Misiune

Penticostalii
români ºi
misiunea
externã

B

iserica „Poarta
Cerului” din Timiºoara (pastor Nelu
Filip) a fost anul acesta gazda
conferinþei misionare RoMisCon
IX, organizatã de cãtre Agenþia
Penticostalã de Misiune Externã.
Au fost invitaþi toþi pastorii
penticostali din Timiºoara, ocazie cu care au fãcut cunoºtinþã
cu membrii bordului APME.
Pastorii Emil Meºtereagã (preºedinte), Mircea Deteºan (vicepreºedinte), Vasilicã Croitor
(secretar), Ghiþã Riþiºan ºi Rick
Cunningham le-au prezentat
pãstorilor timiºoreni viziunea
acestei agenþii ºi le-au oferit
detalii despre familiile de misionari români care lucreazã în
Turcia, Kazahstan, Afganistan,
China, Indonezia etc.
Cei care au slujit la aceastã
conferinþã sunt pãstori ºi lideri
în domeniul misionar care s-au
distins printr-o pasiune ºi dedicare specialã faþã de misiunea
mondialã. Din SUA au participat
pastorii Petricã Lascãu ºi Cameron Wilson.

Din Turcia a participat Ryan
Shaw, un tânãr a cãrui chemare
din partea Domnului este sã mobilizeze tinerii din universitãþi
pentru a se ruga ºi promova misiunea mondialã. Pastorul ºi misionarul Pascal Bonaz din Franþa a
împãrtãºit un mesaj de zidire,
precum ºi cuvinte profetice primite
din partea Domnului.
Wyclife, cea mai prestigioasã
organizaþie implicatã în traducerea Bibliei, a fost reprezentatã de
Jeron van Velden, un excelent
vorbitor de limbã românã ºi un
bun mobilizator la misiune. În
prezent 9 tineri români sunt
angrenaþi prin aceastã organizaþie, în parteneriat cu APME, în
diferite proiecte de misiune
externã.

Programele din fiecare searã
au dat ocazia multora sã ia hotãrâri concrete în privinþa dedicãrii
lor. Pe de o parte, zeci de tineri
au declarat cã vor sã slujeascã pe
termen lung în alte naþiuni, iar
pe de altã parte, mulþi dintre participanþi s-au angajat sã susþinã
lucrarea misionarã financiar.
În ultima zi a conferinþei a
avut loc „un târg al oportunitãþilor de misiune”, când agenþiile
misionare implicate în desfãºurarea conferinþei: APME, Wyclife,
MTU, SVM2, precum ºi ºcolile de
misiune CRST din Constanþa ºi
Christos pentru România din
Timiºoara au prezentat oferta lor
misionarã sau educativã tuturor
participanþilor.
VASILICÃ CROITOR
Botez noutestamental la
Biserica Penticostalã
Eben-Ezer din Pipera în
ziua de Rusalii a.c.
Botezul a fost oficiat de
pastorul Nicolae Ivan,
ajutat de presbiterul
Gheorghe Ivan.
Invitat la aceastã dublã

sãrbãtoare a fost pastorul
ªtefan Ivan, din Biserica
Betel Bucureºti.
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