Evenimente

Olimpiada Naþionalã
de Religie Alianþa Evanghelicã
din România

Î

n perioada 18-21 aprilie 2011 s-a
desfãºurat, la Oradea, prima
Olimpiadã Naþionalã de Religie organizatã de Ministerul Educaþiei în parteneriat
cu Alianþa Evanghelicã din România.
La acest eveniment au participat 51 de
elevi (clasele VII – XII) din 9 judeþe (Arad,
Bihor, Caraº-Severin, Cluj, Iaºi, Timiº,
Sibiu, Suceava, Vaslui) ºi din Bucureºti.
Festivitãþile de deschidere ºi de premiere, cât ºi mesele festive care au urmat,
au avut loc la Biserica Penticostalã Speranþa,
pãstoritã de fr. Ioan Moldovan, preºedintele Alianþei Evanghelice din România.
La aceste festivitãþi au participat pastori locali,
vicepreºedintele AER Virgil Achihai,

Noul sediu al Societãþii
Biblice din România
(urmare din pag. 2)
Printre cei care au luat cuvântul în cadrul
evenimentului inaugural s-au numãrat: Gabriel
Fazecaº, preºedintele fondator al Societãþii
Biblice din Romania; Pavel Riviº Tipei,
preºedintele Cultului Creºtin Penticostal;
Moldovan Ioan, preºedintele Comunitãþii
Regionale Penticostale Oradea; Ionicã Buia,
pastorul Bisericii Penticostale „Alleluia” din Detroit; Doru Cîrdei, secretarul Uniunii Penticostale
din Republica Moldova; Victor Tudorache,
preºedintele Comunitãþii Regionale Penticostale
Oltenia-Argeº; Ilie Bolojan, primarul Oradei;
Radu Þîrle, preºedintele Consiliului Judeþean
Bihor; Mircea Demean, reprezentantul Societãþii
pentru Europa; Adrian Fazecaº ºi alþii.
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Cuvântul Adevãrului

preºedintele Consiliului Judeþean Bihor – dr. Radu Þîrle,
reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Bihor ºi
profesorii însoþitori.
Prin numirea din partea Ministerului Educaþiei, Comisia
Centralã de organizare a olimpiadei a fost formatã din: conf.
univ. dr. John Fleter Tipei de la ITP Bucureºti - preºedinte,
prof. Florin Negruþiu – vicepreºedinte, prof. Ioan-Cãlin
Hurgoiu – secretar, iar membrii comisiei au fost selectaþi dintre
profesorii de religie din cadrul cultelor aparþinând Alianþei
Evanghelice.
Olimpiada s-a desfãºurat la Liceul Teologic Penticostal
„Betel” din Oradea, unde directorul acestuia, prof. Onisim
Cozma, împreunã cu cadrele didactice ºi personalul administrativ au creat cele mai bune condiþii pentru un astfel de eveniment.
JOHN TIPEI

Scurt istoric al Societãþii Biblice din România

L

a începutul anilor ’80 Dumnezeu mi-a pus pe inimã dorinþa arzãtoare
de a tipãri ºi de a rãspândi Cuvântul lui Dumnezeu. Aproximativ 10 ani
mai târziu, când Domnul a deschis larg uºile pentru rãspândirea Evangheliei în
România, visul meu s-a concretizat în realitate. În anul 1998 am înfiinþat Misiunea
Românã Penticostalã, care avea ca obiectiv principal tipãrirea ºi rãspândirea de
Biblii atât în rândul celor nemântuiþi, cât ºi în rândul creºtinilor, indiferent de
confesiune. Am înþeles atunci cã sunt încã milioane de români care au nevoie de
Cuvântul lui Dumnezeu, singurul care le poate schimba viaþa, arãtându-le calea
spre mântuire.
În anul 2005 am înfiinþat Fundaþia Societatea Biblicã din România, care are
ca scop primordial tipãrirea ºi rãspândirea de Biblii. Bordul de conducere al
acestei societãþi este format din pastorii Gabriel Fazecaº, Pavel Riviº Tipei, Ioan
Moldovan, Simion Timbuc ºi Mircea Demean
De-a lungul acestor ani s-au tipãrit sute de mii de Biblii de diferite dimensiuni
ºi modele, folosindu-se traducerea Cornilescu – atât cea originalã, cât ºi cea
revizuitã ortografic. Lucrarea Societãþii Biblice a continuat sã se extindã, iar
spaþiul în care funcþiona a devenit neîncãpãtor. Sub cãlãuzirea ºi cu ajutorul lui
Dumnezeu, în anul 2009 am început construcþia noului sediu al Societãþii Biblice,
o clãdire cu 3 niveluri care include tipografia ºi depozitul de carte, datã în
folosinþã în luna mai 2011.
Fundaþia Societatea Biblicã din România este o continuare a Romanian
Bible Society, cu sediul în SUA, împãrtãºind aceleaºi obiective, ºi anume tipãrirea
ºi rãspândirea de Biblii în SUA ºi Canada.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru tot
ajutorul, cãlãuzirea ºi protecþia Sa în realizarea
acestor proiecte, contribuþie la împlinirea marii
însãrcinãri lãsate nouã de Domnul Isus, aceea
de a duce Evanghelia la orice fãpturã.
Dumnezeu sã binecuvânteze Societatea
Biblicã din România, scopul ei, pe cei care fac
posibilã realizarea lui, precum ºi pe toþi aceia
care vor beneficia de pe urma existenþei acestei
societãþi.
GABRIEL FAZECAª
Fondator Societatea Biblicã din
România ºi Romanian Bible Society

