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Valoarea jertfei lui Hristos

CUPRINS

Jertfa lui Hristos ridică tot păcatul omenirii
Prin crucea de la Golgota în lucrarea mântuirii.
El e Mielu-ales de Tatăl care ne-a adus salvarea
Când murea pe lemnul crucii să putem avea iertarea.

Nu vă înspăimântaţi!
Daniel Purdel
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Învierea – biruinţa decisivă a luminii
Pastor Adrian Vlad
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Sacrificiul Domnului Isus
Pastor Adrian Jurj
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Învierea lui Mesia: promisiune şi
împlinire
Prezbiter Caleb Nechifor
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Singura Cale îngustă către Tatăl Creatorul
Care ne oferă viața e Isus Mântuitorul.
Mântuirea nu-i la nimeni dintre oamenii din lume.
Doar credința-n El ne-ajută și în singurul Său Nume.
Universul fără margini temelia-n El și-o are.
Și Biserica-i zidită pe-a Lui jertfă salvatoare.
Altă temelie nimeni nu mai poate ca să pună.
Tatăl I-a dat confirmarea și aceasta-i Vestea Bună.

Ordinare
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Beneficiile Învierii
Diacon Jani Kardos
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Fiţi plini de râvnă cu duhul
Pastor Anca Iosif
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Psalmul 87 – Între Ierusalimul vechi
şi Ierusalimul nou
Însemnări exegetice
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Sara – prin credinţă, la puterea de
zămislire
Pastor Ioan Bochian
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Vino, nu mai sta pe gânduri! Prețuiește-L prin credință
Și te-ntoarce chiar acuma la Domnul cu umilință.
Cei care prin împietrire tot la ușă o să-L țină
Vor intra în întuneric și vor pierde-a Lui lumină.

Lirică creştină
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O femeie evlavioasă…
Rosario (Caro) Washer
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Este-o singură speranță și un singur Salvator.
Cine vrea ca să-L primească va avea un viitor.
Va petrece veșnicia în Orașul cel ceresc
Unde noapte nu mai este, ci doar har dumnezeiesc.

Spiritualitate penticostală (3)
Pastor Eugen Jugaru
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Merită ca să-L cunoaștem prin credință și-ascultare
Dându-I viața-n întregime cât vom fi aici sub soare.
Tot așa făcuse Saul, un cumplit prigonitor,
Ce L-a întâlnit pe Domnul înviat ca Salvator.
Și din ziua mântuirii el a fost zdrobit în duh
Ca părtaș la răstignire luminat de Sfântul Duh.
Una-n duh dorea să fie cu Mielul lui Dumnezeu
Ca să guste bucuria Învierii Lui mereu.
Poți tu azi să stai departe de Isus, de cer, de Rai
Și să nu vii, frățioare, Domnului să te predai?
Sus în ceruri mijlocește Preotul-Mare Isus
Chiar cu propriul Său sânge care pentru noi a curs.

CORNELIU LIVANU

Harta Cavalerului, cea de a treia carte de R.C.
Sproul, apărută la editura Gramma, ne poartă cu multe
secole în urmă, unde micuții cititori îl vor întâlni pe
cavalerul Sir Charles, care are parte de o aventură grea
și neașteptată. Într-o zi, Sir Charles primește o scrisoare din partea Regelui și o hartă care să îi arate calea
spre locul unde se afla Mărgăritarul Marelui Prinț. Sir
Charles pornește la drum, dar în loc să se uite pe hartă
și să urmeze instrucțiunile, preferă să îi întrebe pe
oamenii pe care îi întâlnește pe drum despre cum poate
ajunge la muntele unde se află Comoara. Cu fiecare
răspuns pe care îl primește, Sir Charles devine mai
confuz și se rătăcește, trecând prin mlaștini, drumuri
cu spini sau cărări ușoare care au la capătul lor prăpăstii periculoase.
Într-un final, Sir Charles îl întâlnește pe domnul
Pelegrin, care fusese trimis să îl ajute să descifreze harta.
În partea a doua a poveștii apar și alte personaje
și sunt prezentate discuțiile dintre Sir Charles și Prinț
despre semnificația hărții (care este, de fapt, Cuvântul
lui Dumnezeu), despre căderea în păcat și despre salvarea oamenilor.
Personal, această parte mi s-a părut mai complexă
și mai greu de urmărit de către preșcolari, așadar cred
că „Harta Cavalerului” este potrivită pentru copiii de
la 8 ani în sus.

ANDREEA ȘTEFĂNICĂ
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Legământ
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RoMisCon - Zalău
Misiune
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Buletinul Cultului Creștin Penticostal

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI
„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)

O nouă traducere a Noului Testament
Interviu
30

Colegiul de redacţie

Fiul nerisipitor
Pastor Nicu Oros

Redactor-şef
Daniel Purdel

R.C. Sproul, 3 cărţi pentru copii
Recenzie carte
Admitere 2022 - ITP Bucureşti
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Membri
Moise Ardelean, Aurel Moldovanu,
Simion Bumbar, Iosif Anca, Ioan
Bădeliţă, Ioan Moldovan, Ioan
Filip, Axinte Liviu, Bojor Vasile

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL
DIN BUCUREȘTI
Un nou program de masterat:
Teologie penticostală aplicată
Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu anul universitar 2022
– 2023 vom avea un nou program de masterat: „Teologie penticostală
aplicată”. Noul program de studiu din cadrul Facultății de Teologie
Penticostală a ITP București a fost autorizat de ARACIS, în ședința
Consiliului ARACIS din data de 31.03.2022.
Misiunea programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este de a oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu – atât al
celor obligatorii, cât și al celor opționale și facultative – formarea
profesională a masteranzilor în vederea adaptării acestora la condițiile noi de slujire, într-o societate dinamică, aflată într-o permanentă și accelerată schimbare.
Obiectivul principal al programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este pregătirea de slujitori penticostali, bine echipați pentru a răspunde nevoilor spirituale și sociale din Biserică și
din societate, în context contemporan.
Durata programului de masterat este de 2 ani (patru semestre); în program se pot înscrie absolvenți ai programului de studii de
licență „Teologie pastorală penticostală”, absolvenți ai programului
de licență „Teologie didactică penticostală” și absolvenții altor programe universitare de licență, masterat sau doctorat, în alte domenii decât cel teologic.
Concursul de admitere la studiile universitare de masterat constă în evaluarea, de către comisie, a dosarelor candidaților, precum
și într-un interviu online care va avea loc în data de 16 septembrie
2022, începând cu ora 9.00.
Perioadele de înscriere: 1 iunie – 15 iulie 2022 și 1 –14 septembrie 2022. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați site-ul
nostru: itpbucuresti.ro, secțiunea admitere master.
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