Informaåii
Conferinþa
reprezentanþilor
naþionali ai bisericilor penticostale
din Europa

Î

n perioada 18-23 iunie a avut loc
la Kniebis, în Germania, o conferinþã la care au fost invitaþi reprezentanþii
naþionali ai bisericilor ºi ai instituþiilor de
învãþãmânt teologic din Europa Centralã
ºi de Rãsãrit, care sunt afiliate sau în relaþie
de parteneriat cu organizaþia „Biserica lui
Dumnezeu”. In cadrul conferinþei de conducere (leadership) au fost prezentate si
dezbãtute subiecte legate de identitatea
penticostalilor în Europa, strategii de colaborare între
organizaþiile naþionale ale Bisericii lui Dumnezeu,
cât ºi un proiect de restructurare a Bisericii lui
Dumnezeu în Europa, în sensul unei descentralizãri,

O uºã deschisã pentru
pregãtirea misionarilor

ª

coala de misiune creºtinã „TEAMACTION” - Arad, România, care
funcþioneazã din anul 2001 în incinta
Centrului Creºtin „BETANIA” Arad, a cumpãrat,
prin harul lui Dumnezeu, o clãdire nouã, în care,
începând cu luna octombrie a.c., vom avea deschiderea oficialã a unui Centru de Misiune în zona
de vest a þãrii. Acest centru cuprinde un birou de
misiune, dormitoare pentru studenþi, salã de cursuri,
salã de conferinþe ºi bucãtãrie cu salã de mese.
Dacã vrei sã împlineºti porunca Mântuitorului
Isus, din Marcu 16.15: „Duceþi-vã în toatã lumea, ºi

cu garantarea autonomiei fiecãrei biserici naþionale.
In cadrul conferinþei legate de învãþãmântul
teologic penticostal, au fost prezentate rapoarte pe
þãri privind stadiul actual al programelor de
pregãtire a slujitorilor ºi al instituþiilor de
învãþãmânt teologic.
La conferinþã au participat aproximativ 40 de lideri ºi educatori din Europa
ºi invitaþi din partea Departamentului de
învãþãmânt al organizaþiei „Biserica lui
Dumnezeu” din S.U.A., precum dr.
Donald Aultman, directorul de la Division of Education ºi dr. Steve Land, preºedintele de la Church of God Theological Seminary din Cleveland, Tennessee.
Din România, au participat cu
informãri ºi rapoarte urmãtorii fraþi: Ioan
Moldovan -vicepreºedintele Cultului
Creºtin Penticostal, Ionel Bodog - secretarul Comunitãþii Regionale Oradea ºi
Ioan Tipei, rectorul Institutului Teologic
Penticostal.
propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã” ºi sã faci
parte dintr-o echipã de oameni dedicaþi lui Dumnezeu pentru lucrarea de misiune din þarã ºi strãinãtate, te aºteptãm la ªcoala de misiune „TEAMACTION” Arad, unde te poþi perfecþiona pentru o
echipare cât mai bunã în lucrarea de misiune.
Înscrie-te acum, locurile sunt
limitate!
Detalii ºi informaþii de luni pânã vineri, între orele
9-15, la adresa ºcolii:
Arad, Strada Rãzboieni nr. 59, cod 310196
Tel.: 0257/276483, 0257/218343; Fax: 0257/218343;
Mobil: 0745-969890;
E-mail: teamactionromania@yahoo.com.
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