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lujitorii bisericilor sunt
priviți deseori ca fiind „cei
tari”, cei care trebuie să
înțeleagă slăbiciunile tuturor, să se
plece sub sarcinile altora pentru a
le ușura, iar în necazuri să fie alături,
să mângâie și să ridice pe fiecare
credincios. Ei sunt totuși oameni,
cu propriile limite, cu lupte și nevoi
personale, cu eșecuri și descurajări,
cu nevoia de a fi îmbărbătați și ridicați. Departamentul de integrare
în slujire și consiliere spirituală a slujitorilor are ca scop, pe de o parte
să faciliteze integrarea în slujire a
absolvenților ITP, care au dovedit
disciplină, responsabilitate și integritate în timpul programului de
instruire teologică și care fac dovada chemării din partea lui Dumnezeu pentru slujire, iar pe de altă
parte să acorde slujitorilor aflați
în diferite crize de viață, de familie
sau de slujire, sprijin moral și spiritual, prin consiliere spirituală și întărire în Scripturi.
Apostolul Pavel afirma plin de
încredere: „Pot totul în Hristos care
mă întărește” (Filip. 4:13), dar apoi
tot el spune cu mulțumire: „Dar
bine ați făcut că ați luat parte la
strâmtorarea mea” (Filip. 4:14).
În vederea îndeplinirii scopurilor sale, Departamentul pentru
integrare în slujire și consilierea slujitorilor va păstra o legătură constantă cu ITP București, pentru a cunoaște

cât mai îndeaproape pe studenți și
pentru a constata evoluția lor academică, morală și spirituală. De asemenea, va colabora cu Comunitățile regionale, etnice sau teritoriale
pentru a cunoaște nevoile de slujire
din cadrul acestora și pentru a găsi
împreună posibilitățile de încadrare a noilor absolvenți în slujire.
În ce privește consilierea slujitorilor aflați în diferite situații de
criză și care necesită asistență spirituală, departamentul va colabora
cu Comunitățile regionale, etnice
sau regionale pentru a înțelege cât
mai realist situația și nevoia slujitorilor și va acționa numai după ce
acestea și-au împlinit competențele
lor statutare față de slujitori. Astfel,
departamentul va acționa la cererea slujitorilor sau la sesizarea și
solicitarea comunităților. Departamentul de consilierea slujitorilor nu
adună probe, nu ia declarații, nu face
analize de caz și nu rostește decizii
cu privire la slujitori. Rolul său este
să conștientizeze, să îmbărbăteze,
să ridice și să ajute prin mijloacele
Scripturii și prin puterea Duhului
Sfânt la vindecarea rănilor sufletești.
Din departamentul pentru integrare în slujire și consilierea slujitorilor fac parte pastorii: Eugen
Micurescu, Șerban Costache și
Deac Viorel.
Pastor IOAN GURĂU,
coordonator departament
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Ziua de 22 martie a.c. a fost o zi de sărbătoare pentru Biserica Penticostală EN HACORE din Bistrița, doi dintre frații
slujitori – Kelemen Radu Reszo și Cristian Dobrei – fiind ordinați în slujba de prezbiter.
La eveniment au fost prezenți pastorii Aurel Moldovanu, vicepreședinte al Cultului Creștin Penticostal, Viorel Deac,
președintele Comunită-ții Regionale Penticostale Cluj, Traian Ignat și Toma Zăgrean, care au răspuns invitației fratelui
Săndel Alexa, pastorul bisericii.
Predica de bază a fost rostită de pastorul Aurel Moldovanu, care a înălțat și rugăciunea de consacrare în slujbă.

Seria II ANUL XXVI

Buletinul Cultului Creștin Penticostal
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„Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17)

ERATĂ
Anticipând prezentarea LTP Betel din
Oradea, în numărul trecut am
adăugat din greșeală la denumirea
Liceului Teologic Penticostal din Baia
Mare numele Betel - fapt care nu
corespunde realității, unitatea
băimăreană de învățământ
penticostal neavând încă un nume.
Ne cerem scuze, asigurându-vă că a
fost o eroare neintenționată!
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