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„Nu numai vecini,
ci fraþi!”
Sub acest motto a început vizita fratelui
preºedinte Pavel Riviº Tipei la Kiev, pentru
consolidarea bunelor relaþii dintre cele douã culte,
respectiv cele douã biserici, Cultul Penticostal din
Ucraina ºi Cultul Penticostal din România.
Schimbul de experienþã, desfãºurat în perioada
30.01 – 01.02.2008, a avut loc la cel mai înalt
nivel, având în vedere cã România se aflã pe locul
I în Europa în ce priveºte ponderea credin-cioºilor
penticostali, ºi cã Ucraina, aflatã pe locul II, vine
puternic din urmã, s-a simþit nevoia de colaborare
între cele douã biserici.
Datoritã schimbãrilor care au loc în Europa ºi
în lume, cei doi preºedinþi au pus bazele unei mai
strânse colaborãri atât pentru anul 2008, cât ºi

Arganda Del Rey, 7-9 decembrie 2007
Conferinþa „Unde eºti?”
Gen. 3.9: Domnul Dumnezeu a chemat pe om ºi i-a zis: „Unde eºti?”

„Unde eºti?” este întrebarea care strãbate istoria omenirii ºi ajunge pânã în zilele noastre. Una
dintre marile dileme ale omului este de a nu mai
ºti unde se aflã în relaþia lui cu Creatorul. Aceastã
întrebare nu este adresatã de vreun om, ci de
Creatorul omului: Dumnezeu.
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Cuvântul Adevãrului

pentru viitor, colaborare bazatã pe Cuvântul lui
Dumnezeu, dovadã momentul solemn al înmânãrii unui exemplar în limba românã a „Bibliei
deschise” pentru fratele Mihail Panocico –
preºedintele Cultului Penticostal din Ucraina, cu
reºedinþa la Kiev (foto stânga).
Atmosfera de la Centrul Cultului Penticostal
Ucrainean a fost profund emoþionantã pentru toþi
participanþii, respectiv: pastorul Piotr Karpov,
preºedintele filialei Penticostale Cernãuþi ºi fratele
Pitei Orest, conducãtorul bisericii Ciudei, din
partea ucraineanã, iar din partea românã fratele
Carcea Ionicã din filiala Suceava, care l-a însoþit
pe fratele Pavel Riviº Tipei (foto sus).
CIURIUC NICOLAI
„Unde eºti?” a fost tema conferinþei de tineret
din Arganda del Rey, ce s-a desfãºurat între 7-9
decembrie 2007, la Sala Sporturilor din Arganda,
Spania.
Invitaþi speciali la aceastã conferinþã au fost
pastorii Petricã Huþuþui, România, Beniamin
Zãgrean, Portland (SUA), Leonard Semenea,
Seattle (SUA), Viorel Criºan (Arganda), grupurile
de laudã ºi închinare ºi interpreþii Cristian Dragomir ºi grupul Ierusalim, Bucureºti (România),
Daniel Miclea - Seattle (SUA), grupurile Shalom,
Peniel ºi Agape din Arganda (Spania), grupul
ELIM (Girona), fanfara ºi corul bisericii ELIM
(Arganda).
Conferinþa a fost organizatã de pastorul bisericii ELIM din Arganda, Gavrilã Zãgrean ºi de
Pavel Negruºier. Au fost prezenþi, ca ºi în anii
precedenþi, reprezentanþii primãriei, care au avut
un cuvânt de salut. Numãrul participanþilor, veniþi
din toatã Spania, a depãºit cifra de o mie de persoane.

