Ordinări
Duminică, 12 noiembrie 2017, s-a desf'aşurat
serviciul divin de ordinare a fratelui Adrian
Gagea în slujba de păstor al Bisericii Penticos
tale Betleem din Orăştie (foto dreapta).
Au fost prezenţi la eveniment, pentru
oficierea actului de ordinare, fraţii Nelu Filip,
preşedintele Comunităţii Regionale Penticos
tale Arad, pastor în Biserica Poarta Cerului"
" pastor în
din Timişoara, Mircea Demean,
Biserica Betel" din Haţeg şi Dan Tintean,
pastor în"Biserica „Filadelfia" din Călan.

În data de 17 decembrie 2017, în Biserica Penticostală Betania"
"
din Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud, a avut loc ordinarea
fratelui Ioan Petrican în slujba de prezbiter. Ceata slujitorilor
care au oficiat actul de cult prin rugăciune cu punerea mâinilor
a fost formată din pastorii Viorel Deac, preşedintele CRP Cluj,
Victor Cîmpean, Traian Ignat, Sever Feti şi Pop Simion.

Duminică, 3 derembrie 2017, Biserica Penticos
tală ,,Izvorul Vieţii" din Reşiţa a sărbătorit ordi
narea în sluJba de prezbiter a fraţilor Vasile Borş
şi Samuel Merticariu (foto dreapta). Alături de
slujitorii bisericii - Ciprian Bârsan, pastorul ooor
donator şi prezbiterii Mihai Ungureanu şi Marin
Pintilei -, au fost prezenţi pastorii Aurel Avram,
Titus Coroban, Florin Ciochină, Dan Hârtie şi
Gheorghe Merticariu, invitaţi la eveniment.
cu zi. Totuşi, ca o ilustrare a credinţei
în Hristos este foarte defectuoasă. Nu
îi putem găsi pe apostoli predicând
despre marea probabilitate a învierii
lui Hristos. Această definiţie nu s-ar
putea aplica apostolilor care L-au
văzut, L-au atins, L-au ascultat şi au
cinat cu Hristosul înviat (1 Ioan 1:1;
Luca 24:36-43). A crezut Toma că
probabil a înviat Hristos când şi-a pus
degetul pe rănile din palma şi coasta
Lui (Ioan 20:27-29)? Vorbeşte Biblia
despre o credinţă ce elimină orice urmă
de îndoială? Cu siguranţă, DA! Iov a
spus „eu ştiu, Răscumpărătorul meu
este viu" (Iov 19:25). Pavel spune: ,,Şi

din pricina aceasta suf'ar aceste lucruri;
dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am
crezut. Şi sunt încredinţat că El are
putere să păzească ce I-am încredinţat
până în ziua aceea" (2 Tim 1:12).
Autorul cărţi Evrei spunea: ,,Şi credinţa
este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd."
(Evrei 11:1). Convingerea scrisă în
cartea Evrei este mai mult decât o
speranţă agăţată de probabilităţi.
În limbajul zilnic, credinţa se re
feră la încrederea pe care o persoană o
are în mărturia unei altei persoane.
Bazat pe cunoştinţele pe care un om le

are despre un altul, acesta este con
vins dacă cuvântul său este vrednic de
crezare sau nu. O persoană crede că
ceva este adevărat chiar dacă n-a fost
martor la acel lucru. Biblia, când spune
că credinţa este o încredere în lucrurile
care nu se văd, descrie faptul că noi,
creştinii, credem în ceea ce Biblia ne
învaţă, chiar dacă nu am fost martori
la evenimentele istorice şi la minunile
pe care Biblia le descrie. Creştinii cred
în lucruri nevăzute bazându-se pe măr
turia lui Dumnezeu!
(continuare în pag. 25)

