CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL—BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA
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Str. Pandurului, nr.81D, 900006, Constanţa, tel/fax: 0241-586072, mobil: 0743-064788, secretariat@crpc.ro

Nr. 290/11.11.2011
AJUTOR PENTRU BISERICA DIN MANGALIA
Credincioșii penticostali din orașul Mangalia sunt greu încercați după ce în noaptea dintre 9 și 10 noiembrie
a.c., un incendiu a mistuit o mare parte din locașul de închinare al Bisericii Penticostale ˝Speranța˝. Această
tragedie se adaugă unei serii de probleme și greutăți pe care le-a întâmpinat biserica din Mangalia de-a
lungul anilor: un litigiu lung și costisitor cu un vecin (în 2002), apoi incendiul care a mistuit locuința unuia
dintre liderii bisericii de limbă turcă (în 2006). Este evident că vrăjmașul nu a privit cu ochi buni tenacitatea
cu care Biserica ˝Speranța˝ a stăruit în împlinirea viziunii ei.
Județul Constanța are peste 100 de sate în care nu există niciun
credincios evanghelic, iar acolo unde există biserici, cele mai
multe sunt la început de drum, comunități în stadiul de formare.
Pastorul Dorel Toma, originar din Bihor, a venit în Dobrogea în
anul 1996, timp în care a ajutat la plantarea unor biserici în alte
localități din județ. Deși au depus eforturi mari pentru a construi o
casă de rugăciuni adecvată, resursele limitate ale adunării locale
și-au spus cuvântul, astfel că după aproape 15 ani de la demararea
lucrărilor, construcția era finalizată în proporție de 90%. Toți
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așteptau cu nerăbdare să se mute în sala mare a bisericii, la

începutul anului 2012.
Cauzele incendiului nu au putut fi stabilite. În instalația electrică nu existau consumatori, iar pompierii nu au
putut elucida împrejurările în care s-a declanșat incendiul după miezul nopții. Ciudat este că focul a pornit în
acoperiș, un spațiu larg deschis, iar de acolo s-a extins, după sosirea pompierilor, în birourile de la etaj. În
aceste condiții, posibilitatea ca incendiul să fi fost pus de o mână criminală nu este exclusă, dar, în lipsa
dovezilor, speculațiile nu ar folosi la nimic. Oricare ar fi cauza care a dus la declanșarea incendiului, știm că
vrăjmașul intenționează ca prin acesta să lovească în dezvoltarea lucrării din orașul Mangalia.
Comunitatea Regională Penticostală Constanța invită bisericile și credincioșii care doresc să vină în ajutorul
fraților din Mangalia. Nu putem accepta ca această dezlănțuire a Diavolului să aibă ultimul cuvânt. Biserica
aceasta are o lucrare importantă de făcut în rândul populației din Mangalia, precum și între etnicii turci din
zonă. Deși nu avem resursele necesare, credem cu tărie
că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt! El va purta de grijă
pentru a inaugura biserica în cel mai scurt timp cu
putință. De aceea am început din prima zi să adunăm
informații despre costurile necesare fiecărei etape și
suntem gata ca imediat ce sosesc resursele necesare să
începem lucările de renovare. Lista lucrărilor și a
materialelor necesare este lungă: un nou acoperiș, ferestre
(70% au fost distruse), refacerea pereților interiori
(tencuieli), refacerea birourilor, a instalației electrice,
mobilier, sistemul de încălzire, sistemul de amplificare
etc. Orice fel de ajutor va fi mai mult decât binevenit.
Detalii despre situație pot oferi pastorul Dorel Toma (telefon 0744 320006, doreltoma@yahoo.com) sau
pastorul Mihai Dumitrașcu (0744 760064, mihaid@big-impact.ro).

Pentru o bună coordonare a sprijinului, CRPC a organizat o celulă de criză la nivelul județului Constanța din
care fac parte frații Vasilică Croitor, Nicu Marcu și Ben Kubassek. Până la începutul săptămânii viitoare
echipa de sprijin va pregăti o listă cu informații detaliate despre costurile necesare feicărei faze din proiect.
Vă rugăm să luați legătura cu frații din celula de criză (persoana de contact, pastor Vasilică Croitor, telefon
0744 320005) și să comunicați modul în care doriți să ajutați (materiale, meseriași, bani, transport etc.).

Conturile bancare ale Bisericii Penticostale ˝Speranța˝ din Mangalia sunt:
• Lei RO26BTRL01401205566068XX
• USD RO26BTRL01402205566068XX
• EURO RO72BTRL01404205566068XX
Banca Transilvania, sucursala Mangalia
SWIFT: BTRLRO22CTA
Adresa băncii: Mangalia, Str. Ștefan cel Mare, Nr.6, jud. Constanța.
Prin efortul nostru comun, credem că în curând credincioșii din Mangalia vor putea spune: ˝Mi-ai prefăcut
tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie.˝ (Ps. 30:11).
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