
Acord de colaborare ITPB - PTS Apariții editoriale 

Vă aducem la cunoștință apariția a trei cărți scrise de cadre didactice de la ITPB, care 
pot fi de interes pentru credincioșii ce doresc să afle mai multe despre istoria Bisericii 
Penticostale române, despre conducerea bisericească și despre Pentateuh și cărțile 
istorice ale Bibliei:

       În data de 09 octombrie a.c. a avut loc deschiderea 
noului an universitar la ITPB, la Biserica „Filadelfia” din 
București. Domnul a binecuvântat și în acest an Institutul 
cu un număr de 47 de studenți pentru studiile de licență și 
20 pentru studiile de master. 
 La sărbătoarea familiei ITP au fost prezenți mai 
mulți frați păstori din țară și din străinătate, dintre care 
amintim: pastor Mircea Demean (Biserica Penticostală 
„Betel”, Hațeg), pastor Petru Aron (Biserica Penticostală 
„Betel”, Dublin), pastor Constantin Leontescu, pastor 
Lambert DeLong (fost supraveghetor al Church of God 
pentru Europa), pastor Vasile Cînpean (președintele AoG 
din SUA și Canada), pastor Cornel Avram (președintele UBPR din SUA și Canada) și pastorul dr. Michael Baker 
(președintele PTS, Cleveland, TN, SUA). 
 Vă rugăm să-i amintiți în rugăciunile dumneavoastră pe studenții anului I și pe profesorii lor. Dumnezeu să le 
dea putere și har pe parcursul întregii perioade de formare în vederea slujirii.
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  Pe data de 7 octombrie 
2016, în cadrul manifestațiilor 
dedicate celebrării a 40 de ani de 
istorie a ITPB, a fost semnat un 
acord de colaborare între Institutul 
Teologic Penticostal din București 
ș i  P e n t e c o s t a l  T h e o l o g i c a l 
Seminary din Cleveland, TN, SUA. 
Prin acest acord, cele două instituții 
și-au luat angajamentul de a se 
sprijini reciproc în slujba pe care o 
fac - aceea de a oferi educație 

teologică acreditată și de a forma slujitori pentru Biserica lui Dumnezeu. Printre domeniile vizate de viitoarea 
colaborare instituțională se numără: sprijinirea studenților și a cadrelor didactice de la ITPB, în vederea efectuării unor 
stagii de cercetare la PTS (în măsura în care acest lucru este posibil); sprijinirea Bibliotecii ITPB prin donarea de volume 
de specialitate; organizarea de conferințe academice, în cadrul ITPB sau al PTS, urmate de publicarea lucrărilor 
prezentate cu aceste prilejuri în volume colective; găzduirea, de către ITPB, a unor studenți de la PTS, în vederea 
efectuării, de către aceștia, a unei stagiaturi misionare în bisericile locale din România (în măsura în care acest lucru 
este posibil). 
 Acordul de colaborare a fost semnat, din partea PTS, de către dr. Michael L. Baker (președintele PTS) și dr. David 
S. Han (decan), iar din partea ITPB - de către dr. Ioan Brie (rectorul ITPB) și dr. Romulus Ganea (decan). De asemenea, 
Acordul a fost semnat și de conducerea bisericească din România și SUA, reprezentată de către Președintele CCPR, 
pastorul Moise Ardelean și Supraveghetorul general asistent al Church of God, dr. David Ramirez.
 Îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze acest parteneriat, astfel încât el să contribuie la strângerea relațiilor 
dintre ITPB și PTS, la îmbunătățirea calității învățământului teologic din România, precum și la echiparea viitorilor 
slujitori ai Bisericii Domnului.

Deschiderea noului an universitar, 2016-2017

 Prima carte, scrisă de Lector univ. dr. 
Ciprian Bălăban, se intitulează Istoria Bisericii 
Penticostale din România (1922-1989). După 
cum sugerează și titlul, volumul reprezintă o 
analiză a istoriei Bisericii Penticostale din 
România de la începuturile ei, până în anul 
1989. Înţelegând că istoria nu este absolută, 
ci  doar o reconstituire incompletă a 
evenimentelor şi în dorinţa de a prezenta cât 
mai corect faptele, autorul foloseşte o 
mulţime de izvoare istorice: ziare, reviste, 

cărţi, manuscrise, documente de arhivă, interviuri. Acest volum 
poate fi procurat de la editura Scriptum din Oradea (Tel: 
0359/412.765 sau 0740.270.730). 

 A doua carte pe care dorim să v-o 
prezentăm este Conducerea bisericească în 
scrierile Noului Testament, de pastor Lector 
univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte. Obiectivul 
autorului este acela de a contura nu o 
paradigmă ecleziastică definitivă, ci misiunea 
supremă a  conducer i i  b iser iceşt i  d in 
perspectiva autorilor inspiraţi ai scrierilor 
Noului Testament. Autorul își propune şi 
identificarea unor structuri de conducere din 
epoca Noului Testament, cu oficiile lor 

componente şi atribuţiile aferente acestora. Cartea poate fi 
comandată la editura Casa Cărții, Oradea (Tel: 0359/800.761 sau 
0728.874.975).

Mărturii din misiune - Macedonia

 La începutul lunii septembrie a acestui an, am plecat cu 
împreună cu Timotei Gavrilaș (anul II), Magdici Valentin (anul I) și alţii 
tineri din loc. Săcălaz, jud. Timiș, într-o misiune transculturală în 
Macedonia. După ce am ajuns, ne-am alăturat echipei de misiune de 
acolo și am început să vorbim cu oamenii pe stradă, am împărțit invitații 
pentru evanghelizările organizate de bisericile locale, am împărțit 
literatură creștină, haine, pantofi, ochelari de vedere și mâncare. În urma 
acestor acțiuni și a mărturisirii despre Hristos, mulți oameni au spus că doresc să Îl urmeze pe Domnul Isus și sperăm ca decizia 
lor să fie una definitivă. O experiență deosebită, care ne-a încurajat mult în slujirea noastră, a fost cea în care, în urma unei 
rugăciuni, un om care se afla în scaun cu rotile și care nu mai mersese până atunci s-a ridicat și a putut să meargă ajutat de câțiva 
oameni. Un alt moment în care am văzut puterea lui Dumnezeu a fost atunci când ne-am rugat ca ploaia să se oprească pentru a 
putea organiza o întâlnire de evanghelizare în aer liber. Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră, astfel că am putut prezenta 
evanghelia celor adunați să o asculte.
  Timpul petrecut în Macedonia și experiențele pe care le-am avut acolo ne-au încurajat să continuăm slujirea noastră cu 
mai multă pasiune. Totodată, această călătorie misionară ne-a făcut conștienți de nevoia de slujitori și de responsabilitatea pe 
care Domnul ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi: aceea de a împlini Marea Trimitere.

Avram Iosif Trifoi, anul II

 Cea de a treia carte, Introducere în 
studiul Vechiului Testament: Pentateuhul și 
Cărțile istorice, al cărei editor este Conf. univ. 
dr. Silviu Tatu, cadru didactic la ITPB, a fost 
lansată în data de 15 noiembrie 2016. Pentru 
ca acest volum să capete forma finală au 
contribuit mai mulți autori, printre care și 
Lector univ. dr. Romulus Ganea, cadru didactic 
și decan la ITPB. Cartea poate fi comandată de 
l a  e d i t u r a  C a s a  C ă r ț i i ,  O r a d e a  ( Te l : 
0359/800.761 sau 0728.874.975).

 De asemenea, vă reamintim că în 
toamna acestui an, Editura Plērōma a 
publicat, în coediție cu Editura Scriptum din 
Oradea, volumul semnat de Lamar Vest și 
Steven Land, intitulat Biserica lui Hristos: 
mărturie, înnoire și echilibru duhovnicesc. 
Volumul cuprinde trei lucrări publicate 
separat în limba engleză: Revendicarea 
mărturiei: istorisirea personală și istorisirea 
creștină; Înnoire spirituală: suferința și slava; 
Echilibru spiritual: recuperarea promisiunii. 

Prin tematica lor, cele trei lucrări formează un întreg armonios, 
arătând care este chemarea Bisericii în vremurile dificile pe care le 
traversăm. Volumul poate fi procurat de la editura Scriptum din 
Oradea (Tel: 0359/412.765 sau 0740.270.730). 


