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MISIUNE PENTRU ROMÂNI 
 

ACUM ESTE TIMPUL SĂ-I MOBILIZĂM PE ROMÂNI 
PENTRU MISIUNE! 

 
 România ocupă un loc unic în evanghelizarea lumii.  Având peste 500.000 de 
evanghelici1, România are cea mai puternică biserică (din punct de vedere numeric) din 
Europa de Est. 2  În România există mai mulŃi evanghelici decât în toate celelalte Ńări ale 
Europei de Est la un loc.3  Câteva dintre cele mai mari biserici din Europa (din punct de 
vedere numeric) se află în România.   Astfel, credincioşii din Ńările care se învecinează cu 
România, privesc la această Ńară şi speră ca românii să vină să-i ajute.4 
 

Unii români au o viziune pentru misiune şi deja sunt implicaŃi în evanghelizarea trans-
culturală şi în plantarea de biserici în Ńările învecinate.5  Astfel, în România există deja o 
mişcare misionară!  Totuşi, se poate face mai mult.  Luând în considerare puterea bisericii 
române şi mişcarea misionară deja existentă, acum este timpul să mobilizăm biserica pentru o 
mişcare misionară chiar mai mare. 
 

Acest scurt raport va examina trei întrebări vitale pentru formarea unei mişcări misionare 
în România. Mai întâi, ce trebuie făcut?  Sau care este potenŃialul României pentru misiune? 
În al doilea rând, se poate face? Este realizabil? În al treilea rând, ce paşi trebuie făcuŃi pentru 
ca această mişcare misionară să crească? 
 
 

OPORTUNITĂłI  STRATEGICE PENTRU MISIONARII ROMÂNI 
 

Biserica evanghelică română este plasată strategic, astfel încât să poată evangheliza mai 
mult de 7,1 milioane de oameni, lucru care este mai dificil de făcut pentru alte biserici.  
HaideŃi să explorăm ce posibilităŃi au românii la dispoziŃie pentru activitatea lor misionară. 
 

Misiunea nu este atât de mult o problemă de traversare a distanŃelor geografice, cât una ce 
Ńine de traversarea unor diferenŃe culturale.  Misiologii privesc evanghelizarea şi misiunea din 

                                                 
1 Această cifră s-a obŃinut în modul următor: în 1992 recensământul din România a înregistrat 220.051 
penticostali şi 49.392 creştini după Evanghelie. În 1996 bapiştii au înregistrat 110.000 membri.  Împreună suma 
este de 379.443.  Patrick Johnson în cartea “Operation World” (1993) aminteşte cifra de 300.000 de creştini ai 
Oastei Domnului.  Din Recensământul din 1992 a reieşit că Biserica Reformată are 801.557 de membri, Biserica 
Luterană S.P. 21.160 de membri, Biserica Luterană C.A. 39.552 de membri.  Pare rezonabilă presupunerea că 
există cel puŃin încă 120.000 evanghelici în Oastea Domnului, şi în bisericile evanghelice ungureşti, germane şi 
alte grupuri evanghelice. O altă  aproximare a numărului de evanghelici din România este 1.100.000. (Operation 
World Database). 
2 Patrick Johnstone în cartea “Operation World” prezintă Marea Britanie (4,9 milioane) şi Germania (2,5 
milioane) ca singurele Ńări din Europa ce au mai mulŃi membri evanghelici decât România. 
3 Am calculat 466.389 de evaghelici pentru Europa de Est, folosind cifrele lui Johnson din “Operation World.”  
Aceste cifre sunt:  Polonia 38.460; Cehoslovacia 146.000; Ungaria 153.000; Slovenia 1.949; CroaŃia 5.189; 
Bosnia 318; Macedonia 550; Grecia 6.467; Bulgaria 68.670; Republica Moldova 26.320. 
4 Această provocare a fost exprimată la ConferinŃa “SperanŃă pentru Balcani” la Sofia, Bulgaria din octombrie 
1998. 
5 Autorul a auzit despre misionari români care lucrează în Albania, Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria. 



  

trei perspective diferite, raportate la distanŃele culturale care trebuie depăşite pentru 
comunicarea Evangheliei.  Aceste trei perspective sunt: 
 

M/E - 1 Evanghelizare în cadrul propriei culturi şi propriei limbi 
 
M/E - 2  Evanghelizarea oamenilor dintr-o cultură sau limbă nu  

foarte diferită 
 

M/E - 3  Evanghelizarea într-o cultură diferită cu o limbă diferită 
 Aceste trei moduri de a privi sarcina misionară se află în Faptele Apostolilor.  Faptele 
Apostolilor 1:8 spune, “Ci voi veŃi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veŃi fi martori în Ierusalim, în toate Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”  
Ierusalimul şi Iudea reprezintă evanghelizarea M/E -1.  Samaria este exemplul evanghelizării 
M/E -2.  Iar “până la marginile pământului” reprezintă evanghelizarea M/E -3.   Restul cărŃii 
Faptele Apostolilor arătă cum a fost împlinită această sarcină.  Capitolele 2-7  vorbesc despre 
evanghelizare din Ierusalim şi Iudea.  Capitolul 8 vorbeşte despre evanghelizarea Samariei.  
Iar capitolele 10-11 şi 13-28 vorbesc despre evaghelizarea “până la marginile pământului.”  
 

Aceste trei moduri de a privi sarcina misionară ne pot ajuta să clarificăm care este 
potenŃialul misionar al României. 
 
 

M/E -1   Evanghelizarea în afara graniŃelor României 
 

Nu trebuie să privim misiunea în funcŃie de hotarele geografice, ci în funcŃie de grupurile 
ce vorbesc o limbă diferită.  În întreaga lume există probabil în jur de 26,5 milioane de 
vorbitori de limbă romană din care 21% locuiesc din afara graniŃelor României.  Astfel sunt 
peste 5 milioane de vorbitori de limbă română care se află în apropierea geografică a 
României.  Românii pot să-i evanghelizeze pe aceşti oameni din afara Ńării fără să cunoască 
altă limbă.   Acest lucru este valabil în mod special pentru Ńărilie limitrofe: Ucraina, Republica 
Moldova, Ńările balcanice şi Ungaria.  Nici un alt grup evanghelic nu are această oportunitate.  
Există câteva diferenŃe culturale la care românii trebuie să se adapteze, dar aceste diferenŃe nu 
sunt aşa de mari ca pentru misionarii din vest.  Astfel 5 milioane de vorbitori de limbă română 
din afara României reprezintă obiectivul M/E -1.  Tabelul 1 prezintă numărul vorbitorilor de 
limbă română din întreaga lume.6 
 
Tabelul 1.-- Vorbitorii de limbă română din toată lumea 
 
łara şi numărul vorbitorilor 
de limbă română 

łara şi numărul vorbitorilor 
de  
limbă română 

România (recens. din 1992)                           
                                   20.683.406 

Bulgaria, Grecia şi Albania 
      835.000 

R. Moldova (recens. din 1992 ) 
     3.500.000  

Evrei români din Israel 
170.000 -200.000 

Fosta Iugoslavie7              38.380 Kurdistan                          1.375 

                                                 
6 Această informaŃie a fost preluată din CD-ROM “Ethnologue”. 
7 Supliment. România Liberă,. 7 noiembrie 1998. 



  

Ungaria                             70.000 Tajikistan                             580 
FranŃa                               11.000 Turkmenistan                    1.561 
Ucraina                           294.000 Uzbekistan                        3.152 
Rusia                              102.000  S.U.A             Estimativ 150.000  

Letonia                                   980 Canada            Estimativ 100.000 
Kazakstan                         30.256 alte Ńări            Estimativ 550.000  

 
 

M/E - 2    Evanghelizarea între hotarele României 
 

În România există diverşi oameni care vorbesc o limbă diferită şi/sau au o cultură diferită.  
În România trăiesc circa 2,1 milioane de oameni (mai mult decât  populaŃia Bucureştiului) 
care au o altă limbă maternă şi a căror cultură este destul de diferită.  Aceştia se află aproape 
din punct de vedere geografic, însă din punct de vedere cultural şi lingvistic se află departe.  
Cei care vor să evanghelizeze aceste grupuri trebui să le înveŃe cultura, mentalitatea şi limba.  
Tabelul 2 prezintă 20 de grupări etnice, religios şi lingvistice, care trăiesc în România.8 

 
Tabelul 2.-- Grupările etnice din România şi statutul lor în ce priveşte evanghelizarea 

 
Gruparea de oameni Numărul de 

locuitori în 
România 

Numărul de 
vorbitori ai 

limbii materne 

Statutul lor în 
ce priveşte 

evanghelizarea9 
Tătari din Crimeea      24.596 22.754 necontactaŃi 
Nogai Tătari estimativ   11.489  necontactaŃi 
Găgăuzi  estimativ    1.200  necontactaŃi 
Turci      29.832 27.587 necontactaŃi 
Ciobani care vorbesc 
limba greacă 

estimativ       368  necontactaŃi 

Romi carpatini10  estimativ 220.000 116.635 necontactaŃi 
Romi balcanici estimativ   24.000  necontactaŃi 
Armeni 1.957 918 neevanghelizaŃi 
Bulgari 9.851 9.421 neevanghelizaŃi 
Cehi 5.797 4.953 neevanghelizaŃi 
Evrei - idiş       8.955  964 neevanghelizaŃi 
Germani    119.426 98.530 neevanghelizaŃi 
Greci 3.940 2.605 neevanghelizaŃi 
Polonezi     4.232 3.047 neevanghelizaŃi 
Romi vlahi estimativ 200.000  neevanghelizaŃi 
Ruşi-lipoveni 38.606 31.447 neevanghelizaŃi 
Sârbi şi  CroaŃi 
(limba sârbo-croată) 

29.408  şi 4.085  33.664 neevanghelizaŃi 

Slovaci 19.594 18.283 neevanghelizaŃi 
Ucraineni      65.764 63.585 neevanghelizaŃi 
Maghiari 1.624.959 1.639.135 evanghelizaŃi 
Total 2.126.629  2.073.528 

                                                 
8 Aceste informaŃii sunt din recensământul din 1992.  Cifrele estimative sunt din CD-ROM “Ethnologue”. 
9 NecontactaŃi înseamnă că nu există o biserică vie care poate să-i evanghelizeze pe oameni.  NeevanghelizaŃi 
înseamnă că mai puŃin de 50% din oameni au auzit Evanghelia.  EvanghelizaŃi înseamnă că mai mult de 50% din 
oameni au auzit Evanghelia. 
10 Recensământul din 1992 înregistrează 401.087 Ńigani fiind 166.635 vorbitori de romaică ca limbă maternă.  
Deci aceste estimări par exagerate.  Comisia Europeană estimează că în 1998 existau peste un milion de Ńigani în 
România (România Liberă, 7 noiembrie 1998). 



  

ObservaŃi că există în România cel puŃin şapte grupări necontactate şi douăsprezece sunt 
considerate neevanghelizate.  De asemenea, grupările de oameni care au venit în România în 
calitate de oameni de afaceri, studenŃi sau refugiaŃi, din Ńări ca: Coreea de Sud, China, Irak, 
Africa, Italia şi Grecia. Acestea sunt grupări Ńintă pentru evanghelizare. Pe lângă aceştia 
recensământul din 1992 a înregistrat 55.988 de musulmani.  Astfel românii au multe 
oportunităŃi de a se implica în evanghelizarea trans-culturală fără a-şi părăsi Ńara. Aceste 2,1 
milioane de oameni reprezintă Ńinta de evanghelizare M/E -2.  
 

 
M/E - 3   Evanghelizarea până la marginile pământului 

 
România este la rascrucea dintre Orient şi Occident şi este o poartă spre lumea 

musulmană.  Din cauza alianŃelor politice ale României cu Ńările arabe şi cele comuniste, 
românii au acces în aceste Ńări unde misionarii din vest nu au.  Se spune că românii pot merge 
în Turcia fără viză şi că studenŃii români sunt bine primiŃi în China.  Se pare că românii au 
acces unde alŃii au acces limitat în Ńări cum ar fi Grecia, Coreea de Nord, Libia, Iran, Irak şi 
India.  (Vezi Tabelul 3).  Astfel, evanghelicii români pot trimite misionari în locurile în care 
misionarii occidentali nu pot merge. 

 
Deci rezumăm potenŃialul evanghelicilor români: 
 
M/E -1  5 milioane de oameni care sunt vorbitori de limbă română 

 în Ńările învecinate, având diferenŃe culturale minore. 
 

M/E - 2  2,1 milioane de oameni în România care au o limbă  
maternă, cultură, şi  religie diferită, incluzând 7 grupări  
necontactate. 

M/E - 3 Uşă deschisă către zeci de milioane de oameni  
necontactaŃi, unde misionarii occidentali nu au acces. 

Astfel, bisericile evanghelice din România sunt plasate strategic pentru a evangheliza 
peste 7,1 milioane de oameni - inclusiv 7 grupări lingvistice necontactate - pe care nici un alt 
grup nu le poate evangheliza atât de uşor şi atât de eficient.  Aceste oportunităŃi strategice de 
evanghelizare trebuie fructificate! 
 
Tabelul 3.-- łările care au acces limitat la Evanghelie11 
 
łări şi procentul populaŃiei fără acces la Evanghelie 
Albania              86% Sudan                    100% 
Israel                80% Yemen                  100% 
China               20% Oman                    100% 
Egipt                88% Arabia Saudită        97% 
Libia              100% Afganistan            100% 
Iran                  54% Mongolia              100% 
Irak                100% Nepal                    100% 
India                87% Coreea de Nord      98% 
Turcia              99% Pakistan                  93% 

                                                 
11 InformaŃiile sunt luate din Cartea “Atlas of World Christianity” pagina 43. 



  

O PROPUNERE MODESTĂ 
 

Pentru a fructifica aceste oportunităŃi misionare, vă fac această modestă propunere: să 
formăm douăzeci de echipe, obiectivele lor fiind prezentate în tabelele 4-6.  Opt echipe au ca 
Ńintă 5 milioane de vorbitori de limbă română din afara Ńării.  Patru echipe vizează grupările 
etnice din România care sunt în număr de 2,1 milioane de oameni.  Şi opt echipe vor avea ca 
scop evanghelizarea a 285 de milioane de sufletele pierdute din Ńările învecinate.  

 
 Fiecare echipă ar trebui să aibă cel puŃin patru misionari. Echipele sunt folosite pentru o 

eficienŃă şi o sinergie mai mare.  Douăzeci de echipe cu 4 misionari în fiecare echipă 
înseamnă 80 de misionari, de care este nevoie pentru punerea în practică a acestei propuneri 
modeste. 
 
 
Tabelul 4.--  M/E -1 echipele care vizează vorbitorii de limbă română din afara României 
 
Grupări vizate Număr Echipe 
Ucraina 294.000 1 
Republica Moldova 3.500.000 3 
Ungaria şi fosta Iugoslavie 108.380 1 
Bulgaria, Grecia, Albania 835.000 1 
Evrei care sunt vorbitori de limbă română 
aflaŃi în Israel şi 9.775 de evrei din 
România 

170.000- 
200.000 

1 

Fostele republici sovietice  circa 147.000 1 
Total circa 5.000.000 8 

 
 
Tabelul 5.--  M/E -2 echipele care vizează grupările de oameni existente între hotarele 
României 
 
Grupări Număr Statutul  de evanghelizare Echipe 
Musulmani 55.988 tătari şi turci necontactaŃi 1 
łigani 410.000 necontactaŃi sau  

neevanghelizaŃi 
2 

Maghiari 1.624.959 evanghelizaŃi 1 
Total 2.090.947  4 

 
 



  

Tabelul 6.--  M/E -3 echipele care vizează Ńările învecinate 
 
łara PopulaŃia în 

milioane (1995 
estimativ) 

Evanghelici în 
Ńară12 

Echipe 

Albania     3.2    1.210 -  0,06% 1 
Bulgaria     8.6  68.670 -  1,2% 1 
Grecia   10.5    6.467 -  0,14% 1 
łiganii     1.7 -- 1 
Ungaria   10.0 153.000 - 4,8% 1 
Turcia   62.5      1.700 - 0,01% 1 
Fostele republici 
sovietice 

166.2 278.200 - 0,56% 1 

Fostă Iugoslavie   22.2   18.000 -  0,3% 1 
Total 284.9 527.247 8 

 
 
 

SE POATE! 
 

Unii vor obiecta că bisericile evanghelice din România nu pot face acest lucru pentru că 
nu au la dispoziŃie resursele umane şi financiare.  Oare acesta este adevărul? 

 
 

Cine va merge? 
 

Cu siguranŃă din 500.000 de evanghelici, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu poate ridica 
80 de persoane pentru această lucrare. Este vorba doar de o persoană la 6.250 de evanghelici.  
Nu este o estimare iraŃională atunci când se face comparaŃia cu alte Ńări ce trimit misionari.  Să 
presupunem că resursele umane vor fi disponibile. 
 

Este posibil din punct de vedere financiar?   
 

Dacă fiecare din cei 500.000 de evanghelici din România ar contribui cu doi dolar pe an 
pentru misiune, ar rezulta o sumă de 1 milion de dolari pentru evanghelizare.  Aceasta va oferi 
fiecărei echipe de patru misionari din cele 20 un buget de 50.000 de dolari, o sumă adecvată 
pentru trai şi pentru cheltuielile lucrării misionare (călătoria, literatura religioasă, închirierea 
sau construirea locurilor de închinare etc.).  
 

Este puŃin probabil că toŃi evanghelicii din România vor participa în această lucrare.  Să 
luăm un exemplu folosind doar 50.000 de evanghelici.   
 

Dacă 50.000 de oameni ar dărui 20 de dolari pe an, aceasta ar aduce acelaşi buget de 1 
milion de dolari.  Această sumă reprezintă doar 1,5% din salariul net mediu pe an.13  Cei care 

                                                 
12 Stastisticile sunt luate din cartea “Operation World”. 
13 Ziarul “România Liberă” scria la 7 noiembrie 1998 că salariul net mediu este de 1.137.000 lei.  Astfel 200.000 
lei reprezintă 1,5% din salariul anual.  Fiindcă rata de schimb era 10.000 de lei/dolar, 200.000 lei reprezenta 20 
de dolari. 



  

au oportunitatea să lucreze în agricultură ar putea efectiv să crească aceasta sumă de bani cu 
puŃin efort.  De exemplu, vânzând 100 de kilograme de cartofi sau ouăle de la două găini ar 
putea câştiga 20 de dolari.  Astfel 625 de oameni ar trebui să fie capabili să susŃină un 
misionar.  Iar 2.500 de credincioşi ar putea trimite o echipă de 4 misionari. Astfel 50.000 de 
evanghelici români dăruind 1 milion de dolari pot să trimită 80 de misionari la cele 300 de 
milioane de suflete pierdute din Ńările învecinate! 
 
 Putem mobiliza 50.000 de evanghelici români dacă lucrăm în câteva zone strategice.  De 
exemplu, 50.000 de creştini evanghelici se află în patru oraşe: Arad (12.936), Bucureşti 
(10.066), Oradea (14.763), şi Timişoara (10.699).  Sunt peste 50.000 de penticostali în 
judeŃele Bihor (25.381) şi Suceava (30.577) sau 50.000 de baptişti în judeŃele Arad (15.436), 
Bihor (16.032), Caraş-Severin (10.637) şi Timiş (7.242).14  Astfel dacă mobilizăm pentru 
misiune evanghelicii din câteva zone strategice, putem realiza această propunere modestă. 
 

În sfârşit, Dumnezeu promite să furnizeze mijloacele necesare pentru lucrarea Sa.  Pavel 
scrie corintenilor: “În chipul acesta veŃi fie îmbogăŃiŃi în toate privinŃele, pentru orice dărnice, 
care, prin noi, va face să se aducă mulŃumiri lui Dumnezeu” (2 Corinteni 9:11).  Dacă 
evanghelicii români Îl onorează pe Dumnezeu în acest domeniu al administrării, ei vor 
provoca o revărsare de binecuvântare economică în întreaga Ńară!  (Vezi Maleahi 3:8-12.) 
 
 

TREBUIE SĂ SE FACĂ! 
 

Am analizat posibilităŃile pe care le au românii pentru misiune.  Am văzut că este posibil 
ca evanghelicii români să sprijine mişcarea misionară.  Totuşi pare că este un proiect uriaş.  
Unde ar trebui să începem? 
 

În Matei, în capitolele 9-11, vedem cum Isus Şi-a mobilizat ucenicii pentru misiune.  
Strategia lui Isus are şase paşi.  Mai întâi Isus a precizat starea holdelor şi forŃa de muncă 
(9:36-37).  În al doilea rând, a comunicat ucenicilor Săi viziunea bazată pe nevoia existentă 
pentru lucrare (9:37).  În al treilea rând, Isus a chemat pe oameni să se roage ca Dumnezeu să 
trimită lucrători la seceriş (9:38).  În al patrulea rând, El a chemat pe oameni la slujire (10:1-4) 
În al cincilea rând, i-a pregătit pe ucenici pentru lucrare (10:5-42) În al şaselea rând, i-a trimis 
în lucrare (11:1; Luca 9:2).   
 

Pe măsură ce mişcarea de misiune din România continuă să se dezvolte, strategia lui Isus 
ne ajută să vedem cursul acŃiunii.  
 

Mai întâi, trebuie să clarificăm viziunea modului în care românii se pot implica în 
evanghelizarea lumii.  Acest lucru va include nevoia unui câmp de lucru şi a lucrătorilor, forŃa 
de muncă.  Având în vedere unele informaŃii statistice prezentate în această broşură, este 
nevoie de informaŃii suplimentare despre grupările etnice din România (ex., unde se află 
aceste grupări, care este cultura lor, deschiderea spre Evanghelie, ş.a.m.d.) şi despre 
oportunităŃile din afara României.  De asemenea, va fi extrem de util să aflăm modul în care 
Dumnezeu se foloseşte de românii care deja sunt implicaŃi în misiune.  O viziune de misiune 
clară ne va ajuta să formulăm un mesaj profetic, mobilizator, pentru biserica română.  
Nevoiele comunicate cu claritate vor trezi biserica română la acŃiune. 

                                                 
14 Stastisticile sunt luate din Recensământul din 1992 în afara cifrelor pentru baptişti care sunt din anul 1996. 



  

 
În al doilea rând, mandatul biblic perntru misiune, precum şi oportunităŃile prezente 

pentru misiune, trebuie prezentate bisericii.  Atât pastorii cât şi membrii trebuie să înŃeleagă 
misiunea.  ÎnvăŃătura despre administrare este necesară pentru o mişcare care doreşte să se 
auto-finanŃeze. 
 

În al treilea rând, trebuie organizată o mişcare de rugăciune pentru misiune, prin care 
oamenii să fie trimişi în lucrare (conform Matei 9:38).  În mod specific îndemnăm pe oameni 
să se roage pentru: (1) mobilizarea  bisericilor evanghelice din România pentru misiune; (2) ca 
Dumnezeu să trimită 80 de misionari în secerişul Său; (3)  pentru 1 milion de dolar necesari 
pentru cheltuielile lucrării; (4) pentru cele  300 de milioane de suflete pierdute din Ńările 
învecinate.  O broşură cu aceste informaŃii poate fi distribuită în diferite reŃele.  Această reŃea 
de rugăciune va susŃine mai târziu eforturile de plantare a bisericilor. 
 

În al patrulea rând, dezvoltaŃi mijloace de recrutare (chemare) a candidaŃilor la misiune. 
 

În al cincilea rând, dezvoltaŃi mijloace de instruire a viitorilor misionari.  Cei care pot 
învăŃa  pe alŃii despre misiune trebuie identificaŃi, astfel încât să fie gata să-şi pregătească 
lecŃiile!  Programul trebuie conceput astfel încât să instruiască viitori misionari atât în 
circumstanŃe formale, cât şi în cele neformale (de exemplu, EducaŃie prin BEE).  Trebuie 
identificate şi înregistrate institutele şi şcolile care oferă instruire în misiune, astfel încât să-şi 
folosească resursele într-un mod cât mai eficient şi să pregătască cât mai bine pe candidaŃii la 
misiune. 
 

În al şaselea rând, dezvoltaŃi mijloace de trimitere a misionarilor, fie prin structuri 
denominaŃionale, fie prin misiuni independente. 
 

Aceştia sunt paşii care trebuie făcuŃi pentru dezvoltarea unei mişcări misionare în 
România. 
 
 

PUTEM DACĂ VREM! 
 

Mobilizarea românilor evanghelici pentru misiune este o mare însărcinare.  Însă nu este 
pentru prima oară şi nici primul loc în care se înfiinŃează o astfel de mişcare misionară.  Când 
William Care, considerat tatăl mişcării misionare moderne, şi colegii săi s-au dus în India în 
1793, mulŃi au considerat drept insurmontabile obstacolele cu care s-au confruntat.   Însă au 
trecut cu bine.  Sloganul lui Care a fost “Putem dacă vrem.”  Cred că acelaşi lucru este valabil 
şi pentru noi.  Putem dacă vrem.  Acesta este un adevăr şi pentru noi.   
 

Putem dacă vrem.  Acum este timpul să-i mobilizăm pe români pentru misiune! 
 
 

 
 

Acest raport a fost prezentat pe 16 noiembrie 1998 la întâlnirea “Parteneri în pregătirea pentru 
misiune,” un grup de români şi americani care se străduie să-i mobilizeze pe români pentru misiune.  
Autorul este Russell D. Mitchell, misionar OC International - România.  Aceste informaŃii pot să fie 
copiate şi distribuite.  Am fi bucuroşi să aflăm răspunsul dumneavoastră. 


