Noul sediu al Societãþii Biblice din România

Inaugurarea
noului edificiu
al Bisericii
Penticostale
BETANIA, din
Cluj-Napoca
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âmbãtã, 14 mai 2011, în prezenþa a numeroºi oaspeþi din þarã ºi din
strãinãtate, Societatea Biblicã din România ºi-a inaugurat noul sediu,
situat în Oradea, strada Ogorului nr. 258, vizavi de Cartierul Europa.
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Noul imobil, care se întinde pe 3 niveluri ºi are o suprafaþã utilã de 1600 m , a
fost proiectat pentru a adãposti activitatea de editare, tipãrire ºi distribuþie a
societãþii. S-a amenajat aici o tipografie offset plan (care va tipãri cãrþile Editurii
Metanoia, dar va onora ºi comenzi externe), un depozit de carte, o bibliotecã, o
librãrie ºi o salã de conferinþe. Prin eforturile susþinute ale pastorului Gabriel
Fazecaº, stabilit în SUA, construcþia noii clãdiri a fost posibilã într-o perioadã de
un an ºi jumãtate. „Îi suntem mulþumitori lui Dumnezeu cã într-un rãstimp atât de
scurt am reuºit sã finalizãm acest proiect. Ne dorim, odatã cu inaugurarea clãdirii
ºi a noii tipografii, sã producem cât mai multe Biblii, pentru cã scopul Societãþii
Biblice din România este sã punã în mâna fiecãrui român o Biblie”, a declarat
Florin Ile, directorul executiv al Fundaþiei Societatea Biblicã din România.
Momentul festiv a fost deschis cu intonarea imnurilor României ºi Statelor
Unite de cãtre fanfara Bisericii Penticostale Filadelfia.
FLORIN ILE
(continuare în pag. 12)

Cultul Creºtin Penticostal a primit o invitaþie
de participare din partea iniþiatorilor vizând
proiectul de constituire a
Consiliului Consultativ al Cultelor.
Supusã dezbaterii Consiliului Bisericesc al
Cultului Creºtin Penticostal - Biserica lui
Dumnezeu Apostolicã din România în ºedinþa
din 11 mai a.c., oferta nu a fost acceptatã.

Colegiul de redacþie

forturile ºi rugãciunile membrilor bisericii
BETANIA din Cluj-Napoca au fost rãsplãtite în ziua de 28 noiembrie 2010, când,
dupã multe frãmântãri ºi încercãri, în prezenþa a mii de credincioºi ºi invitaþi din toatã þara, s-a desfãºurat ceremonia de inaugurare a noului edificiu.
Serviciul divin a fost coordonat de pastorul Vasile
Bojor, iar momentele semnificative din perioada construcþiei
ºi un scurt istoric al bisericii au fost prezentate de cãtre
pastorul Pavel Sãtmãrean.
La aceastã sãrbãtoare au participat foarte mulþi
credincioºi, printre care ºi numeroºi slujitori atât din oraº
cât ºi din întreaga þarã. Nu au lipsit nici reprezentanþii
administraþiei locale ºi judeþene, astfel cã primarul Sorin
Apostu, emoþionat, ºi-a început mesajul astfel „Locaºul
acesta este cea mai bunã demonstraþie cã Dumnezeu
lucreazã prin oameni ºi în oameni”. Conducerea bisericii
a mulþumit autoritãþilor locale, ºi, de asemenea, nenumãraþilor
oameni de bine, din oraº, din þarã ºi din strãinãtate care au
participat material la aceastã construcþie, în mod special
familiilor Cãpâlnaº, Gherman ºi Tecar.

Mesajele din partea Domnului, inspirate din Psalmul 122, au
fost rostite de pastorii Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului
Creºtin Penticostal, care, la final, a oficiat ºi consacrarea noului
edificiu, Romu Mocan, secretarul general ºi Aurel Moldovanu,
preºedintele Comunitãþii Regionale Cluj, ultimii `n\l]ând rugãciunile de dedicare.
Au slujit atât fanfara bisericii, cât ºi corul, alãturi de alte
grupuri vocal-instrumentale din bisericã.
Sãrbãtoarea a continuat prin organizarea unor seri speciale de
evanghelizare.
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Pentru Biserica Penticostalã
BETANIA din Cluj-Napoca,
anul 2010 a fost un an cu
multe frãmântãri privind
construcþia bisericii, dar de
asemenea a fost un an
binecuvântat, cu mari
rezultate din punct de vedere
spiritual. În data de 19
decembrie 2010, 32 de
candidaþi, majoritatea tineri
ºi tinere, au încheiat
legãmânt cu Domnul Isus în
apa botezului oficiat de
slujitori din biserica Betania,
pastorii Vasile Bojor ºi Pavel
Sãtmãrean, ºi prezbiterul
Ghiþã Sãrmãºan.

