Cititorilor noștri
Continuăm publicarea referatelor de la
Conferința Națională a Pastorilor din acest an cu
materialul prezentat de pastorul Cornel Avram,
care tratează subiectul atât de important al
mentorării.
Rubrica specialistului din acest număr aduce
în atenția credincioșilor penticostali problema
cimitirelor în contextul legislativ și social actual.
Pentru cei care credeau că termenul viziune desemnând o imagine mentală a ceea ce dorește
Dumnezeu să devină o anumită lucrare - este o
noțiune relativ nouă, pastorul Ciprian Terinte le
dezvăluie că el era cunoscută încă de pe vremea
Părinților Bisericii. Dar vă las pe dumneavoastră
să descoperiți singuri ce surprize mai ascunde
numărul de față al revistei Cuvântul Adevărului.
Am dorit să îmi exprim regretul pentru
întârzierile survenite în apariția revistei în acest
an - datorate unor cauze obiective - și să vă invit
să vă rugați pentru ca munca noastră pentru
slava și gloria lui Dumnezeu să fie încununată cu
rezultate binecuvântate.
După cum ați observat din numărul trecut,
și în anul 2013 vom păstra aceleași prețuri la
abonamente și la calendare, din dorința de a-i
ajuta pe aceia pentru care orice cheltuială, cât de
mică, tot contează. Vă îndemn, însă, pe toți cei
care puteți, să sprijiniți financiar, prin donații,
activitatea redacției revistei Cuvântul Adevărului,
mai ales activitatea misionar-evanghelică,
prin sponsorizarea unor abonamente gratuite
la dispoziția fraților care misionează în zonele
sărace unde nu sunt biserici penticostale, ca
Oltenia și Moldova sau în Republica Moldova și
Ucraina, între vorbitorii de limba română.
Pe această cale doresc să mulțumesc celor care
au făcut cu bucurie lucrul acesta anul trecut - în
special pentru Moldova și Ucraina, investind
astfel în lărgirea împărăției lui Dumnezeu. El
să-i răsplătească pe toți dătătorii voioși și să ne
ajute pe toți să lucrăm cu bucurie în orice loc ne-a
așezat El, așteptând și grăbind venirea Lui.
Fiți binecuvântați de Domnul!
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