Evenimente
Congresul Copiilor ºi al Învãþãtorilor de ªcoalã Duminicalã din
Comunitatea Regionalã Bucureºti
În ziua de 12 aprilie a.c. a avut loc în Biserica
Vestea Bunã din Bucureºti Congresul Copiilor ºi al
învãþãtorilor de ªcoalã duminicalã din Comunitatea
Regionalã Penticostalã Bucureºti.
Au participat 6 biserici penticostale din
Bucureºti ºi alte 9 biserici din Comunitate.

învãþãtorii au putut participa ºi
la seminariile organizate cu
acest prilej: ªcoala duminicalã, Implicarea copiiilor în Bisericã ºi
Evanghelizarea
copiilor.
Copiii au participat
ºi la câteva concursuri,
premiul întâi fiind
câºtigat de copiii din
Biserica Betezda din
Pastorul Ioan Bochian
Bucureºti.
C.V.R.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de
pastorul Ioan Bochian,
preºedintele Comunitãþii, care a subliniat
faptul cã unul din scopurile întâlnirii este
încurajarea lucrãrii cu
copiii ºi a învãþãtorilor
din ªcolile duminicale.
În timpul celor 6 ore
cât a durat programul,

Josh McDowell în România
Josh McDowell a conferenþiat în 84 de þãri, în peste
700 de universitãþi. Este autor ºi co-autor la peste 75 de
cãrþi din care a vândut mai mult de 10 milioane de copii în
toatã lumea.
Printre cele mai cunoscute lucrãri ale sale se numãrã
Mãrturii care cer un verdict, publicatã în 1972 ºi Mai
mult decât un simplu tâmplar, tradusã în peste 50 de limbi.
În anii ‘90 Josh a lansat o altã serie de cãrþi care au devenit
resurse fundamentale în domeniul moralitãþii ºi proble-

melor tinerilor: De ce sã aºtepþi, Right from Wrong ºi
Generaþia Înstrãinatã.
Programul celei de-a treia vizite în România a început
cu conferinþa organizatã de B.I.G.-IMPACT (Fundaþia
„Biserici cu Impact Global”) în parteneriat cu Josh
McDowell Ministry pe 10-11 aprilie a.c. la Sovata, al cãrei
motto a fost „Slujind în spiritul fiilor lui Isahar, sã ne
strãduim sã înþelegem cu ce se confruntã tânãra generaþie
din România ºi sã întâmpinãm nevoia de echipare a pãrinþilor, pastorilor ºi a liderilor de tineret care slujesc acestei
generaþii.”
Sã zidim convingeri sãnãtoase în vieþile adolescenþilor
este titlul conferinþei pentru pãrinþi ºi profesori pe care Josh
a susþinut-o pe 11 aprilie, orele 19 la Palatul Copiilor, în
faþa unei audienþe de peste 800 de persoane.
Sâmbãtã dimineaþa, de la ora 9, a avut loc Întâlnirea cu
liderii bisericilor evanghelice din Bucureºti, la Biserica
Golgota (foto stânga).
Principalul eveniment a fost conferinþa pentru
adolescenþi ºi tineri cu titlul Sex: mituri ºi adevãr, susþinutã
de Josh McDowell la Sala Palatului sâmbãtã seara, de la
19.30, care a adunat peste 4200 de tineri.
Participanþii la aceste conferinþe au primit gratuit câte
o carte a lui Josh McDowell.
DANIEL PURDEL
Cuvântul Adevãrului
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