Conferinåã de tineret

Sãrbãtoare la
Slatina

B

iserica Betel Slatina
a fost gazda primei
Conferinþe de tineret
a Bisericilor Penticostale din
Comunitatea Regionalã OlteniaArgeº la 22 septembrie a.c. unde
au participat aproximativ 600 de persoane. Tema conferinþei a fost:
Cãutãrile tânãrului creºtin ºi relaþiile acestuia cu familia ºi
Biserica.
Întâlnirea a fost condusã de
pastorul Nelu Kovacs – coordonatorul Departamentului de Tineret ºi pastorul bisericii locale ºi de
fraþii pastori Ganea Gheorghe ºi Soos Dan – membri

ai Departamentului.
În partea a doua, fratele pastor Victor Tudorache, vicepreºedintele Comunitãþii Regionale a
avut cuvinte de îmbãrbãtare ºi implicare în
lucrare pentru participanþi.
În ultima parte a Conferinþei, invitatul special, fratele pastor Moise Lucaci, vicepreºedintele Cultului Penticostal ºi coordonatorul
Departamentului de Tineret pe þarã a prezentat
Proiectul Departamentului naþional de Tineret,
îndemnând tinerii la implicare în lucrare,
decenþã ºi solemnitate.
A avut loc un program de tineret încununat
cu multe poezii, rugãciuni, cântãri ºi mãrturii
a mai multor fraþi, printre care ºi tinerii din
Orãºtie, urmat de un mesaj evanghelic din
Daniel cap.3, vestit prin fratele Moise Lucaci.
K.I.

Botez
noutestamental
la Biserica Betel
din Slatina
oficiat de
pastorul Nelu
Kovacs ºi
prezbiterul
Florin
Ungureanu
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Legãmânt

Cine va crede ºi se va boteza, va fi mântuit
(Marcu 16.16)

Botez noutestamental
la Biserica Smirna din
Ferneziu, jud.
Maramureº, oficiat de
prezbiterii Hozan
Liviu, Bujor Ionel ºi
Ruºcal Pavel în râul
Firiza.

Botez noutestamental
in Biserica Penticostala
din Teiºori, jud. Giurgiu,
oficiat de presbiterul
Mãtãrcuþã Titel ºi de
diaconul Ioniþã Gicã în
data de 7 octombrie
a.c. De aceastã ocazie a
profitat ºi fratele
Gabriel, care, deºi
þintuit la pat din
naºtere – acum în
vârstã de 38 de ani –, a
insistat sã fie botezat la
râul Neajlov împreunã
cu ceilalþi 4 candidaþi.

Botez noutestamental
la Biserica
Penticostalã din
Maieru, judeþul
Bistriºa Nãsãud,
oficiat de pastorii
Dumitru Petru ºi
Rauca Iosif.
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Caleidoscop

Limbile de-a lungul istoriei

D

upã cum aratã lingvistul
David Harrison „limbile
(idiomurile) trec printr-o crizã globalã
de stingere care depãºeºte cu mult
viteza dispariþiei speciilor”. La fiecare
douã sãptãmâni o limbã moare. Pânã
la sfârºitul secolului, mai mult de
jumãtate dintre cele 7000 de limbi
vorbite pe planetã – multe niciodatã
înregistrate – sunt în pericol sã disparã.
Nordul Australiei este locuit de
vorbitori a 153 de limbi diferite, în
America de Sud se vorbesc 113 limbi.
Existã limbi vorbite în prezent doar
de câteva zeci de persoane.
Societatea Naþionalã Americanã de
Geografie se strãduieºte sã salveze
limbile aflate în pericol, identificând
aºa-numitele „zone fierbinþi”, locurile
de pe planetã cu cele mai rare, slab

Reprezentare grafica a turnului Babel - locul unde
Dumnezeu a încurcat limba oamenilor (Genesa 11.9)
înþelese sau ameninþate limbi indigene (Australia, Siberia
orientalã etc.).
Colaboratori ai Societãþilor Biblice ºi misionari
lucreazã în continuare intens la traducerea textelor biblice
în diferite limbi ºi, mai ales, dialecte ale unor popoare.

Gânduri despre SFINÞENIE
„Sfinþeºte-i prin Adevãrul Tãu!”
ISUS HRISTOS (Ioan 17.17)
Voia lui Dumnezeu este sfinþirea voastrã.
AP.PAVEL (1Tes. 4.3)
Sfinþenia este mama tuturor virtuþilor. ORIGEN
Simplitatea deschide calea sfinþeniei.
CLEMENT ALEXANDRINUL
Dacã-i iubim pe sfinþi, sã-i imitãm. AUGUSTIN
Primul... prima... din Biblie
Care este primul nume geografic din Biblie?
Care este prima profeþie amintitã în Biblie?
Care a fost prima carne amintitã ca ºi hranã?
Cine a clãdit prima cetate?
Când se aminteºte pentru prima datã moneda în Biblie?
Care este primul munte amintit în Biblie?
Rãspunsuri
1.Eden (Gen. 2.8)
2. Venirea lui Hristos (Gen. 3.15)
3. Carnea de viþel (Gen. 18.7-8)
4. Cain (Gen. 4.17)
5. La cumpãrarea ogorului
Macpela (Gen. 23.16)
6. Ararat (Gen. 8.4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Întrebare
personalã
Iei în serios promisiunile pe
care le faci sau ai tendinþa sã
le calci când nu este
convenabil sã le þii?

Statisticã globalã
Dacã în anul 1900 au apãrut în
întreaga lume numai 300.000 de cãrþi
creºtine (titluri, nu exemplare) – în
1970, 1.800.000, în 2005, 5.746.000,
previziunea pentru 2025 este de
aproape 12.000.000 titluri de cãrþi.
În ce priveºte numãrul de reviste,
în 2005 erau înregistrate 43.000 de
titluri de periodice creºtine, iar pentru
anul 2025 se prevede o cifrã care sã
se apropie de 100.000.
Statistica oferitã de Globus Mission
mai aratã cã în 2005 erau în lume 440
de milioane de computere cu folosinþã
creºtinã.
Cuvântul Adevãrului

23

