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Al IX-lea Congres Electiv
al Cultului Creºtin
Penticostal din România

Î

n data de 19 noiembrie a.c., Biserica
Penticostalã „Sfânta Treime” din Bistriþa
a gãzduit cel de-al IX-lea Congres Electiv
al Cultului Creºtin Penticostal – Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã, care a avut ca obiectiv
alegerea conducerii executive a Cultului pentru
urmãtorii patru ani, 2010-2014. În urma alegerilor
preliminare de la Braºov, din 5 noiembrie a.c., au
candidat pentru funcþia de preºedinte: Pavel Riviº
Tipei (Arad), Moise Ardelean (Arad), Aurel
Moldovanu (Cluj); pentru funcþia de vicepreºedinte: Ioan Moldovan (Oradea), Ioan Bãdeliþã
(Suceava), Ioan Gurãu (Braºov); pentru funcþia de
secretar general: Romu Mocan (Dej), Ioan Filip
(Timiºoara) ºi Florin Ianovici (Bucureºti).
Au fost prezenþi 623 de pastori ºi delegaþi, atât
din þarã, cât ºi din diaspora europeanã, respectiv
Italia, Spania, Franþa, Irlanda, Grecia.
Lucrãrile Congresului au fost deschise de Aurel
Moldovanu, preºedintele Comunitãþii Regionale
Cluj, care a salutat participanþii la Congres. A urmat
un timp de laudã ºi rugãciune, în care au cântat
corurile reunite ale bisericilor din Bistriþa, iar
pastorii Filote Eugen ºi Liviu Axinte au îndemnat
pe cei prezenþi la rugãciune.
Dupã o scurtã pauzã, pastorul Pavel Riviº Tipei,
preºedintele în exerciþiu, a prezentat Raportul
Consiliului Bisericesc pentru perioada 2006-2010.
Diaconul Liviu Zegrean, membru în comisia de
cenzori a Cultului Creºtin Penticostal, a prezentat
raportul comisiei în urma controlului efectuat în
luna octombrie a.c la Sediul Central al Cultului, la
Casa de Pensii ºi Ajutoare ºi la Institutul Teologic
Penticostal din Bucureºti.
Dupã descãrcarea de gestiune ºi câteva luãri
de cuvânt a urmat alegerea biroului de zi, format
din cinci pastori: Demean Mircea (Arad), Jolþa Ilie
(Oradea), Talpoº Grigore (Cluj), Aurel ªoltuzu
(Suceava) ºi Nicu Oros (Bucureºti), preºedinte de
zi fiind desemnat pastorul consilier Demean Mircea,
care a condus lucrãrile Congresului.
În urma votului exprimat de pastorii ºi delegaþii
prezenþi la alegeri, pastorul Pavel Riviº Tipei a fost
reales în funcþia de preºedinte al Cultului, primind,
la al doilea tur de scrutin, 395 de voturi. Noul
vicepreºedinte al Cultului a fost ales în persoana
pastorului Ioan Gurãu, care a obþinut 329 voturi,
iar secretar general a fost reales pastorul Romu
Mocan, cu 372 voturi.
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În continuare s-a trecut la votarea celor 6 membri din executiv, câte 2 pentru fiecare colegiu, dupã
cum urmeazã: Colegiul 1 (C.R. Arad, Oltenia)
Moise Ardelean ºi Ioan Filip; Colegiul 2 (C.R.
Suceava, Constanþa, Braºov, Bucureºti, Diaspora)
Costache ªerban ºi Florin Ianovici ºi Colegiul 3
(C.R. Cluj, Oradea, Maramureº, C.E. Maghiarã)
Aurel Moldovanu ºi Ioan Moldovan.
A fost votatã ºi comisia de cenzori pentru urmãtorul mandat, formatã din Liviu Zãgrean, Vasile
Jula ºi Dobrean Ilie.
La încheierea lucrãrilor Congresului, Societatea
Biblicã din România (director Gabriel Fazecaº) a
oferit gratuit tuturor participanþilor cartea „O atitudine
ca a Mariei”.
Domnul sã binecuvânteze ºi sã rãsplãteascã jertfa
organizatorilor, care s-au dovedit gazde ospitaliere,
oferind tuturor participanþilor cazare ºi masã gratuite.
DANIEL PURDEL

Mulþumim pentru pãstori
Mulþumim pentru pãstori.
Pentru cei ce ne conduc.
Noi, ca oameni cãlãtori,
Ei, ca slujitori ce duc,
Deseori, poveri de-a noastre
ªi nu spun c-au obosit...
Din dragoste de Dumnezeu
Nu se plâng cã-s osteniþi
Îºi fac slujba tot mereu
Tu-i consideri preaiubiþi.
Toate le fac pentru Tine
ªi ce fac pe veci rãmâne!
Ei îndurã, pentru Tine,
Multe vorbe nemiloase,
Ocãri, batjocuri ºi ruºine.
Fapte rele, ticãloase.
Dar Tu, Doamne-ntotdeauna
Le eºti ajutor pe cale!
Pentru-apostoli mulþumim,
ªi prooroci, ºi-nvãþãtori.
Ei ne învaþã sã trãim
Dupã Sfintele Scripturi.
Mulþumim de cei ce duc
Vestea bunã celor mulþi
Mulþumim de cei ce-aduc
La Hristos pe cei trudiþi.
CONSTANTIN SFERCIUC

