
 

de instituţionalizări decât cea din centrele cu care sunt 
obişnuită, şi anume din lumea închisorii. Voluntarii care îi 
vizitează regulat pe cei încarceraţi vorbesc tulburaţi despre 
disperarea acestora, dar şi despre deschiderea lor în a-şi 
admite eşecul şi în a primi fără condiţii viaţa din mâna 
unicului Creator. Cei care au dus pachete copiilor de deţinuţi 
de Crăciun în cadrul programului Angel Tree vorbesc despre 
fragilitatea lor, dar nu ca şi cum ea ar fi un neajuns, ci ca 
despre un pământ proaspăt afânat, gata să primească 
sămânţa şi ploaia.  

Unde suntem noi tot timpul cât aceşti oameni ne 
aşteaptă? Oare nu ne-am ascuns în spatele banilor 
europeni/publici şi al atribuţiilor din  fişele  de post, uitând să 
fim fraţi pentru fraţii noştri în gesturi mărunte şi prieteneşti, 
lipsite de emfază şi de superioritate? Oare nu ne-am 
instituţionalizat şi noi creştinismul în asemenea hal, încât nu 
mai vedem rostul de a plânge cu cei ce plâng, de a-i ridica 
pe micuţii lumii acesteia în primul rând în ochii noştri şi apoi 
în ai celorlalţi? În ce mă priveşte, răspunsul la aceste 
întrebări nu mă onorează şi mă apasă ca bilanţul unui an 
trăit prost.  

Toţi până la ultimul, mulţumiţi şi nemulţumiţi, liberi 
şi deţinuţi, orfani şi văduve, bogaţi şi săraci, profesionişti şi 
beneficiari, ne aflăm la mila lui Dumnezeu, sub umbra 
îndurării care iartă şi nădăjduieşte şi împuterniceşte inimile 
noastre de lut. Aşa cum zicea Friedrich Buechner, singura 
decizie care ne aparţine cu adevărat este aceea de a ne 
deschide sau nu pumnii, de a primi sau de a respinge acest 
har. Va fi mai bine anul care a venit deja? Nu ştim, dar aşa 
vrem să credem cu tot ceea ce suntem, Doamne! ajută 
necredinţei noastre... şi umple Tu, vorba lui Milan Kundera, 
insuportabila uşurătate a fiinţei noastre.  

 
Oana Capriş, vicepreşedinte   

Începuturile de an sunt grele. De fapt nici o zi, nici o 
săptămână, nici un an, nu trece peste noi lăsându-ne pe deplin  
împliniţi şi bucuroşi. C. S. Lewis zicea că suntem singurii care 
se plâng de lumea în care trăiesc şi de viaţă pe care o duc. 
Peştii nu se întreabă de ce apa este udă, căprioarele nu se 
întreabă de ce sunt vânate de lei. Şi totuşi, suntem chemaţi să 
luăm această cruce, această chinuitoare povară de a ne simţi 
neterminaţi într-un univers neterminat, pentru că ea este de 
fapt dulcele şi asprul dor de Acasă.  

Acestea fiind zise, cum vom cântări anul care a 
trecut? Dar cel care deja a debutat de aproape două luni? 
Cum vom străpunge carcasa de neputinţă şi de frustrare că 
ne-am dăruit prea puţin, că mai sunt atâţia rămaşi singuri şi 
flămânzi şi neatinşi? Cine ne va izbăvi de acest trup de 
moarte? Cum vom păşi în întuneric fără să fim supţi de el, 
când ştim foarte bine că întunericul ne pândeşte din chiar 
inima noastră în care am luat decizii de amânare sau de 
dispreţ sau de ură? Acestea sunt probabil întrebări care ne vor 
bântui toată viaţa şi ne vor aminti dureros de nevrednicia 
noastră. Pe unii dintre dumneavoastră, rândurile mele îi vor 
găsi veseli şi mulţumiţi de viaţă şi de propria persoană, 
neînţelegând de ce ţin morţiş să scurm în noroiul acesta 
vâscos care întinează tot ce atinge. Ernesto Sabato zicea că 
nu putem fi cu adevărat bucuroşi decât atunci când toţi 
oamenii sunt bucuroşi. Cu alte cuvinte niciodată. 
Deocamdată... Nu ne putem odihni şi nu putem sărbători până 
când orice durere şi orice chin şi orice viaţă irosită vor fi 
răscumpărate şi închinate Împărăţiei care va să vie. Putem noi 
răscumpăra? Nu. Putem noi schimba ceva în esenţa 
lucrurilor? Prea puţin. Putem noi face raiul pe pământ? Nu 
numai că nu putem, dar ar fi un păcat să sperăm la aşa ceva. 
Şi atunci ce ne rămâne de făcut?  

Din nefericire, numai de puţină vreme, la urechea 
mea de asistent social, au ajuns zvonuri din lumea unei altfel 
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Trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge. El 
va propovădui legea Mea cu credincioşie — Isaia 42:3 

RUGAȚI-VĂ IMPREUNĂ CU NOI  
 

 Pentru reîmprospătarea viziunii fundaţiei 
Prison Fellowship România 

 Pentru ca beneficiarii noştri să Îl 
cunoască pe Dumnezeu 

 Pentru depăşirea dificultăţilor financiare. 
 
 

 
DIN AGENDA PREŞEDINTELUI  

PRISON FELLOWSHIP ROMÂNIA,  
CONSTANTIN ASĂVOAIE 

 
1. În data de 4 februarie 2010: cuvânt în cadrul Adu-
nării Metropolitane Cluj - Napoca: " Binecuvântarea 
muncii în echipă".  
2. În data de 9 februarie 2010: cuvânt în cadrul Adu-
nării Naţionale a Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
reşti : " Nu există iertare fără împăcare". 
 3. În Duminicile lunilor ianuarie şi februarie : cuvânt în 
biserici şi evanghelizări în judeţele Sălaj, Maramureş 
şi Cluj. 
 4. Invitat la radio, televiziune, Clubul Rotary Cluj. 



    DECEMBRIE—O LUNĂ A MINUNILOR 

Decembrie… o lună a minunilor, o lună a aştep-
tărilor, o lună a viselor, uneori împlinite, alteori rămase 
acolo, undeva.. într-un colţ. Cea mai frumoasă lună a 
anului prin misterul şi bogăţia de gânduri şi sim-
ţăminte… Şi la Centrul Creştin pentru Copiii Străzii şi 
Persoane fără Adăpost, decembrie a adus cu ea  forfota 
specifică unei adevărate sărbători: pre-
gătirea serbării tradiţionale de Crăciun, 
întâlnirile viitorilor colindători care îşi pun-
eau la punct cu mare sârg ultimile retuşuri 
la colindele învăţate, împodobirea aparta-
mentelor în spiritul vesel al Crăciunului, 
după imaginaţia fiecăruia dintre copii. Pe 
coridoarele şi în camerele centrului se 
auzeau ritmurile binecunoscutelor colinde 
care pregăteau încet-încet sufletele 
pentru Marea Sărbătoare. Şi cum bel-
şugul de daruri este în această pe-
rioadă peste măsură de generos, copiii 
au decis ca din fiecare pachet primit, 
să pună deoparte câte ceva (dulciuri 
sau jucării) şi la rândul lor să facă 
pachete pentru cei care, de Crăciun, 
sunt încă pe paturile spitalelor. Este 
lecţia pe care ei au învăţat-o, aceea de 
dărnicie, pentru că şi ei la rândul lor au 
fost binecuvântaţi cu multe daruri. 

Evenimente de tot felul au in-
vadat această perioadă a surprizelor 
începând de la spectacolul de jonglerii cu foc dat  de stu 

                                                                             
denţii secţiei maghiare de la Asistenţă socială şi  ter-
minând cu concertul umanitar intitulat "Dăruieşte sper-
anţa" organizat de, Asociaţia tinerilor adventişti AMICUS, 
ocazie cu care a cântat şi Simona Pihoda. 

A sosit şi ziua pentru care toate aceste pregătiri şi-
au găsit rostul: 18 decembrie, ziua serbării, prilej cu care 

au fost invitaţi toţi copiii centrelor 
Prison Fellowship România, copiii 
din vecinătatea centrului de pe So-
barilor, prieteni sau colegi ai celor ce 
locuiesc în centru, dar şi prieteni de 
la BCR, mesageri de nădejde ai lui 
Moş Crăciun, care au adus cu ei 250 
de pachete. "Actorii", copii cu mare 
talent şi dăruire, au pus pe scenă 
piesa "Cea mai frumoasă noapte de 
Crăciun", urmată de un concert de 
colinde condus de Cristian Iclodean. 
 În perioada imediat urmă-
toare, un timp al colindelor, un grup 
de colindători ai centrelor noastre au 
dus bucuria naşterii Pruncului Isus şi 
la Azilul de Noapte Ruchama, şi la 
Căminul de seniori "Casa Theo-
dora", şi la spitale… şi la oameni 
singuri. Au fost şi ei la rândul lor, 
răsfăţaţi prin vizita numeroaselor 
grupuri de colindători care au bucu-

rat inimile celor care şi-au petrecut Crăciunul în centru 
fiind încredinţaţi că nu sunt singuri. 
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Copiii au decis 
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să pună 
deoparte câte 
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spitalelor. 

"Irozii" 

PRISON FELLOWSHIP ROMANIA      

In data de 22 decembrie, Primăria ne-a 
facut  invitaţia de a participa la seria de spectacole des-
făşurată în Piaţa Unirii de către organizaţii non-
guvernamentale, prilej cu care Maica Teoctista şi un 
grup de copii din Centrul Creştin pentru Copiii Străzii din 
cadrul Prison Fellowship Romania, au prezentat specta-
colul "Irozii", iar grupul de copii condus de Cristian Iclo-
dean a încântat publicul cu un concert de colinde.  

Mos Crăciun a fost şi de data asta la înălţime şi a 
împărţit celor prezenţi multe daruri.  

În vacanţa de vară, împreună cu colegii de la 
Centrul de Zi, am fost în tabăra de aventură de la 
Straja. A fost o 
experiență care îmi 
va rămâne în minte.  

Mi-a 
placut că am facut 
cunoștiință cu alți 
copii. Mi-au plăcut 
activitățile pe care 
le-am făcut 
împreună cu 
prietenii mei. Cel 
mai mult mi-a 
plăcut cățăratul pe stâncă și cățăratul la înălțime. 

Am fost mândru ca am reușit să fac toate 
exercițiile de aventură pe care ni le-au arătat instructorii 
noștri.  
 La sfârșitul fiecărei zile, după servirea cinei ne 
strângeam toate echipele, participam la diverse 
scenete, piese de teatru, cântece de veselie care au 
fost făcute pentru noi de către liderii voluntari și 
coordonatorul taberei și ne distram foarte fain, erau 
foarte distractive. In prima seară am fost declarat 
participantul zilei în echipa mea pentru ca m-am cățărat 
primul pe stâncă.   

În această tabără am învățat să devenim o 
echipă, chiar dacă în prima zi au apărut unele conflicte 
și nemulțu-miri între noi, până am reușit să ne 
cunoaștem mai bine și să avem încredere unul în 
celălalt. 

      Impresiile lui Dejo din  
             Tabăra „VIAŢA”  

Eu sunt Valer  și am 17 ani. La Centrul de Zi 
am participat la proiectul « Transformers », unde am 
învățat cum să facem o afacere. Afacerea noastră este 
pictura pe sticlă. Împreună cu un coleg am fost să ne 
prezentăm lucrările la o bancă și la 
o fabrică de lactate.  
 Mie mi-a plăcut cel mai 
mult la orele de pictură și am fost 
impresionat de eleganța oamenilor 
de la bancă.  

Pe viitor, ceea ce am 
învățat în acest proiect mă va ajuta 
să fac o afacere de la început 
până la sfârșit.  

Mărturii din cadrul Proiectului   
« TRANSFORMERS »  

proiect finantat de   
BRD Groupe Société Générale  



alţii, lăsaţi de izbelişte şi crescându-se unii pe alţii. În minte 
ne-a rămas povestea unei femei de 35 de ani care avea 
nouă copii cu mai multi bărbaţi, înstrăinaţi unul de altul şi 
aflaţi ba la un bunic, ba la o mătuşă, ba la un fost concubin.  

Am fost adânc mişcaţi de îngrijorarea 
şi suspiciunea adunate în inimile 
acestor micuţi, dar şi de zâmbetul lor 
cald. Li se luminează faţa când le spui 
că tata sau mama s-au înţeles cu 
Moşul ca şi copiii lor de acas să 
primească daruri! Cu siguranţă 
numele programului Angel Tree se 
datorează lor, copiilor în primul rând, 
şi abia apoi celor care le duc Vestea 
Bună.  
Mulţumim şi cerem binecuvântarea lui 
Dumnezeu peste fraţii adunărilor din 
Cluj-Napoca, Gherla şi Hunedoara 
care au avut milă şi s-au implicat cu 
inimă bună în acest proiect.  Să ne 

rugăm ca deţinuţii şi copiii acestora să fie 
smulşi din întunericul gros în care se află şi 
să întâlnească Lumina, să Îl întâlnească 
pe Tatăl care nu îi lasă niciodată singuri. 
Iar între timp, să nu uităm că ei sunt de 
fapt fraţii şi copiii noştri, ai tuturor; că 
libertatea şi belşugul cu care am fost 
binecuvântaţi de Sus nu sunt o răsplată 
binemeritată, ci  o însărcinare ca din ce 
suntem şi avem să facem parte şi altora. 

 
Fiecare om al străzii de la Azilul de Zi şi 

de Noapte are o poveste de viaţă care ar putea 
umple un roman întreg. Printre aceştia şi 
Koszta Edith, o bătrânică de 68 de ani, care a 
absolvit Facultatea de Filozofie. Femeia, pro-
fesoară în trecut,s-a mutat din Câmpulung-
Moldovenesc în Cluj pentru soţul ei. Cei doi au 
avut o fiică. Viaţa însă nu avea să fie prea fru-
moasă, femeia fiind pusă deseori în situaţii 
dificile. 

Soţul său a decedat din cauza unor prob-
leme de inimă, iar fiica a murit într-un accident 
de maşină la vârsta de doar 17 ani: "Am simtit 
un gol imens. Singurătatea e ca un vid", a spus 
femeia. Totuşi, întrucât avea 40 de ani, Koszta 
Edith s-a gândit că are toata viaţa înainte şi s-a 
recăsătorit. Ironia sorţii face ca din nou, şi al 
doilea soţ al său să moară din cauza unor 
probleme de sănătate. Debusolată,  singură şi 
foarte tristă, femeia nu a căutat sprijin în nici o 
parte, crezând că l-a găsit în alcoolul care a 
devenit ca şi un remediu pentru ea. "Dar golul 
nu s-a umplut, ci s-a deschis un cerc diabolic, 
a explicat ea. 

 

 
A început să bea frecvent pentru a uita 

de sine şi de problemele pe care le avea, a 
devenit mai nervoasă şi disperată. Cum nu a 
fost de ajuns, femeia şi pierdut şi locuinta într-
un moment de slăbiciune şi  in-
coştienţă ,devenind victima unei escrocherii. 
"Am dat-o la o familie de arabi care m-a pus să 
semnez că o cedez când nu ştiam ce fac. Mi-
au dat şi ceva de băut, în care nici nu ştiu ce 
au pus" a spus femeia. Şi s-a trezit pe drumuri, 
din nou singură şi de data aceasta, şi fără 
acoperiş deasupra capului. 

A început să doarmă prin gări, în trenuri 
pe unde apuca. Însă, după un timp. o 
cunoştinţă a dus-o la un cămin unde a fost 
cazată. Acolo,vechea patimă a băuturii a re-
venit, iar pastorul căminului a adus-o la 
adăpostul de noapte "Ruchama" în anul 2007.  

Femeia a mai avut decăderi de câteva ori 
şi aici dar cu ajutorul coordonatorului de proiect 
şi a asistentului social care s-a ocupat de ea, 
pe lângă acestea un rol foarte important l-a 
avut şi rugăciunea, a reuşit să se ridice. S-a 
vindecat. Acum femeia are alte pasiuni, mai 
constructive. 

CU FACULTATE ŞI PE STRĂZI... 
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    REŢEAUA ÎNGERILOR 
Pedeapsa cu închisoarea este considerată un rău necesar 

în lumea civilizată.  Cei răi sunt puşi în spatele gratiilor, ceilalţi 
punându-şi speranţa nu atât în reabilitarea, cât în izolarea lor. 
Însă una din cele mai mari nedreptăţi ale acestei justiţii sociale 
este vulnerabilitatea la care sunt expuse 
familiile celor închişi şi mai ales copiii lor. 
Ei rămân cu ruşinea, cu sărăcia, cu 
despărţirea de tata sau de mama, cu 
oprobiul celorlaţi care adaugă necazului 
lor noi şi inutile dureri. 

De peste douăzeci de ani, Prison 
Fellowship prin filialele sale naţionale 
deruleaza programul Angel Tree (Reţeaua 
Îngerilor) adresat tocmai copiilor 
deţinuţilor şi menit să atenueze efectele 
pedepsei celor încarceraţi asupra familiilor 
lor. La sfârşitul anului trecut, de Crăciun, 
Dumnezeu S-a îngrijit ca 270 din copiii 
deţinuţilor Pentitenciarului Gherla, 
respectiv ai deţinutelor Secţiei Exterioare 
Cluj-Napoca să beneficieze de un proiect 
similar demarat de fundaţia noastră. Fraţii 
voluntari, precum şi autorităţile acestor 
penitenciare, ne-au înlesnit contactul cu 
deţinuţii şi ne-au ajutat la întocmirea 
listelor cu copiii acestora.   

Cu acordul celor închişi şi spre 
bucuria lor înduioşătoare, le-am înmânat 
copiilor  cadouri (pachete primite din 
partea Humedica International şi Nou-
Testamente) şi i-am mângâiat cu o vorbă 
bună, ca venite din partea părintelui 
închis. Pe unii din ei i-am găsit în grjija unor rude iubitoare, pe 
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Două dintre centrele Prison Fellowship Romania, Centrul 
Creştin pentru Copiii Străzii (str. Sobarilor, nr. 29) şi Centrul 
pentru Reintegrare Socială (str. Dragalina, nr. 68), au începând 
cu data de 23 februarie 2010 laboratoare noi de informatică, 
dotate cu 17, respectiv 8 calculatoare performante conectate la 
Internet.  

Cei aproape 40 de copii, majoritatea copii ai străzii sau 
copii delincvenţi, vor putea lucra și învăţa la cele 25 de 
calculatoare noi achiziţionate cu ajutorul Rotary Club Cluj-
Napoca și Rotary Club Maumelle din SUA printr-un proiect în 
valoare de 50.000 de dolari. 

 Scopul acestui proiect este de a le oferi tinerilor 
posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele de utilizare a 
calculatorului şi a internetului. Astfel, la împlinirea vârstei de 18 
ani, aceştia îşi vor putea găsi mai uşor un loc de muncă, pentru 

că, aşa cum bine ştim, operarea pe calculator reprezintă una 
dintre principalele condiţii ale angajabilităţii unei persoane.  
Timp de un an, copiii vor beneficia de instruire zilnică făcută de 
specialişti.  

  

 E dimineaţă şi afară e un ger greu de îndurat. Ne ur-
căm în maşină şi plecăm către Penitenciarul Satu Mare. În 
grabă nu ne-am rugat, dar cred că toţi aveam acelaşi gând.  
Însă la Cehei, hop..barieră! Îi spun lui Lajos să se roage ca să 
nu mai avem vreo barieră. Când a terminat, s-a ridicat bariera!!!! 
Trenul nu trecuse, apoi după ce am trecut au lăsat-o înapoi. Era 
mâna lui Dumnezeu! Slavă Lui! 
 Până la poarta penitenciarului a fost bine, acolo am 
prins o maşină ce făcea transfer şi am stat în frig cam 30 minute 
după care ne-au chemat înăuntru. Dar….nu era lista cu numele 
noastre!! Au venit când unul când altul să ne explice, însă până 
la urmă am fost lăsaţi să mergem în clubul deţinuţilor. Deşi am 
fost şi eu unul dintre ei – totuşi – îmi era un pic teamă. E un loc 
rece şi într-adevăr cu un grad de pericol.  
 Am avut o discuţie cu domnul director Iuga despre 
proiectele nostre cu privire la deţinuţii din acest penitenciar. Ne-
a plăcut mult cum am fost trataţi şi discuţia, dar şi interesul di-
rectorului de a face ceva pentru cei săraci, atât pe plan spiritual 
cât şi social-material. 
  În club au venit 34 de suflete, plus noi patru. Le-am 
dus: 60 caiete, 70 plicuri, 30 integrame creştine, 60 pixuri, coli 
albe, 30 lecţii biblice şi câteva Biblii & Nou Testamente. După ce 
am avut eu o discuţie cu ei, fraţii Lajos şi Iosif şi sora Iudit au 

vorbit din Cuvânt despre  Naşterea Domnului Isus şi despre 
cum să te naşti din nou. 
 Aşa atenţi şi cuminţi au stat că ne-am mirat şi noi. 
Când am vrut să le dau Biblii TOŢI au ridicat mâinile să ia şi ei 
una, dar nu am avut. Pe unde am mai fost, toţi aveau, dar aici 
nici unul. Îşi doreau mult să vorbească cineva cu ei. Le-am dat 
câte două  plicuri ca să ne şi scrie. Mulţi din ei de ani buni nu au 
fost vizitaţi şi nu au primit o scrisoare de la cineva.  
   La următoarea vizită vom întâlni alte suflete, deoarece 
ei vor fi aduşi prin rotaţie ca să poată veni toţi, aşa cum am sta-
bilit împreună cu directorul. Sunt foarte multe de spus, însă ne 
dorim ca ei să ne spună mai mult.  
 Cu ajutorul Domnului vrem să mergem pe 11 februarie 
din nou la Satu Mare, dar de data acesta cu pachetele cu ali-
mente şi chiar cu ceva haine. Fundaţia PRISION FELLOWSHIP 
ROMANIA în care noi suntem voluntari are ca scop reintegrarea 
deţinuţilor în familiile lor; refacerea relaţiilor cu familia sau cu 
soţia/copiii celor de dincolo de gratii. Au nevoie de NOI!  
  Sunt şi multe motive de rugăciune, dar cred că deja le-
aţi descoperit. Cel mai mult este nevoie de lucrători în Cristos!  
Domnul să binecuvânteze lucrarea Sa prin noi şi să îi facă pe 
cei din închisori : LIBERI ÎN CRISTOS!  
     Amin. 

Mărturia unui voluntar  în închisoare 

V-aţi gândit  deja pe cine doriţi să sprijiniţi direcţionând 2% din impozitul 
Dvs.? 

Alegeţi fundaţia Prison Fellowship România—17 ani de activitate în 
domeniul asistenţei sociale 

Cod fiscal 4890211 
Cont IBAN: RO50 RNCB 0106 0266 1750 0001, Cluj-Napoca 

www.pfr.ro 
 


