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RoMisCon 2017

A

genția Penticostală de Misiune Externă și Departamentul de Misiune
și Evanghelizare al Cultului Creștin Penticostal din România, au
organizat, în perioada 9 - 12 mai a.c., la Sinaia, conferinţa anuală de
misiune RoMisCon, cu tema: „Evanghelizarea etniilor în epoca globalizării”. Au fost prezenți peste 250 de participanți – păstori și lideri de biserici,
reprezentanţi din toate comunităţile regionale penticostale din țară și din
diaspora (Anglia, Austria, Germania, Moldova, Spania și Ucraina), precum și
studenţi de la ITP Bucureşti şi de la Centrul Român de Studii Transculturale
din Constanţa.
În cadrul conferinței au susținut seminarii pastorul Moise Ardelean,
președintele Cultului Creștin Penticostal din România; dr. Tim Hill, președintele Church of God, SUA; Daniel Costanza, directorul executiv al Pentecostal European Fellowship; David Griffis, directorul Misiunilor Mondiale
ale Church of God; misionarul David Leatherberry; Tony Lane, episcopul
bisericilor românești din Church of God, SUA și Florin Câmpean, președintele „Discover Your Mission”, SUA, la care s-a adăugat echipa APME care
a slujit și s-a implicat în coordonarea conferinței.
Globalizarea şi toate aspectele legate de ea ne afectează pe toţi într-un mod
sau altul. Instabilitatea economică, terorismul, urbanizarea, imigrările şi deplasările masive ale refugiaților sunt doar câteva dintre provocările cu care ne
confruntăm astăzi. Pe de o parte, toate acestea sunt o provocare pentru oamenii
lui Dumnezeu în ceea ce priveşte sarcina evanghelizării mondiale, iar, pe de altă
parte, chiar acestea sunt cele care ne dau oportunităţi minunate de a avea un
impact, în special printre popoarele neevanghelizate ale lumii, cu puterea
transformatoare a veştii bune a lui Isus Hristos. Pentru prima dată în istorie, și
datorită globalizării urmaşii lui Hristos trăiesc în fiecare ţară de pe pământ. În
unele situaţii, creștinii trebuie să se adune în secret de teama persecuţiei, dar ei
sunt prezenţi acolo.
Discutând deschis despre mandatul Bisericii în această epocă a globalizării, s-a conturat foarte clar că evanghelizarea grupurilor etnice nu va fi o
sarcină uşoară, dar Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi și dorește să
DANIEL BUJENIŢĂ – Director dezvoltare APME
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Ion Vasile Drăghici
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I

on Vasile Drăghici, pionier al credinței penticostale
românești în Australia și-a încheiat alergarea pe data
de 10 aprilie a.c., la vârsta de 89 de ani.
Născut pe data de 6 ianuarie 1928 în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, fiind al doilea dintre cei șapte copii (5 băieți
și două fete) ai familiei, s-a mutat în București în anul 1942, primind botezul în apă în cadrul Bisericii Penticostale din cartierul Crângași, actul de cult fiind oficiat în râul Dâmbovița la Sărbătoarea Cincizecimii din anul 1948. L-a urmat cu credincioșie pe Domnul Isus pentru tot restul vieții lui.
În anul 1953 s-a căsătorit cu sora Viorica Știrbu (anul trecut
au sărbătorit 63 de ani de căsnicie), fiind binecuvântați cu 3
copii – doua fete și un băiat.
A slujit predicând Evanghelia în bisericile din București
și din împrejurimi, ca și în alte locuri din țară unde era invitat să predice.
În anul 1979 a emigrat în Australia, unde a locuit în orașul
Melbourne (și, pentru o perioadă mai scurtă, în Adelaide).
La început a mers cu soția și copiii la Prima Biserică Română
Baptistă din Australia, apoi la câteva biserici australiene.
Pe data de 25 decembrie 1979, în casa cumnaților săi Traian și Gina Marinău - s-au întâlnit 14 persoane și au hotărât să înființeze o biserică penticostală, fratele Drăghici fiind
pastor fondator al primei Biserici Creștine Penticostale Române din Australia. De atunci, biserica a crescut continuu și
s-a extins și în celelalte orașe majore ale Australiei, cu persoane venite din România care au trecut prin biserica din
Melbourne, pe care a păstorit-o multă vreme. Prin activitatea
sa de slujire s-au înființat în Australia multe alte Biserici
Creștine Penticostale Române. A ridicat pe mulți, încurajându-i și îmbărbătându-i cu duhul blândeții. A continuat să
slujească cu credincioșie până când a fost chemat acasă, la
Domnul.
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Au rămas în urma fratelui
Vasile soția, Viorica, 3 copii –
Gabriela, Mary și Sandu, 16
nepoți și 17 strănepoți, care au
adus un omagiu celui care a fost soț, tată, bunic și străbunic.
Serviciul divin de priveghi a avut loc miercuri, 12 aprilie,
la Biserica Creștină Penticostală Română „Philadelphia” din
Melbourne, fiind coordonat de corpul pastoral format din
frații Corneliu Tuchlei, Gabriel Pal și Gabriel Izsak.
Serviciul memorial care s-a desfășurat la capela cimitirului BUNURONG MEMORIAL PARK din Dandenonga a fost
condus de fratele Andrei Groza, nepot al defunctului, pastor
la Assemblies of God din Australia și decan al facultății de
teologie la Harvest Bible College. Au mai vorbit membri din
familie asupra cărora pastorul Drăghici a avut un impact deosebit (două nepoate, una care a fost musulmană, iar cealaltă
fără nici o religie l-au primit pe Domnul Isus ca Salvator ca
urmare a vieții pe care bunicul lor a trăit-o în mijlocul familiei și în biserică).
La serviciul divin de la mormânt au slujit pastorii Corneliu
Tuchlei și Gabriel Izsak.
Biserica Creștină Penticostală „Philadelphia” Melbourne,
Australia transmite sincere condoleanțe familiilor îndoliate,
cu speranța revederii în Împărăția lui Dumnezeu!
GIGI GROZA, Melbourne

ERATĂ. Autorul poeziei „Hristos e viu!”
(publicată în numărul trecut, la pagina 9) este
regretatul poet creștin Petrică Dugulescu, nu
Simion Felix Marțian, așa cum a apărut din
greșeală, fapt pentru care ne cerem scuze.
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