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Protocol de colaborare între Cultul
Creștin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolică din România și
Church of God International

EVENIMENT
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M

iercuri, 10 mai a.c., a avut loc o
întâlnire la nivel înalt între conducerea Cultului Creștin Penticostal
– Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, reprezentată de pastorii Moise Ardelean,
președinte, Aurel Moldovanu, vicepreședinte,
Ioan Gurău, președintele CRP Brașov, Ioan Filip,
președintele CRP Arad, Liviu Axinte, președintele CRP Suceava, Simion Bumbar, președintele CRP Maramureș-Sătmar, Mircea Deteșan,
membru în Comitetul Executiv și dr. Ioan Brie,
rectorul ITP București și conducerea organizației Church of God International (COG), reprezentată
de pastorii dr. Tim Hill, președinte, dr. David M. Griffis,
directorul Misiunilor Mondiale ale Church of God
(COGWM) și dr. Toni Lane, episcopul bisericilor penticostale române din SUA afiliate la COG. Delegația din
SUA a fost însoțită de pastorii Bob McCall, coordonator
administrativ al COGWM, Jackie Poe, Brian Rayburn,
Florin Cîmpean și Ilie Tomuța (foto jos).
Scopul întâlnirii a fost semnarea unui protocol de
colaborare între cele două organizații surori, încununare a unei colaborări ce durează de decenii, în diferite
aspecte ale lucrării din România, mai ales în domeniul învățământului teologic și în cel al misiunii externe, dar și
cooperări pe plan local cu diferite biserici din România
în proiecte de contrucții și de ajutorare.

În protocol este subliniat faptul că fiecare organizație își
păstrează statutele proprii – parteneriatul fiind unul de natură
spirituală – și se stabilesc condițiile și direcțiile de cooperare în
viitor.
Protocolul a fost semnat de pastorii Tim Hill și David M.
Griffis pentru Church Of God International și Moise Ardelean
și Aurel Moldovanu pentru Cultul Creștin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (foto sus).
Dumnezeu să binecuvânteze cu har și propășire spirituală
cele două organizații penticostale surori!
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DANIEL PURDEL

„Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte
unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toți împreună, cu o inimă
și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”
(Romani 15.5-6)

3

4

