
Ora păstorului

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, am continuat și în anul acesta universitar proiectul „Ora păstorului” 
(Dialog cu mediul profesional), prin care dorim o mai bună apropiere de bisericile penticostale 
românești și de slujitorii acestora, o cunoaștere mai adecvată a slujirii „de pe teren” și a nevoilor și 
motivațiilor slujirii pastorale, precum și crearea de legături între studenții din ultimii ani de studiu și 
frații slujitori din țară care au nevoie de ajutor în lucrarea pe care o fac. În această primă parte a 
semestrului I din anul universitar 2016-2017 i-am avut, la Ora păstorului, pe următorii invitați: 
pastorul Ioan Gurău, președintele comunității regionale Brașov; pastorii Vasilică Croitor, Dorel Toma, 

Mircea Frătuțescu și Beniamin Micle, slujitori ai Domnului din zona Dobrogei; pastorii Victor Tudorache și Gheorghe Ganea, 
președintele și respectiv vicepreședintele comunității regionale Oltenia-Argeș și pastorul Radu Mariș din Biserica Penticostală 
„Speranța”, Oradea.
 Fiecare întâlnire cu frații păstori a constituit un bun prilej ca studenții să afle detalii despre nevoile concrete de slujire, 
implicare și evanghelizare. Totodată, invitații noștri i-au încurajat și i-au îndemnat pe studenți să se pună la dispoziția Domnului 
și să slujească cu toată inima lor, chiar dacă circumstanțele în care se vor găsi uneori nu vor fi, poate, cele mai prielnice.

Tabăra de rugăciune

 Cea de a II-a ediție a taberei de rugăciune  a avut loc la Târgoviște, în perioada 8-11 iunie, a.c. Alături de studenți și de 
cadrele  didactice, la aceste zile de rugăciune au fost prezenți și dr. David Han, decanul PTS, Viorel Birău, pastor în Vicovu de Sus, 
Mircea Bodârlău, prooroc din Vicovu de Sus și Ioan Gurău, președintele comunității regionale Brașov. Profesorii și invitații le-au 
vorbit studenților despre câteva dintre disciplinele spirituale (rugăciune, post, slujire). Iată cu ce impresii s-a întors unul dintre 
studenți din această tabără:  
 “Pentru mine, tabăra de rugăciune a fost o experiență întru totul binecuvântată; timpul petrecut la Târgoviște alături de 
colegi și de frații profesori a fost presărat de  activități  spirituale care m-au stimulat să lupt în continuare pentru răspândirea 
Evangheliei. Fiind în anul 2, a fost pentru prima dată când am participat la un astfel de eveniment; în cele 4 zile de tabără am 
putut stărui în rugăciune și am fost încurajat să aplic principiile scripturale în viața mea cu mai multă grijă. Împreună cu colegii 
mei și cu cadrele didactice am ajuns la același numitor comun: slujirea noastră nu are nicio valoare în afara lucrării și prezenței 
Duhului Sfânt în viața noastră. Dumnezeu ne-a cercetat, prin Duhul Sfânt, pe fiecare dintre noi și ne-a răspuns la rugăciuni, atât 
prin profeție, cât și prin Cuvântul Său, care a fost transmis de slujitorii  Lui. Am  fost   încurajați   și   îmbărbătați   prin mărturiile   
fraților  care   au   fost alături de noi la acest   timp   de   rugăciune.   Mesajele   motivatoare și momentele petrecute în rugăciune 
m-au  făcut conștient de faptul că 
Dumnezeu mă modelează și că 
investește în mine. Am plecat din 
tabără încurajat să-L slujesc  pe   
Domnul  cu mai multă dragoste și 
pasiune.”
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