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murit în Hristos). Pavel își dorea să ajungă
cu orice chip la învierea din morți (Fil. 3:11).
Argumentele în favoarea învierii celor ce
au murit în Hristos sunt următoarele:
a. „întâi vor învia cei morți în
Hristos” (1Tes. 4:16d; Apoc. 20:6);
b. „Cel ce a înviat pe Hristos îi va
învia și pe cei în a căror inimă se află
Duhul lui Hristos” (Rom. 8:11; 1Cor.
6:14; Fapte 26:23);
c. Hristos „trebuie să fie cel dintâi
în învierea morților” (Fapte 26:23);

d. „…toți vor învia în Hristos, fiecare la rândul cetei lui” (1Cor. 15:22,23);
e. „Dumnezeu va aduce înapoi pe
cei ce au adormit în El” (1Tes. 4:14);
f. „Așa este și învierea morților.
Trupul este semănat în putrezire, și
învie în neputrezire; este semănat în
ocară; și învie în slavă; este semănat
în neputință și învie în putere.” – 1Cor.
15:42-44;
g. „...trâmbița va suna, morții vor
învia nesupuși putrezirii...” – 1Cor. 15:52.
Specificăm în acest moment că în

Din Ucraina, către alte țări

Noul Testament conceptul de înviere e
utilizat și cu scopul de a reliefa realitatea
nașterii din nou (Efes. 2:6; Col. 2:12;3:1;
1Pet. 1:3; 3:21) și mai apoi trăirea unei
vieți noi în Hristos (2Cor. 5:15d; Rom. 6:5).
Așadar, privitor la învierea morților
există câteva așteptări realiste și anume:
învierea din punct de vedere spiritual a
celor ce cred în Domnul Isus Hristos, dar
în același timp o înviere fizică a sfinților,
pentru răsplată, dar și a celor ce L-au
respins, pentru judecată.

„Cine va crede
și se va boteza
va fi mântuit...”

LEGĂMÂNT

ÎNVIEREA DOMNULUI

(urmare din pag. 9)

(Marcu 16.16a)

Ordinare

Botez în apă oficiat în data de 27 martie a.c. în Biserica Penticostală
Filadelfia București de pastorul Nicu Oros și de prezbiterul Valentin
Oprea, în fotografie alături de cei 9 candidați și de o parte din
comitetul bisericii (foto sus).

(urmare din pag. 3)

Am simțit dragostea lui Dumnezeu la greu
Și mulți oameni ce propovăduiesc Cuvântul Său.
Între atâta amărăciune și momente grele
Am aflat că Cineva a murit pentru păcatele mele!

Botez noutestamental în Biserica Penticostală „Betel” din București,
în cadrul căruia 9 persoane și-au mărturisit credința în Domnul Isus
Hristos și hotărârea de a-L urma toată viața. Actul de cult a fost
oficiat în data de 3 aprilie a.c. de pastorul Ștefan Ivan (foto jos).

Nu-mi mai pasă de război sau de ce am lăsat
Vreau să vin la Isus, să-L cunosc, neapărat!
Toate îmi vor fi înzecit înapoiate
Vreau să trăiesc fericit și liber de păcate!
Războiul și el are un sens al lui, poate unii nu văd
Dar eu în clipele acestea grele, o lumină întrevăd
E speranța ce vine de la Isus, de la Tatăl meu de Sus!
El mă va păzi și nimic nu-mi va lipsi, așa a spus!

Pe data de 27 martie a.c., Biserica
Penticostală „Betel” din Moșnița
Veche, județul Timiș, a fost în
sărbătoare, datorită celor 9
persoane care au încheiat
legământ cu Domnul în apa
botezului (foto sus). Botezul a fost
oficiat de pastorul bisericii, Radu
Hlibocianu (în dreapta) și de
prezbiterul Mitru Marchiș.

Cu curaj și fără teamă, merg drept înainte
Și aștept în tăcere promisiunea Domnului, cuminte.
Eu mă încred în El și în Cuvântul Lui,
Cred din toată inima în puterea și tăria Domnului!
Deznădejdea m-a doborât atunci când am plecat...
Astăzi, în Numele Domnului Isus, eu m-am ridicat!
Lacrimi nu mai curg și sufletul nu mai e împovărat,
Fiindcă eu, pe Dumnezeu cel adevărat, acum L-am aflat.
Îți mulțumesc, Doamne, și pentru acest război,
Tot ce am pierdut consider acum un gunoi!
Pot oricând și oriunde să o iau de la început,
Ca și cum, nimic, în țara mea, nu am avut.
Pot, pentru că Dumnezeu tot timpul mă întărește
Și din Cuvântul Său cu dragoste mă călăuzește!
Nimic nu-mi lipsește, de toate am!
Acum Îl am pe Isus, înainte nu-L aveam!
Mă rog ca toți să afle despre Dumnezeu
Și să meargă cu curaj înainte, chiar dacă e greu.
În orice lucru rău, este mereu ceva bun...
Nu mă îngrijorez, bunuri pot oricând să adun.
Nu mai stau să-mi plâng de milă și nu mă simt străină
De crezi, ajutorul și la tine poate să vină
Nu descuraja și nu-ți pierde de tot speranța,
Să afli de Isus poți, însă, acum, să ai șansa!

În data de 25 aprilie a.c., în Biserica Penticostală
Fodora din județul Salaj, a avut loc serviciul de
ordinare în slujba de prezbiter a fratelui Florin
Pantea. Au participat pastorii Vasile Bojor,
președintele CRP Cluj, Petru Măluțan, pastor
județean, Ioan Căpâlna, pastorul Bisericii locale,
Valerian Mocan, Kocsis Gergely din Bistrița și
pastor Scurtu Ioan tot din Bistrița.

Botez în apă în Biserica Penticostală
„Emanuel” din Hăbud, județul
Prahova, prin care 12 persoane și-au
mărturisit credința în Domnul Isus
Hristos (foto stânga). Actul de cult a
fost oficiat în data de 25 aprilie a.c. de
prezbiterul Dan Ciusă.

