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În 2006, Viorel Pașca, din Dumbrava, jud. Bihor, a adus doi oameni ai străzii 
într-o casă din Dumbrava. După 11 ani, acum sunt 230 de oameni ai străzii în 
10 case în 3 sate: Dumbrava, Tinca, Râpa. 

 

In 2006, Viorel Paşca, from Dumbrava, Bihor county, brought 2 homeless in a 
house in Dumbrava. After 11 years, now there are 230 homeless in 10 
houses in 3 villages: Dumbrava, Tinca, Râpa. 

 



     

     

     



 

 

 



 

 

Nu ne-am gândit și nici n-am visat vreodată că de la trei sau patru bolnavi 
fără adăpost, îngrijiți în două cămăruțe din Dumbrava, vom ajunge să 
adăpostim în nouă ani peste șapte sute de oameni.  

Bătrâni, cu toate bolile posibile, alcoolici, cu tentative de suicid, bolnavi psihic 
și multe alte categorii de oameni au fost trimiși cu ambulanța de la spitale sau 
din alte locuri pentru a găsi adăpostul și îngrijirea de care au atâta nevoie.  

E o deosebită onoare pentru noi să le putem fi de folos. Ne socotim 
privilegiați și-I mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi și 
pentru acești oameni. 

Le mulțumim, de asemenea, tuturor celor care ne-au susținut și sprijinit în 
ceea ce facem, oferindu-le această carte în care pot descoperi și înțelege, 
într-o oarecare măsură, viața de la Dumbrava și o mică frântură din trăirile 
mele. 

Vor putea descoperi nu doar bucuriile și satisfacțiile de care am avut parte, ci 
și lucrurile care m-au întristat, care uneori m-au făcut să plâng, dar prin care 
„am învățat să umblu” sprijinindu-mă pe Dumnezeu și căutând să fiu 
întotdeauna la înălțimea chemării Lui. 

 

  Viorel Pașca, Dumnezeu poartă de grijă, 2015 



Daniel Burtic (director Radio Vocea Evangheliei Oradea): 

 

Cartea Dumnezeu poartă de grijă este o carte-confesiune, 
cu o intensitate emoțională maximă. Viorel Pașca 
zugrăvește imagini vii, izbitoare, care te determină uneori la 
reflecție, alteori la lacrimi sau indignare.  

Nu de puține ori în timpul lecturii îți vei surprinde un zâmbet 
deoarece evocările autorului aduc un parfum de neuitat, iar 
oamenii portretizați par desprinși din legende. 

Cartea de față reprezintă o felie consistentă de viață și 
credință, un univers fascinant îmbibat de prezența lui 
Dumnezeu, care produce acea emoție binefăcătoare și te 
scoate din starea de amorțeală, iar apoi te îndeamnă la 
acțiune. 

 

    



 

 



Despre DUMBRAVA în presă, pe Internet și la TV 

2017 
 
ARSC (Agora for the Religious Societies and Communities): Interviu cu Viorel Pașca, la emisiunea 
„Miezul Vieții”, realizator: Cornel Dărvășan 
http://www.facebook.com/ARCSworld/videos/1754027418220482 
 
2016 
 
TVR 1: Cazul Dumbrava prezentat la emisiunea „Ochiul magic” 
http://www.tvrplus.ro/editie-ochiul-magic-507879 
 
2015 
 
Foreign Policy România, Nr. 44: Top 100 FP România/ 2014 - oameni şi idei care mişcă ţara în 
bine 
 
România Evanghelică (Alin Cristea): Viorel Paşca, unul dintre oamenii care mişcă ţara 
http://romaniaevanghelica.wordpress.com/2015/03/08/viorel-pasca-unul-dintre-oamenii-care-misca-tara 
 
2014 
 
Digi 24: Viorel Pașca, fermierul care și-a transformat casa în cămin pentru 127 de oameni ai străzii 
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/viorel-pasca-fermierul-care-si-a-transformat-casa-in-camin-pentru-127-de-
oameni-ai-strazii-238959 
 
Antena 1, emisiunea Observator: Un om simplu, cu o inimă mare: un bărbat din judeţul Bihor şi-a 
transformat casa în azil 
http://observator.tv/social/un-barbat-din-dumbrava-judetul-bihor-sia-transformat-casa-in-azil-125304.html 
 
Vocea Transilvaniei: Povestea bihoreanului Viorel Paşca, omul care îngrijeşte sute de persoane 
fără adăpost 
http://vocea.biz/arhiva/povestea-bihoreanului-viorel-pasca-omul-care-ingrijeste-sute-de-persoane-fara-adapost-foto 
 
Adevărul: Îngerul oamenilor fără adăpost. Bihoreanul Viorel Paşca, de opt ani în slujba persoanelor 
abandonate de familie 
http://adevarul.ro/locale/oradea/Ingeruloamenilor-adapos-bihoreanul-viorel-pasca-opt-ani-slujba-persoanelor-
abandonate-familie-1_53caac6d0d133766a892e0a3/index.html 
 
2010 
 
Lydia, Nr. 36: Interviu cu Florica Pașca 
 
2008 
 
Bihon: Omul lui Dumnezeu din Dumbrava 
http://www.bihon.ro/omul-lui-dumnezeu-din-dumbrava/news-20080723-02540511  
 
 
 



Viorel Pașca e unul dintre cei trei oameni cărora le-aș pupa mâna, în public, oricând. 

I-aș pupa mâna mamei mele, care m-a crescut și m-a alintat, care m-a ajutat să mă 
maturizez. În 5 aprilie a împlinit 84 de ani. 

I-aș pupa mâna lui Iosif Țon pentru ce a făcut pentru România (evanghelică). Nu mi-a fost 
pastor, nici profesor, nu am fost un fan al lui, precum alții, nu i-am ascultat predicile cu 
fervoare, nu i-am citit cărțile cu patos, dar, oriunde m-am întors cu cercetările mele despre 
istoria baptiștilor dinainte și după ’89, am dat de Iosif Ţon, cel care a fost şi este în 
continuare cea mai notorie instituție a baptiștilor români.  

I-aș pupa mâna lui Viorel Pașca ca mulțumire pentru cei 11 ani de activitate umanitară de 
la Dumbrava. Aprecierile mele ar veni din inimă chiar dacă ar fi avut grijă doar de cele 
două femei în vârstă cu care a început. Cu atât mai mult cu cât în prezent numărul celor 
găzduiți la Dumbrava a ajuns la 230! 

Viorel Pașca miroase a Cer. 

 

 

 

Alin Cristea, 49 de ani, Oradea 

Vodafone: 0722-205367 

Facebook: http://www.facebook.com/alin.cristea.9  

 


