lor spre Grecia, au ales să se oprească la campus pentru o zi, participând la câteva sesiuni de curs, și petrecând puțin timp 
cu fratele Arley, care le-a fost coleg de lucrare. Daniel & Simona au terminat studiile 
la CRST în 2010, iar timp de trei ani au fost misionari în Afganistan. Dată fiind 
situația critică din Afganistan, această familie a văzut în refugiații afgani din Grecia 
acele „holde albe, gata pentru seceriș”, despre care a vorbit Mântuitorul. Astfel, au 
decis ca pentru următorii trei ani de zile să facă misiune printre afganii din Grecia. 

Nespus mai mult ... să continui să predai în timp ce 
mama ta a murit! 

În a doua săptămână de SIIR, a predat la CRST profesorul Michael L., misionar în 
Filipine, și directorul programului de Studii Islamice din cadrul Seminarului Teologic 
Asia Pacific. Studenții au avut așteptări mari de la această săptămână de curs, însă, 
după prima zi de predare, fratele Michael a primit vestea tragică despre faptul că 
mama lui a plecat la Domnul. În ciuda angajamentului pe care și l-a luat ca să 
predea intensiv la CRST timp de o săptămână, în cazul de față, omenește vorbind, 
acest profesor putea fi eliberat de orice responsabilitate, și chiar merita încurajat să 
călătorească în Statele Unite, unde era așteptat de întreaga familie pentru a oficia și 
serviciul de înmormântare. Însă, după ce s-a rugat și a discutat cu membrii familiei, 
au decis amânare înmormântării, iar fratele Michael a ales să rămână la CRST până 
la finalul săptămânii, predând cursul pentru care a fost invitat. Nivelul sacrificiului lui nu poate fi exprimat în cuvinte, însă, decizia lui 
dovedește faptul că e posibil să faci „nespus mai mult” decât ești responsabil să faci. Domnul să-i răsplătească și să-l mângâie! 
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Nespus mai mult ... sacrificiu 

la început de an școlar! 
În duminica de 13 septembrie 2015, în cadrul 
Bisericii Penticostale “Betel” din Constanța, a 
avut loc festivitatea de deschidere a anului 
școlar. Celor 12 studenți de anul II, li s-au 
alăturat 13 studenți în anul I. Diferiți slujitori 
din zona Constanței și profesori CRST, 
pastorii bisericii Betel, frații Lucian Rotaru și 
Iacob Nicolae, președintele Comunității 
Regionale Penticostale din Constanța, fratele 
Vasilică Croitor, dar și membrii bordului CRST, au adresat studenților cuvinte de încurajare la acest început de an școlar. Mesajul 
principal a fost rostit de președințele școlii, fratele Ghiță Rițișan. Spre deosebire de ceilalți vorbitori, care le-au urat studenților să 
rămână în El, să fie plini de Duh, să primească gândul lui Dumnezeu pentru generația lor, fratele Ghiță le-a vorbit studenților despre 
moartea față de sine, despre renunțarea la planurile lor ca Dumnezeu să-Și poată împlini planurile Sale. Întotdeauna moartea 
precede viața. Până că și lui Isus, în momentul ispitirii, diavolul a vrut să-I ofere faimă fără cruce, dar Isus ne-a oferit viață prin cruce!  

Nespus mai mult ... să putem dărui și primi o măsură bună, îndesată, clătinată ... 
Este al treilea an de când îi motivăm pe studenți să învețe să-L onoreze pe Dumnezeu prin dărnicie pentru misiune. În data de 15 
septembrie, fiecare dintre ei a învățat ce este o promisiune prin credință, și a decis dacă și cât să investească în misiune. Spre 
surprinderea noastră, suma rezultată din promisiunile prin credință ale studenților pentru acest an școlar este de două ori mai mare 
decât suma promisă în primul an. Acești bani nu vor intra în contul școlii, ci vor fi trimiși unei familii de misionari, absolvenți CRST, 
pentru care ne vom și ruga regulat. În bunătatea Lui, Domnul pregătește binecuvântări și pentru școală. Prin vizitele pe care le-am 
făcut în diferite biserici, mereu am încurajat frații și surorile să considere sponsorizarea parțială a unui student CRST. În luna august, 
o soră s-a arătat interesată să sponsorizeze un student. I-am oferit toate detaliile necesare, dar, la momentul transferului financiar, 

sora m-a contactat și m-a sesizat că vom încasa la CRST sponsorizarea, 
dar nu pentru un student, ci pentru doi studenți. Acest lucru m-a lăsat fără 
cuvinte, pentru că este o nouă dovadă  prin care oamenii credincioși pot 
face nespus mai mult decât au promis. 
Nespus mai mult ... să-i și mentorezi pe studenți, 

pe lângă sarcinile de serviciu! 
În acest an școlar, echipa CRST a suferit din nou modificări. Dat fiind 
faptul că familia Dăscălescu se implică acum în plantarea unei biserici, 
am rămas „descoperiți” în domeniul asistării spirituale a studenților. Însă, 
m-am uitat mai atent la experiența de slujire a membrilor din echipă: 
Mihaela & Cornel O. sunt absolvenți CRSTși misionari în Dobrogea; Lidia 

N. este fiică și soție de păstor, mamă a patru copii, implicată în lucrarea cu femeile; sora Ana H. este o femeie a rugăciunii, călăuzită 
de Duhul Sfânt, mamă a nouă copii dintre care unul sunt eu, Ina H., chemată de Domnul să coordonez lucrarea CRST de opt ani; iar 
Gabriel S. este ordinat ca și prezbiter și implicat în lucrarea cu tinerii. Astfel, Domnul ne-a călăuzit ca în acest an școlar, pe lângă 
responsabilitățile de serviciu, să ne implicăm mai mult în viețile studenților și să-i mentorăm. Fiecare avem în jur de patru studenți de 
care ne vom ocupa, și ne dorim să-i ajutăm să fie întregi la nivel de trup, suflet și duh. Rugați-vă pentru noi în sensul acesta! 

Împreună, să ne implicăm nespus mai mult decât până acum! 
Privind la evenimentele care au avut loc în prima parte a acestui an școlar, ne întoarcem cu recunoștință spre Dumnezeu, pentru că 
El a făcut nespus mai mult decât am cerut sau am gândit noi. De aceea, pentru că El lucrează, vă invităm să vă rugați și pentru: 
- simpozionul de misiune: anul acesta îl vom organiza în zilele de 23-24 octombrie, iar tema generală va fi „Persecuția împotriva 
creștinilor: argumente biblice și tendințe contemporane.” Rugați-vă ca atât vorbitorii, cât și studenții, și toți participanții, să fie 
profund atinși de Cuvântul lui Dumnezeu și să fie echipați pentru a face față oricărei forme de persecuție. 
- o lună de școală foarte aglomerată: până la 06 noiembrie studenții au planificate cursuri intensive. Volumul de informație este 
mare, la final de săptămână studenții au examene, sâmbăta și duminica slujesc în bisericile din Dobrogea, iar în campus deja începe 
să se simtă frigul. Rugați-vă ca Domnul să-i țină receptivi pe studenți, sănătoși și plini de pasiune pentru câștigarea de suflete.   
- cursurile de limba engleză: din cei 25 de studenți, 9 vorbesc bine limba engleză. Însă, ceilalți 16, împărțiți pe două grupe de nivel, 
studiază intensiv limba engleză printr-un program oferit de „International House Bucharest”. Costul pentru fiecare student este de 
300$. Orice donație în acest sens este binevenită. Rugați-vă ca studenții să progreseze în învățarea și folosirea limbii engleze. 
- absolvenții SIIR: participând parțial sau integral la cursurile de islam, acești tineri au primit informații pe care nu le mai pot ignora. 
Cereți ca Domnul să-i folosească printre comunitățile de musulmani din jurul lor, mai ales în contextul crizei refugiaților din Europa. 
Motivele de rugăciune sunt nespus mai multe decât am putea menționa în această scrisoare, de aceea, lăsați-vă călăuziți de Duhul 
Domnului în privința modului cum să mijlociți pentru studenți, echipă, profesori, și pentru tot procesul educațional. Vă mulțumim! 
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