Istoria și viziunea organizației

Misiune de pionierat în România
“DOAMNE, Voi merge oriunde vrei, voi face
orice vrei și voi deveni orice vrei, pentru a
duce Evanghelia copiilor din România!”
- Brad Hayes, Director
Acestea sunt cuvintele pe care le-am spus
Domnului în Iunie, 1996, în avion înspre
America, după prima mea călătorie în
România. Tot ce am văzut în diferite părți ale
țării a avut un impact profund asupra mea; în
special copiii străzii, supranumiți copiii nimănui.

The Hayes Family (2015)

Am văzut cum acești copii trăiau în condiții inimaginabile; locuind în canalizări cu șobolani, gunoi și
fum toxic. Am fost așa de cutremurat de ceea ce văzusem, încât am plâns incontrolabil timp de ore
întregi în timpul zborului spre Statele Unite. Nu eram doar cutremurat, ci mă simțeam obligat ca,
odată ce voi ajunge în Milwaukee, să încersc să găsesc soluții pentru situația copiilor din România.
În 1997, împreună cu familia noastră, biserica pe care o păstoream, și alți oameni pe care-i
cunoșteam, am început să construim o casă pentru fete orfane în Călărași, România. Trei ani mai
târziu am decis să ne mutăm cu toată familia în România. În 2001 ne-am vândut casa, am dat toate
bunurile noastre și am fost trimiși ca misionari în România.
După mutarea noastră în România, Dumnezeu ne-a îndemnat să pășim chiar mai departe.În primul
an în România am ajutat la bunul mers al activităților din casa de fete. Dar în toamna anului 2002, cu
ajutorul unor prieteni apropiați din Milwaukee, am format Mâini Deschise România. Viziunea
noastră este să strângem o armată de copii și oameni marginalizați, care să ducă Evanghelia în
părțile neevanghelizate ale României. Ca parte a planului nostru, am început să lucrăm cu unele
biserici din județul Călărași la evanghelizare și plantare de noi biserici.

Pentru împlinirea viziunii Mâini Deschise, punem accentul pe echiparea, susținerea și învățarea
liderilor. În zona în care slujim, credincioșii evanghelici constituie doar 0,5% din populație și sunt
peste 100 sate în zona Călărași în care nu există un punct de lucru creștin evanghelic. Mâini Deschise
are diverse activități care vin în întâmpinarea nevoilor spirituale și fizice: dăruim Biblii, și literatură
creștină, ajutăm în situații medicale și oferim ajutor umanitar celor nevoiași.
Am fost martori la tot mai multe vindecări în anii petrecuți pe câmpul de misiune și am văzut
purtarea de grijă a lui Dumnezeu în multe situații, dar cel mai mult a contat felul cum Domnul ne-a
modelat familia pentru slujire. Fiecare membru al familiei noastre a avut un rol important de
misionar în Mâini Deschise. Făcând școala acasă cu copiii, am putut rămâne flexibili în fața
provocărilor zilnice din viața de misionar și cu toată familia am rămas atenți la marea trimitere.
O activitate distinctivă a organizației Mâini Deschise este evenimentul cu cortul pentru
evanghelizarea copiilor. Această activitate o numim I.M.P.A.C.T (Investitie Morală și Practică în
Adolescenți, Copii și Tineri). Normal avem
între 8 și 10 evenimente de acest fel pe an.
Instalăm cortul pe stadionul de fotbal, sau
într-un parc și invităm toți copiii din
localitate. La aceste evenimente de 3-5 zile,
am avut 100-350 copii pe zi. De obicei
organizăm aceste evenimente împreună cu
echipe de misionari care ne vizitează. La
cort facem lecții biblice, cântăm, facem
scenete, memorăm versete, facem sport,
lucru manual, ne jucăm, etc. Multe din
activitățile noastre zilnice sau săptămânale sunt făcute cu intenția de a aduce în viața copiilor iubire,
purtare de grijă, ucenicizare, ajutor și vestea bună a mântuirii pe care Isus ne-a dăruit-o.
Am putut observa cu plăcere atât creșterea zonei de influență a Mâini Deschise cât și creșterea
numerică a echipei. Acum avem 40 oameni în echipa noastră. În anul trecut am avut 300 vizitatori
din Statele Unite și alte țări și un număr considerabil de ajutoare pe timpul verii, sau studenți de la
școli biblice, care au slujit alături de noi și au câștigat o valoroasă experiență misionară.

Echipa Mâini Deschise lucrează împreună pentru evanghelizare și plantare de biserici, în același
timp întărind activitățile existente în
bisericile din rețeaua noastră. Aceste
activități includ: ucenicizare pentru
bărbați, femei și copii, conferințe
pentru familii, o școală de muzică și
proiecte pro vita. De asemenea,
folosim fotbalul cu băieții, ca o punte
pentru formarea relațiilor în care să-l
vestim pe Isus. În prezent avem aprox.
200 băieți implicați în evanghelizarea
The 2016 OH Team Photo
prin fotbalîn diferite localități. Am
plantat 9 biserici în ultimii 7 ani și sperăm să începem încă 3-4 noi biserici în următorii doi ani.
Centre comunitare și acțiuni în domeniul sănătății. În 2009, am pus bazele centrului Hope Center în
Cărămidari și în 2015 am început un astfel de centru și în Chiselet. Scopul nostru este să avem un
centru social în fiecare localitate în care lucrăm cu o biserică, pentru că acestea devin baza
activităților pentru fiecare comunitate. Centrele sociale au programe biblice unde îi învățăm pe copii
despre Isus, despre viață în general, îi ajutăm la teme și le oferim o masă caldă. Oferirea ajutorului
medical și umanitar a fost tot timpul o prioritate pentru noi. Am adăugat echipei noastre un doctor
și asistente medicale și intenționăm să ajutăm la deschiderea unei mici clinici medicale în Călărași în
2017. Am organizat și clinici medicale mobile în 2016.
Acțiunile „Pentru Viață” sunt vitale în România. Am organizat mai multe conferințe Pentru Viață, la
care participanții sunt învățați și inspirați să fie o voce pentru nenăscuții fără voce. Lucrarea noastră
Pentru Viață deschide multe uși pentru a clădi relații și pentru a duce iubirea lui Dumnezeu la
oameni din primării și alte instituții publice, profesori, doctori și asistente.
Echipa Pentru Viață a început să predea lecții în școli despre abstinență, boli cu transmitere
sexuală, începutul vieții la concepție și dezvoltarea fătului. Răspunsul elevilor a fost foarte pozitiv și
avem șansa să vorbim și în alte școli. Mâini Deschise este organizatorul zonal al Marșului pentru
viață anual.
În concluzie, suntem foarte bucuroși că am spus „Da” lui Dumnezeu. El ne-a ajutat să trecem peste
temeri și peste necredința noastră, pentru a putea să înaintăm în chemarea și destinul nostru. Am
oferit Domnului viețile noastre pentru a merge oriunde și pentru a deveni oricine va vrea El. Acum
putem vedea că am fost creați să facem ceea ce facem acum.

Cred că multor creștini le este frică să îi spună „da” lui Dumnezeu și să treacă dincolo de rutina
creștină. Le este teamă că nu pot face, sau dărui mult pentru El, și astfel subestimează enorm ceea
ce El poate face prin ei. Deseori creștinii, deși spun da,
faptele lor arată opusul, și astfel ratează planul lui
Dumnezeu și impactul pe care l-ar fi putut avea asupra
celor din jur. În loc de a fi parte din soluția lui Dumnezeu
pentru nevoile spirituale ale lumii, lipsa de acțiune face
creștinul să fie parte din problema lumii. Soluția este să
spunem da lui Dumnezeu, prin cuvinte și prin fapte.
Deseori oamenii se gândesc la ce nu pot face, dar sunt
multe lucruri pe care le pot face. Când își dau seama de
aceasta și încep să acționeze, Dumnezeu binecuvântează
acțiunile lor și le folosește pentru slava Lui.
Ce poți face TU să ne ajuți să iubim copiii din România? Trăirea noastră prin credință pe câmpul de
misiune, poate da altora senzația că avem tot ce este necesar pentru lucrare și că nu avem nevoie
de mai mult ajutor. Acest lucru nu este adevărat! Povara financiară pentru misiunea noastră, este
un efort lunar pentru supraviețuire și pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Avem nevoie lunar
de mulți sponsori, care să ne ajute cu devotament, să facem față nevoilor unei lucrării crescânde.
Biblia spune: Și cum vor auzi fără ca cineva să le predice? Și cum să predice, dacă nu sunt trimiși?
(Romani 10:14-15) Atunci când susții Mâini Deschise, ești unul care trimite și un misionar în
România prin lucrarea noastră de pionierat!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *** * * * ** * ***** * *****
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