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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 
Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul. Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Spiritualitate Penticostală 2.2. Cod disciplină TA 2216 

2.3. Titularul activităţii de curs Eugen T. JUGARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Eugen T. JUGARU 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 90  

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă și cu videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă și cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea specificului spiritualității penticostale pentru o slujire 

pastorală eficientă.   

mailto:secretariat@itpbucuresti.ro
http://www.itpbucuresti.ro/


2 

 

Înțelegerea importanței spiritualității penticostale pentru evaluarea corectă a 

tradiției acestei mișcări religioase 

Competenţe transversale Atitudinea responsabilă faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea 

creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea și evaluarea corectă a spiritualității penticostale.  

Aprecierea specificului și a tradiției penticostale. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea spiritualității mișcărilor religioase, evanghelice precursoare 

penticostalismului 

Identificarea acelor caracteristici ce țin de specificul închinării 

penticostale. Harismele și închinarea. 

Evoluția penticostalismului de la începutul sec. al XX-lea la începutul 

sec. al XXI-lea 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni introductive: prezentarea cursului şi a 

bibliografiei; conţinuturi şi terminologie 
 Va fi prezentat cursul şi bibliografia generală, 

cerinţele generale şi specifice ale disciplinei, 

obiectivele finale şi competenţele specifice, 

metoda de studiu şi de evaluare finală. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Diferite perspective asupra spiritualității   
 Vor fi prezentate tipurile majore de spiritualitate 

creștină (sacramentală, evanghelică și 

harismatică) și vor fi evidențiate caracteristicile 

majore ale spiritualității creștine (trinitariană și 

hristologică). 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Comparație generală între spiritualitatea ortodoxă, 

catolică, evanghelică și penticostală 
 Se va face o prezentare a specificului 

spiritualității creștine și vor fi evidențiați 

promotorii spiritualității. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Prezentare a spiritualității penticostale  
 Se vor evidenția aspecte specifice 

penticostalismului precum experiența botezului în 

Duhul Sfânt, închinarea, rugăciunea comună  și 

autoritatea Sfintelor Scripturi. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Noțiuni generale despre începutul și dezvoltarea 

penticostalismului 
 Vor fi accentuate rădăcinile mișcării penticostale 

ăn special mișcările de trezire spirituală precum 

și importanța școlii de teologie din Topeka și a 

trezirii spirituale din Los Angeles condusă de 

William Seymour. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Evanghelia deplină care stă la baza spiritualității 

penticostale  
 Vor fi evidențiate cele cinci aspecte ce formează 

centrul evangheliei depline: justificarea prin 

credință, sfințirea vieții, botezul în Duhul Sfânt, 

vindecările divine precum și parusia lui Hristos. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

7. Spiritualitate și teologie 
 Se va dezvolta conceptul de teologie ca formulare 

intelectuală a doctrinei creștine și va fi 

evidențiată poziția înaintașilor penticostali față de 

conceptele teologice. Va fi evidențiată relația 

dintre teologie, rugăciune și călăuzire a Duhului 

Sfânt. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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8. Eshatologia în spiritualitatea penticostală 
 Cursul va accentua importanța conceptului de 

Împărăție a lui Dumnezeu precum și motivația 

eshatologică a penticostalilor pentru  

spiritualitate. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Interpretarea narațiunilor biblice în spiritualitatea 

penticostală 
 Se va evidenția faptul că narațiunile biblice au 

fost interpretate prin prisma istoriei 

răscumpărării unde evenimentele 

veterotestamentare își găseau aplicație la 

experiențele spirituale actuale. 

Prelegere, discuții  2 ore fizice 

10. Întreita experiență penticostală 
 Vor fi definite și prezentate experiențele 

spirituale precum: justificarea prin credință în 

Iisus Hristos, sfințirea vieții precum și botezul în 

Duhul Sfânt. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Categoriile descriptiv analitice ale spiritualității 

penticostale 
 Vor fi prezentate tensiunile atracție-respingere 

(conceptul teologic deja – nu încă al prezenței 

Împărăției lui Dumnezeu), accente oral-narative 

ale spiritualității, corespondența Duh – trup 

precum și dialectica criză-dezvoltare. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Identitatea penticostală 
 Vor fi prezentate aspecte ce țin de identitate 

penticostală precum rugăciunea intensă, 

mărturisirea creștină prin exemplul personal, 

printr-un limbaj al dragostei și al puterii.   

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Afecte penticostale  
 Se vor defini afectele accentuându-se dragostea 

creștină și se va accentua faptul că acestea sunt 

obiective, relaționale și dispoziționale. Se vor 

evidenția gratitudinea, compasiunea și curajul 

creștin. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Ecleziologia penticostală 
 Se va evidenția importanța Bisericii ca o 

comunitate a diversității și unității, ca părtășie 

eshatologică unde Duhul Sfânt conduce 

închinarea. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Viața spirituală în perspectiva reformatorilor. Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

2. Elemente ale spiritualității penticostale: 

predicarea, rugăciunea și cântarea 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

3. Botezul cu Duhul Sfânt în spiritualitatea 

penticostală. 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

4. Importanța harismelor în spiritualitatea 

penticostală  

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

5. Rolul rugăciunii și al cântării în penticostalism. Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

6. Conceptul de sfințire în spiritualitatea 

penticostală 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

7. Pasiunea pentru îndeplinirea marii însărcinări în 

legătură cu botezul cu Duhul Sfânt 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

8. Dovezi ale hristocentricității în spiritualitatea 

penticostală 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

9. Exorcizarea în învățătura biblică și în practica 

penticostală 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

10. Schimbări de accent între penticostalismul 

primar și cel contemporan 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

11. Raportul creștinului penticostal cu societatea Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 
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seculară și contribuții pe care acesta le poate aduce 

spre armonia și dezvoltarea socială 

12. Rolul teologiei în mișcarea penticostală Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

13. Tipurile de penticostalism: cel clasic și mișcarea 

neo-penticostală sau harismatică 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

14. Eshatologia penticostală: o analiză biblică Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Jugaru, Eugen, Spiritualitate penticostală: Note curs, ITP, 2014; 

2. Choy, F., Leona, Experienţe cu Duhul Sfânt, trad. Florin Mermeze, Oradea, Cartea Creştină, 1999; 

3. Fee, Gordon, Pavel, Duhul şi Poporul lui Dumnezeu,  Oradea, Casa Cărţii, 2010; 

4. Horton M. Stanley, Ce Spune Biblia despre Duhul Sfânt, trad. Elisabeta Chiriţă, Oradea,  Life, 2002; 

5. Land J. Steven, Spiritualitate Penticostală, Oradea, Casa Cărții, București, Pleroma, 2013; 

6. Sittser, L., Gerald, Izvoare de spiritualitate creștină, trad. Teofil Stanciu, Oradea, Casa Cărții, 2011; 

7. Synan, Vinson, Andreiescu, Valeriu, Tradiţia mişcării penticostale, Oradea, Betania, 2004. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică corect noțiunile de spiritualitate penticostală  în slujirea bisericească 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului 

critic al referatului 

Evaluarea conținutului, a 

formei și a aparatului 

critic al referatului 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator - - - 

- Activitate la seminar - - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Cunoaşte specificul spiritualității penticostale şi aplică corect noțiunile teoretice de teologie 

B. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul fiecărei probe în parte. 

 

 

 

 

 

          


