Diaspora
Castellon, 6-9 decembrie 2007

L

ucrãrile celei de
a 7-a Convenþii a
Bisericilor
Române din Spania desfãºurate sub organizarea
Bisericii „Eben Ezer” din
Castellon, în staþiunea Marina D’or din Oropesa del
Mar, au fost deschise prin
intonarea de cãtre fanfarã a
imnului naþional al României, urmat de rugãciune ºi
apoi de imnul Convenþiei „Mãreþul har m-a mântuit”.
Prima zi, 6 decembrie
2007 a fost dedicatã saluturilor din partea celor invitaþi: pastorii Florin Ianovici
(foto mijloc) (Betel-Bucureºti), Andrew Parkasan
(City Church Seattle) ºi
Viorel Iuga (Speranþa-Arad).
Pentru secþiunea de
laudã a fost invitat grupul
„Continental” din Cluj.
În ziua de 17 decembrie,
alãturi de cântãrile grupului
„Continental” ºi ale grupului
de laudã din Castellon, la
sala „Europa” au slujit din
Cuvântul Domnului pastorii
14

Cuvântul Adevãrului

Florin Ianovici („Harul
iertãrii”) ºi Viorel Iuga
(„Harul de a fi familist”), iar
programul de searã a avut ca
temã „Harul pentru noi... de
departe” mesagerul fiind Andrew Parkasan.
În dimineaþa de 8 decembrie au slujit fraþii din Biserica „Sion” din Elche, iar în
a doua parte au continuat lucrãrile pe secþiuni: cea principalã - „Harul pentru
slujire”, prin fratele Andrew
Parkasa ºi cea dedicatã familiºtilor prin fratele Viorel Iuga.
Programul de searã a cuprins
mesajul fratelui Florin Ianovici - „Harul Pãrtãºiei
frãþeºti”.
Ultimul program al
Convenþiei, duminicã dimineaþã, a avut ºi o secþiune
pentru surori, iar în a
doua parte a predicat
Viorel Iuga - „Harul ultimelor zile”. La secþiunea
de laudã, alãturi de grupul „Continental” ºi
corul din Castellon, au
slujit ºi tinerii din Biserica
„Betel”
din
Alicante.
BENI DRÃDICI
Foto jos: moment de
pãrtãºie în rugãciune.
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Verona, Italia, 10 iunie 2007

Prima promoþie de
seminariºti din Italia

Î

n data de 1 octombrie 2005, la întâlnirea
frãþescã a comitetelor care a avut loc la
Firenze, a fost luatã hotãrârea ca Bisericile Penticostale din Italia sã facã demersurile pentru aderarea la Cultul Penticostal din România.
În anul 2006, aceastã hotãrâre a fost pusã în practicã prin semnarea unui protocol de Romu Mocan,
secretar general al Cultului ºi de Marius Livanu,
preºedintele Organizaþiei Bisericilor Penticostale
Române din Italia. Acest protocol a determinat formarea Comunitãþii Teritoriale Penticostale Române
din Italia.
Am fãcut aceastã micã recapitulare pentru a
vedea beneficiile acestui protocol. Pe lângã o mai
strânsã colaborare cu bisericile din România, de
unde provenim (unde am lãsat pãrinþi, fraþi, surori,
bunici, prieteni, etc.) avem posibilitatea sã beneficiem ºi de asistenþã spiritualã. Colaborarea se vede
în fiecare bisericã românã din Italia, prin faptul

cã lucrãtori din România viziteazã biserici din
Italia ºi invers.
Un alt beneficiu pentru comunitatea românã
din Italia s-a materializat ºi prin cursurile cu frecvenþã redusã a Seminarului Biblic „Betania”Sebiº, Arad, þinute de biserici din Italia. Dupã doi
ani de cursuri, s-a fãcut ºi graduarea seminariºtilor,
în numãr de 30, într-un cadru festiv, în localitatea
Verona. Pentru aceastã ocazie a fost închiriatã o
salã adecvatã, având în vedere faptul cã în biserica
din Verona nu era loc pentru toþi. Programul religios de duminicã, 10 iunie 2007, a fost împletit
cu programul de graduare al seminariºtilor. Pe lângã membrii bisericii din Verona, au fost prezenþi ºi
fraþi din bisericile din Vicenza, Padova Pordenone,
Mansue, San Bonifacio, Modena, Torino.
Dupã deschiderea programului, au fost prezentaþi profesorii: directorul seminarului, Teodor
Dronca (care a avut ºi predica de bazã), Dãnuþ Criºan,
Gabi Izsak ºi Dãnuþ Poduþ.
Marius Livanu, preºedintele Comunitãþii din
Italia a rostit cuvinte de apreciere ºi îndemnul ca
strãdania credincioºilor în lucrarea Domnului sã
se materializeze ºi prin studiul sistematic al Bibliei.
MIRCEA STÃNUª GHIB,Verona

Botez noutestamental a 24 de persoane în Biserica Emanuel din Anaheim, California, SUA, oficiat
duminicã, 16 decembrie 2007, de pastorii Lazãr Gog ºi Criniºor ªtefan.
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