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Cititorii ne scriu
ANUNÞ

S

ponsor penticostal doreºte sã sponsorizeze doi
misionari pentru plantare de biserici în zona
Olteniei. De dorit sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1. Sã fie creºtini model în comportament ºi sãnãtoºi
doctrinar;
2. Sã fie integraþi în biserica de care aparþin ºi sã
poatã fi recomandaþi de aceasta;
3. Sã accepte sã desfãºoare o activitate profesionalã
în cadrul localitãþii în care ar urma sã planteze o bisericã
(sã presteze o meserie), ocupaþie care sã-i ajute sã
cunoascã oameni ºi sã fie cunoscuþi de cãtre aceºtia,
indiferent dacã respectiva ocupaþie le aduce ceva venit
sau nu.
Sponsorul asigurã un venit lunar decent, funcþie de
familia pe care misionarul o are, inclusiv cheltuieli de
misiune ºi garanteazã sponsorizarea pentru minimum
cinci ani, cu posibilitãþi de prelungire.
Eventualii doritori pot lua legãtura cu fratele Iacob
Murza, misionar în judeþul Bistriþa-Nãsãud, tel.
0741272025, e-mail: iacobmurza@yahoo.com

PRECIZARE

F

ratele Johnny Matache din Detroit, SUA, ne scrie
cã la articolul „85 de ani de istorie penticostalã”,
în una din fotografiile publicate la pag.6 (Cuvântul
Adevãrului pe februarie 2008) prezentând lideri
penticostali din anii ’70-’80, lipseºte Dumitru Matache,
ales vicepreºedinte al Cultului ºi casier central în 1962.
Rãspundem fratelui Johnny Matache – cu scuzele de
rigoare – cã nu am dispus de o fotografie conform cu cele
solicitate, cu excepþia aceleia publicate deja în nr. 12/
2007, la pag. 7, în care apare ºi Dumitru Matache
împreunã cu tot Consiliul bisericesc în Bucureºti, 1968.
Totodatã menþionãm cã fotografia din nr. 2/2008
prezintã de fapt pe Sandru, Bochian, Vamvu ºi Bulgãr în
clasa de seminar, toþi 4 fiind ºi primii profesori la
Seminarul Teologic Penticostal din Bucureºti, explicaþia
la fotografie fiind „lideri penticostali”, (nu liderii), iar în
ce priveºte remarca dv. „Bulgãr nu fãcea parte din
Conducere”, precizãm cã era directorul Casei de Pensii
a Cultului.
Oricum, în ultima parte a articolului de istorie
penticostalã este menþionat numele Dumitru Matache,
vicepreºedinte al Cultului între 1962-1986.
CRISTIAN VASILE ROSKE

Astãzi, Betania, satul Martei,
Mariei ºi al lui Lazãr este locuit de
arabi, numindu-se al-Azariyeh
(foto stânga).

Locuri biblice
Betania - Isus „...a strigat cu glas tare: «Lazãre, vino afarã!»
ªi mortul a ieºit cu mâinile ºi picioarele legate cu fâºii de pânzã, ºi
cu faþa înfãºuratã cu un ºtergar. Isus le-a zis: «Dezlegaþi-l, ºi lãsaþil sã meargã.»” (Ioan 11.43-44).

Trepte sãpate în stâncã coboarã în mormântul în
care a fost îngropat Lazãr.
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