Caleidoscop

Cãci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui
Dumnezeu.
(Ioan 12.43)
Slãvesc pe oameni pentru câºtig.
(Iuda 16)
Cel ce iubeºte slava deºartã este mai rob decât toþi robii,
deoarece vrea sã placã tuturor.
IOAN GURÃ DE AUR
Slava deºartã este începutul ºi pricina tuturor relelor.
TEOFILACT

Conferinþa naþionalã
GHEDEON

Î

ntre 23-25 mai a.c. s-a desfãºurat la Vatra Dornei
Conferinþa Naþionalã Ghedeon.
Conferinþa, având ca motto: „Duceþi-vã în toatã lumea…”
a fost gãzduitã de Biserica Baptistã Vatra Dornei (pastor Vasile
Hoblea). Lucrãrile conferinþei au fost conduse de fratele Teodor
Popovici din Oradea, reprezentant naþional al ghedeonilor din
România. Din partea forumului mondial a participat fratele Kenneth G. Neilson din Scoþia. Organizaþia Ghedeon colecteazã
fonduri pentru tipãrirea ºi distribuirea Noului Testament în ºcoli,
spitale, penitenciare, armatã, poliþie, hoteluri. În anul 2007 aceastã
organizaþie creºtinã a tipãrit 75 milioane de exemplare ale Noului
Testament pentru 187 de þãri, având 257.000 membri ºi ca obiectiv
pe anul 2008 sã colecteze 94 mil. dolari pentru tipãrirea de Biblii,
iar obiectivul pentru anul 2020 este sã ajungã sã tipãreascã anual
100 mil. exemplare. În România sunt în prezent 580 membri. Au
participat 100 delegaþii din 30 de centre din România.
Reprezentanþii care au luat cuvântul, au arãtat impactul care l-a
avut, în privinþa mântuirii sufletelor pierdute, primirea Noului Testament, atât în România cât ºi în alte þãri. Au fost invitaþi ºi pastori
penticostali cu soþiile lor din Bistriþa Nãsãud, Botoºani ºi Vatra
Dornei pentru a putea transmite bisericilor importanþa contribuþiei
financiare pentru tipãrirea Cuvântului lui Dumnezeu. În anul 2007
au intrat în România 530.000 N.T. iar în anul 2008 urmeazã sã
mai intre încã 530.000 N.T. Ghedeon. Urmãtoarea conferinþã
naþionalã va fi la Sovata în anul 2009. Conferinþa internaþionalã
Ghedeon va avea loc la Louisville, Kentucky (USA), 22-27 iulie 2008.
PAVEL ONIÞA, Iaºi

Dumnezeu foloseºte lucrurile
obiºnuite ca sã ne înveþe
adevãruri neobiºnuite.
O nouã revistã pentru penitenciare
Revista „Îngerul salvator” îºi propune sã vinã cât mai aproape de nevoile,
suferinþele ºi lacrimile femeii din penitenciar pentru a-i aduce speranþa de care are
nevoie ºi curajul de a face un nou început într-o viaþã nouã cu Dumnezeu. Revista
conþine articole, studii, mãrturisiri ºi poezii.
Adresa redacþiei: INEU, O.P. INEU, C.P. 2, Cod Poºtal 315300, jud. Arad,
Tel: 0744708903.

28

Cuvântul Adevãrului

Test din Luca
(alegeþi rãspunsul corect)
1. Care era cetatea de domiciliu al lui Iosif ºi Maria …
a) Capernaum
b) Nazaret
c) Ierusalim
2. Când ºi-a început lucrarea
publicã Isus avea …
a) 12 ani
b) 30 ani
c) 33 ani
3. Isus S-a înãlþat la cer în
apropierea localitãþii...
a) Nazaret
b) Betfaghe
c) Betania
Rãspunsuri

1. b
2. b
3. c

Cugetãri despre SLAVA DEªARTÃ

Întrebare
personalã
Cum acåionezi
când eæti acuzat
pe nedrept?

