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Cititorii ne scriu
UN CITITOR DIN ADELAIDE, Australia
plecând de la textul din Evrei 10. 24 „sã veghem
unii asupra altora”, sesizeazã lucruri bune ºi mai
puþin bune din evanghelizãrile care au avut loc
în ultima vreme în România.
CALTEA MIRCEA, Prejmer, jud. Braºov.
Sperãm cã aþi primit între timp rãspunsul prin poºtã.
CIOBANU ION, Colibaºi, jud. Argeº. Vom trimite
în continuare revista în tot anul 2008, rugându-vã sã
ne anunþaþi imediat ce se schimbã adresa.
BARA VASILE, West Australia. Mulþumim
pentru frumoasa vedere din Perth, cu veºtile de la
Cãminul de bãtrâni din Moldova. Dacã va fi cu
voia Domnului, vom realiza ceea ce doriþi dv.
OLTEANU NELU, Gherla, jud. Cluj. Ne-am
bucurat de starea dv. bunã ºi încrederea în Domnul
pe care o manifestaþi, la care contribuie ºi vizitatorii
din þarã ºi strãinãtate.
COCIUBA ELENA, Detroit, SUA. Ne bucurã
faptul cã citiþi cu atenþie revista noastrã, apreciind
în mod deosebit mãrturisirile sorei Cecilia.
Folosim acest prilej pentru a transmite condoleanþe întregii dv. familii pentru decesul soþului
ºi tatãlui a 12 copii, IONEL COCIUBA, conlucrãtor în anii '70-'80 la distribuirea clandestinã
de Biblii ºi literaturã religioasã în þara noastrã.
RÃSCOL LIDIA, misionarã. Mulþumim pentru
informãrile ce ne parvin cu regularitate prin „Scântei
în beznã”. Dumnezeu sã vã însoþeascã în continuare cu biruinþã în Lucrarea Domnului.
LAURA DINESCU, Bucureºti. Toate poeziile dv.
sunt publicabile, dar pentru acest numãr special
am ales „Gânduri în amurg”.

Botez noutestamental în Biserica Penticostalã din
Gãtaia, judeþul Timiº, oficiat de pastorii Avram
Nicorici ºi Nelu Chimiveº.
*

Ordinarea în slujba de presbiter al Bisericii din Racºa judeþul Satu Mare - a fratelui Ioan Bud de cãtre pastorii
Simion Bumbar, Grigore Tudoran ºi Ioan Danciu.
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Efes - Oraº aflat pe

Ruine ale templului zeiþei
Diana aflat în Efes

22

Cuvântul Adevãrului

teritoriul Turciei moderne,
Efesul a fost unul din locurile de popas în timpul
celei de-a treia cãlãtorii
misionare a apostolului
Pavel. Dupã ce a învãþat
în sinagogã trei luni de
zile, ºi-a luat discipolii ºi
a organizat discuþii zilnice în ºcoala lui Tiran,
timp de doi ani. Datoritã
întoarcerii masive a oamenilor la Dumnezeu, argintarii conduºi de Dimitrie, închinãtori ai zeiþei
Diana, au declanºat o
revoltã împotriva lui Harta redã ruta celei de-a treia cãlãtorii a lui Pavel (împreunã cu
Luca) din Antiohia, pe Orontes, prin Turcia ºi prin Grecia ºi
Pavel. (F.A. 19)
înapoi, prin Alexandria Troada ºi prin Milet, spre Ierusalim.

