La 86 de ani de existenþã

Biserica Penticostalã „Flacãra Rusaliilor” Cuvin în sãrbãtoare

Impresii de la
Conferinþa Naþionalã de Muzicã
Cluj, 2-5 octombrie a.c.
„Mã bucur de iniþiativa de a organiza o
conferinþã naþionalã pentru muzica
bisericeascã,pentru cã în zgomotele
disonante ale lumii în care trãim trebuie sã
distingem clar lauda care îl onoreazã pe
Dumnezeu ºi Mãreþia Sa.
Faptul cã au fost invitaþi profesori de
specialitate la aceastã conferinþã ºi, de
asemenea, ºi interpreþi dedicaþi, aratã cã
între creºtinii autentici de astãzi, existã
dorinþa ºi preocupare pentru cântarea din
Biserica Domnului Isus.
Eu nãdãjduiesc ca acesta sã fie doar
începutul unor astfel de acþiuni în Cultul
Creºtin Penticostal din România, ºi cred cã
Dumnezeu va binecuvânta asemenea iniþiative ºi în viitor.”
Pastor Victor Sainiuc

Pentru Biserica Penticostalã „Flacãra Rusaliilor”
din Cuvin, judeþul Arad, 10 august 2008 a însemnat o
dublã sãrbãtoare: împlinirea a 86 de ani de la

atestatul ei istoric (1922-2008) ºi împlinirea a 50 de ani de
la deschiderea locaºului de rugãciune: Biserica
Penticostalã Cuvin.
(Continuare în pag. 7)

Geoagiu-Bãi – 20-22 noiembrie

Conferinþa Naþionalã
Pastoralã - 2008
Comitetul Executiv al Cultului Creºtin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România a
hotãrât ca în zilele de 20-22 noiembrie a.c. sã aibã loc, la
Geoagiu-Bãi, judeþul Hunedoara, Conferinþa Naþionalã
Pastoralã.
Tema conferinþei va fi „Poziþia Bisericii Penticostale
din România privitoare la transplantul de organe ºi
fecundarea în vitro”. Lectori vor fi fraþii pãstori ºi
medici - Liviu Rad din Deva, Ghiþã Amza din Cluj ºi un
psiholog.
Cheltuielile de deplasare, cazare (douã nopþi la
hotel) ºi mesele servite vor fi suportate de cãtre bisericile
ale cãror pãstori participã la conferinþã sau de fiecare
participant în parte.
COMITETUL EXECUTIV
La Conferinþã se vor aduce Calendare pentru 2009, Statute
ale Cultului + Legea Cultelor ºi se vor putea face abonamente la
Cuvântul Adevãrului pe 2009.

Colegiul de redacþie
Redactor ºef
Cristian Vasile Roske
Pavel Riviº Tipei
Romu Mocan
Ioan Moldovan
Moise Lucaci
Moise Ardelean
Aurel Moldovan
Ioan Gurãu
Redactor
Daniel Purdel

Secretar redacþie
Gabriela Gherasim

Abonamentele pentru 2009 la pag. 7!
RO29RNCB0077029207060001 (LEI)
RO72RNCB0077029207060003 (EURO)
RO02RNCB0077029207060002 (USD)
BCR Filiala sector 6 Bucureºti
Cod fiscal (CUI): 4431227
Tiraj: 13.300
I.S.S.N. 1222-2720
Redacþia ºi administraþia
Str. Carol Davila 81, Sector 5,
Bucureºti, Cod 050453;
E-mail: redactie@cuvantuladevarului.ro
cuvantuladevarului@yahoo.com
Tel./ Fax: 021/311.92.95 (ROMTELECOM)
031/405.45.42; 031/405.45.43 (RDS)
www.cuvantuladevarului.ro

Corul Bisericii Penticostale Nr 1 (Carpaþi) lãudând pe Domnul în cadrul Conferinþei
„Mulþumesc Domnului pentru aceastã iniþiativã, de a se organiza o astfel de
conferinþã în cadrul Cultului Creºtin Penticostal din Romania. A fost minunat
ca dupã câþiva zeci de ani de experienþã sã pot descoperi lucruri noi privind
slujba mea în domeniul cântãrii.M-au impresionat gândurile profunde ale fr.
Brad Moffett (în medalion) ºi profesionalismul în arta dirijoralã a fr. Mark
Bailey”.
Prof. Dr. Emima Stan

Apariþii editoriale noi...
Islamul este la uºa casei noastre. Fundamentalismul islamic a crescut mult în
ultimii zece ani ºi, în multe pãrþi ale lumii, mai ales în Africa, se duce o luptã acerbã
între creºtinism ºi islam pentru inimile ºi minþile oamenilor.
Islamul ºi mãrturia creºtinã oferã o perspectivã clarã a celor douã culturi.
Autorul exploreazã rolul credinþei islamice de a schimba lumea, îi examineazã
preceptele de bazã, discutã despre domeniile de convergenþã ºi divergenþã dintre
creºtinism ºi islamism, iar apoi explicã felul în care creºtinii pot prezenta Evanghelia
într-un mod eficient musulmanilor. Care sunt pietrele de poticnire pentru musulmani? Ce poate oferi creºtinismul? Cu ce împotriviri se confruntã convertitul
musulman?
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O carte ce conþine teme majore, cu aplicaþii practice locale. Deºi se
adreseazã cu predilecþie situaþiei europene, cartea prezintã reflecþii ºi propune
rãspunsuri relevante pentru majoritatea þãrilor vestice. Scrisã din experienþa a
numeroase contacte în þãrile Europei, dar ºi pe baza vieþii de zi cu zi în douã
orãºele olandeze, Heerde ºi Epe, cartea este o încercare de a face legãtura între
ideile spirituale ºi filozofice care au dat naºtere Europei, aºa cum o ºtim azi, ºi
schimbãrile ºi dezvoltarea ce se produc zilnic, chiar sub ochii noºtri, ºi care au
ecouri în multe alte pãrþi ale lumii.
EDITURA KAIROS: Telefon: 0241.550.112; 0747.499.021;
0723.305.920;Yahoo ID: kairosro; E-mail: librarie@editurakairos.ro;
Web: www.editurakairos.ro; Adresa: C.P. 3-307, Constanþa

