
Alianţa Evanghelică din România 

18  aprilie 2013 

Invitaţie 
la Conferinta Lucratorilor Evanghelici din Romania si Europa de Est 

18-19 iunie 2013 
 
Stimate frate şi coleg de lucrare………………………………………………………………………………………………, 
 

Vă salutăm cu dragoste din partea Aliantei Evanghelice din Romania! 
Ne face o deaosebită plăcere să vă invităm la Conferinţa Lucrătorilor Evanghelici din România şi 

Europa de Est cafre va avea loc marţi şi miercuri 18 şi 19 iunie 2013 în Bucureşti.  
 Tema Conferintei va fi Puterea Unitătii în Cuvânt , temă susţinută de Pastorul Jack Graham de la 
Biserica Prestonwood Dallas Texas, SUA si alti colaboratori din Coalitia de Biserici Evanghelice din SUA. 
 Locaţia conferinţei va fi  Aula Centrului Crestin Bucuresti din Str. Răsăritului nr. 59 sector 6 
Bucuresti, iar programul  va fi următorul: 

- Marti 18 iunie 2013 
o 7,30 – 9,00 Înscrirea pe baza unei contribuţii:  15 lei pentru documentele conferinţei 

şi separat 25 lei pentru masa din cele 2 zile; 
o 9-13 Sesiuni de lucru cu pauză de cafea si părtăşie; 
o 13-14 Pauza de masă 
o 14-17 sesiunile de dupa amiază cu pauza de cafea si părtăşie; 

- Miercuri 19 iunie 2013,  în cursul zilei se va relua acelaşi program cu alţi vorbitori.  În plus, 
miercuri seara între orele 19 – 20,30 va avea loc o mare  evanghelizare la Sala Palatului. 

Scopul acestei conferinţe este de a realiza un parteneriat pentru o perioada mai lungă de timp 
cu biserici  din Coalitia de Biserici Evanghelice din SUA. Acest parteneriat va fi realizat in spiritul temei 
propuse si dezbatute, respectiv a puterii pe care o castigăm prin unitatea în Cuvânt. 
 Începând cu data conferinţei, bisericile din această coaliâie din Romania, Europa de Est si SUA 
vor studia in paralel teme comune din Evanghelia după Ioan pentu a sublinia puterea unitătii noastre 
bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
 La sfârşitul perioadei de studio,  ca lideri de biserici din Romania  veţi fi invitaţi să participaţi la o 
Întâlnire frăţească in Dallas, Texas -Statele Unite ale Americii, cheltuielile de transport si cazare fiind 
suportate de bisericile partenere din SUA. 
 Persoanele de contact prin care se organizează participarea sunt: 
  Fratele Cornel Boingeanu pentru bisericile baptiste; 
  Fratele Ioan Bochian pentru bisericile penticostale 
  Fratele Virgil Achihai pentru bisericile crestine dupa evanghelie 
  Fratele Ioan Ceuta pentu celellate biserici . 

Criteriile după care se vor nominaliza cei 400 de lideri de biserici din Romania care vor face 
deplasarea in 2014 in SUA se vor anunta in timpul acestei conferinte din iunie de la Bucuresti. 
 Precizăm că parteneriatul care va începe acum intre biserici are ca scop dezvoltarea si sustinerea 
unor proiecte concrete de evanghelizare, misiune , plantare de biserici in Romania si Europe de Est  in 
următoarea perioadă premergătoare  Venirii Domnului Isus. 
  
 Preşedinte,        Secretar, 
 Virgil Achihai        Cristian Titirişcă 


