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lianþa Evanghelicã Românã din
Statele Unite ºi Canada, întrunitã la Washington, DC între 3-4 noiembrie 2007 cu ocazia Thanksgiving month
of prayer for the United States of America,
semneazã prezenta rezoluþie care a fost
trimisã guvernelor Statelor Unite ale Americii, României ºi Canadei.
1. Începând cu aceastã zi, 3 noiembrie
2007, ºi pentru totdeauna, luna noiembrie
a fiecãrui an va fi numitã Luna de
Rugãciune ºi Mulþumire lui Dumnezeu
pentru Statele Unite ale Americii. În luna
noiembrie, fiecare bisericã sau organizaþie
din cadrul Alianþei, va înãlþa rugãciuni de
mulþumire ºi slãvire, rugãciuni de pocãinþã
ºi iertare ºi rugãciuni de trezire spiritualã.
2. Ziua de 10 mai a fiecãrui an, începând cu anul 2008 ºi pentru totdeauna,
va fi numitã Ziua Internaþionalã de
Rugãciune a românilor de pretutindeni. În
aceastã zi fiecare român care se considerã

Participanþii români la „Thanksgiving month of Prayer for
the United States of America” în Washington, DC, între 3-4
noiembrie 2007. Corul Creºtin Unit, împreunã cu Fanfara Unitã
au adus slavã lui Dumnezeu în faþa CAPITOLIULUI, iar pastorii
prezenþi au predicat ºi s-au rugat în serviciul divin care a þinut mai
bine de 2 ore. Numele Domnului Isus Hristos a fost înãlþat, preamãrit
ºi cântat. Slavã Lui în veci!

creºtin, este invitat sã posteascã ºi sã se roage lui Dumnezeu
pentru România ºi pentru românii de pe meridianele lumii.
3. Noi, Alianþa Evanghelicã Românã din Statele Unite ºi
Canada, ne angajãm în faþa lui Dumnezeu cã vom pãstra,
promova ºi vom transmite cu sfinþenie tinerei generaþii,
Credinþa în Dumnezeu, identitatea naþiunii române, precum
ºi Cuvântul lui Dumnezeu, care este Da ºi Amin.
IOAN J. BUIA
(preluat din scrisoarea lunara a EFEE, nr. 11/2007)

„Pentecostal European
Mission Consultation”
– Consultare penticostalã
europeanã – Budapesta
14-17 noiembrie 2007

Î

ntre 14-17 noiembrie 2007 a avut loc la
Budapesta o Consultare PEM cu tema
„Lumea neatinsã”. PEM coordoneazã efortul
comun pentru Misiunea Mondialã în cadrul ºi prin
ceea ce se numeºte Pãrtãºia Penticostalã Europeanã,
„Pentecostal European Fellowship” – PEF.
În cadrul PEM colaboreazã 21 de organizaþii,
reprezentând 1700 de misionari în peste 100 de þãri.
Agenþia Penticostalã de Misiune Externã – APME
este membrã a PEM ºi a fost reprezentatã la aceastã
Consultare de cãtre Dumitru Mircea Deteºan –
vicepreºedinte APME ºi Rick Cunningham –
membru în Bordul APME.
Cu aceastã ocazie, doi dintre particianþii care se
bucurã de respect ºi o bunã reputaþie în cadrul miº-

cãrii penticostale mondiale, au exprimat aprecierile
ºi încurajarea lor pentru miºcarea
crescândã de misiune mondialã care se realizeazã
prin Biserica Penticostalã
Românã. Iatã opinia lui
Arto Hamalainen – preºedintele PEM (în medalion): „Am avut privilegiul sã urmãresc creºterea lucrãrii de misiune
în România în ultimii 6 ani.
Chiar de la începutul unor
seminarii pe teme de misiune am
putut observa potenþialul imens care existã în cadrul
Cultului Penticostal din România. Aveþi foarte mult
sã oferiþi misiunii mondiale. Sunt bucuros sã vãd
cã existã nu doar o viziune, ci aveþi de acum un
numãr frumos de misionari care au fost trimiºi în
câmpul de misiune. Trimiterea de misionari implicã
nevoia de a avea structuri sãnãtoase. Iatã de ce salut
cu bucurie existenþa organizaþiei de misiune externã
APME care este din acest an ºi membrã a PEM.
M.D.
Cuvântul Adevãrului
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