PROIECTUL DE DEZVOLTARE A CAMPUSULUI ITPB
Proiectul de construcție a noului campus ITPB rămâne în atenția noastră; în continuare se
fac demersuri pentru începerea lucrărilor.
Planul nostru este să construim o clădire nouă care să cuprindă 12 săli de curs, un
amfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, 2 săli de ședinţă, spaţii pentru
socializare, bibliotecă și birouri administrative. Noua clădire va avea 5600 mp construiţi.
Actualele clădiri vor fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare și transformarea lui
în spaţii de cazare pentru profesori și studenţi; extinderea Corpului Cantină prin suprapunerea cu
trei etaje noi; supraetajarea Corpului de Cazare, pentru rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în acest proiect, pentru că ne susțineți prin rugăciune și financiar și vă
rugăm să continuați să faceți aceste lucruri și în perioada următoare. Orice sumă pe care o puteți dona este bine-venită și
ne este de mare folos în vederea strângerii fondurilor necesare pentru începerea noii construcții.
De asemenea, vă rugăm să ne susțineți în rugăciune, ca să căpătăm trecere în fața autorităților și să obținem
aprobările de care avem
nevoie, oamenii și firmele
cu care vom lucra în
procesul de construcție să
dea dovadă de seriozitate
și responsabilitate, iar slava
Domnului să se vadă în
toate.
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Stimați frați,
Avem deosebita bucurie de a împărtăși
cu dumneavoastră felul în care
Dumnezeu răspunde rugăciunilor
noastre și în care lucrează în cadrul
Institutului. Una dintre binecuvâtările
primite în acest nou universitar este
numărul de studenți admiși în anul I: 50.
Este pentru al treilea an consecutiv când se înscriu mai mulți
candidați pentru examenul de admitere decât numărul de
locuri disponibile. Credem că Dumnezeu este Cel care le pune
pe inimă bărbaților credincioși din țară și diaspora să se pună la
dispoziția Lui și să își dorească să se pregătească în vederea
slujirii. O altă mare binecuvântare, atât pentru studenți cât și
pentru profesori, a fost tabăra de rugăciune din primăvara
acestui an, despre care puteți citi în paginile următoare.
Nădăjduim ca și ediția următoarei tabere de rugăciune să fie cel
puțin la fel de bogată spiritual ca și cea din acest an. Totodată,
dorim să continuăm proiectele începute: „Ora cu păstorul”, o
mai mare atenție acordată formării spirituale a studenților și
practicii pastorale, timp special pentru post și rugăciune și,
bineînțeles, continuarea demersurilor pentru construirea
noului campus.
Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea în
rugăciune și pentru colectele de Rusalii pe care le-ați trimis
către școala noastră. Totodată, le mulțumim fraților slujitori care
își pun timp deoparte pentru a vizita Institutul, pentru a
răspunde întrebărilor studenților și pentru că sunt gata să-i
îndrume pe studenți și să le împărtășească din experiența
dumnealor în cadrul practicii de vară și a celei de peste an.
În preajma sărbătorii Nașterii Domnului Isus și a
încheierii unui an, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu
mult rod pentru Împărăția Lui și să vă dea tot ceea ce aveți
nevoie pentru a-L sluji cu bucurie și devotament.
Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie
Rector ITPB

Declarația de viziune a ITPB
INFORMAŢII DE CONTACT
B-dul Uverturii, Nr. 210-220, Sector 6, București,
060946, România
Tel.: 0040.21.434.16.23
Fax: 0040.21.434.75.15
E-mail secretariat: secretariat@itpbucuresti.ro,
E-mail rector: rector@itpbucuresti.ro
Cod fiscal: 4431243

Banca Transilvania

Banca Comercială Română

RON: RO 76 BTRL RON CRT 0272 4418 01
EUR: RO 26 BTRL EUR CRT 0272 4418 01
USD: RO 30 BTRL USD CRT 0272 4418 01
AUD: RO 15 BTRL AUD CRT 0272 4418 01
GBP: RO 54 BTRL GBP CRT 0272 4418 02
cod SWIFT: BTRLRO22

RON: RO 87 RNCB 0090 0005 0859 0001
EUR: RO 22 RNCB 0090 0005 0859 0007
USD: RO 60 RNCB 0090 0005 0859 0002
CAD:: RO 65 RNCB 0090 0005 0859 0009
cod SWIFT: RNCBROBU
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Institutul Teologic Penticostal București, însuflețit de
mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, urmărește
ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori
ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire
teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și
a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.
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Iubiți frați,
Vă adresez câteva rânduri prin care
doresc să-mi exprim bucuria că lucrarea
Institutului Teologic Penticostal din
București propășește sub
binecuvântarea Domnului și totodată
să vă chem să susținem și în continuare
formarea noilor slujitori ai Bisericii
Domnului. Este încurajator să vedem că tinerii din bisericile
din România și din diaspora au dorința de a se pregăti pentru
a-L sluji pe Dumnezeu și de a vesti Evanghelia celor ce nu-L
cunosc. Să ne rugăm pentru ca studenții de la ITPB să
crească din punct de vedere spiritual, să aprofundeze
Cuvântul lui Dumezeu și să fie călăuziți de Duhul Sfânt în
ceea ce fac, astfel încât lucrarea lor să fie bine primită
înaintea Domnului și înaintea oamenilor.
Mulțumim fiecărei biserici care, într-un fel sau altul,
susține această școală, și vă îndemnăm să rămâneți alături
de Institut, încurajând tineri cu chemare să se înscrie la
cursurile ITPB și sprijinind, în rugăciune și financiar, lucrarea
școlii.
De asemenea, să nu uităm că ITPB se pregătește
pentru începerea construcției noului campus. În această
perioadă este mare nevoie de sprijin în rugăciune, precum și
de sprijin financiar.
Doresc ca binecuvântarea Domnului să vă
însoțească și în anul 2018, iar lucrarea la care Domnul v-a
chemat să sporească tot mai mult. Sărbători fericite alături
de cei dragi!
Pastor Moise Ardelean
Președintele Cultului Creștin Penticostal din România

Programul de master
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti este
singura instituţie de învăţământ superior a Cultului
Creştin Penticostal din România prin care acesta îşi
pregăteşte personalul ecleziastic, de aceea colectivul
I.T.P.B. depune toate eforturile necesare ca această
instituţie să fie locul în care viitorii slujitori ai cultului sunt
echipaţi corespunzător din punct de vedere spiritual şi
teologic.
(continuare în pg. 7)

Pe 8 octombrie a avut loc, la biserica penticostal? "Vestea Bun?" din Bucure?ti, festivitatea de deschidere a noului an universitar al Institutului Penticostal. A fost o zi
binecuvântat? în care i-am cunoscut pe cei mai noi dintre studen?i ?i i-am mul?umit lui Dumnezeu pentru credincio?ia cu care a r?spuns rug?ciunilor noastre. Este pentru al
treilea an consecutiv când s-au înscris mai mul?i candida?i decât num?rul de locuri disponibile.
La acest
eveniment
au ITPB
fost prezen?i
to?iof
studen?ii
principal a fost rostit de pastorul Laz?r Gog, iar pastorul Cristian
Acord
bilateral
- Church
God ITPB, cadrele didactice ?i personalul administrativ.
AparițiiMesajul
editoriale
Vasile Roske le-a împ?rt??it studen?ilor câteva gânduri practice care s?-i ajute în via?a de slujire ?i a dep?nat câteva amintiri despre începuturile Seminarului Teologic.
S?rb?toarea a continuat la Institut, unde o parte dintre studen?ii din anul II, împreun? cu surorile de la buc?t?rie, i-au a?teptat pe invita?i, profesori ?i pe ceilal?i studen?i la o
Ziua de 9 noiembrie 2017 a căpătat o însemnătate deosebită pentru Institutul Teologic
mas? festiv?.
Penticostal
București.
În această zistuden?ii
a fost semnat
Vă aducem
cunoștință
apariția
cărții „Transformați
prin de
har”,
Dumnezeudins?-I
binecuvânteze
din un
anul I
cu mult?
puterelade
slujire ?i
de studiu
?i s? ﬁe al?turi
acord
bilateral
între
Church
of
God
și
Institutul
Teologic
scrisă
de
J.
Adyodeji
Adewuya.
Traducerea
în
limba
română
a
fost
întreaga familie ITPB.

Penticostal, care confirmă faptul că Centrul pentru
Capelani Church of God din Oradea va fi transferat
Institutului Teologic Penticostal din București. Acest
centru a fost construit de Church of Chaplains
Commission și Church of God în mai, 2010, pentru a fi
folosit în vederea extinderii lucrării de slujire din acest
domeniu. Prin donarea acestei clădiri, Church of God
dorește să contribuie la proiectul de dezvoltare a
campusului ITPB și să sprijinească și în acest mod
lucrarea care se desfășoară în cadrul Institutului. Îi
suntem pe deplin mulțumitori lui Dumnezeu pentru
felul măreț în care răspunde rugăciunilor noastre, și
conducerii Curch of God pentru bunăvoința pe care neo arată și de această dată.
Acordul dintre cele două instituții a fost
semnat de către Dr. Timothy M. Hill, Episcop general/
Supraveghetor general Church of God; Dr. Raymond F.
Culpepper, Director, Church of God Care Division; Dr.
David M. Griffis, Director, Church of God World Missions;
Dr. Donnie W. Smith, Director, Church of God Chaplains
Commission; Dr. Ioan Brie, Rector, Institutul Teologic
Penticostal din București.
Ajutorul primit o dată cu semnarea acestui acord ne va
permite să începem lucrările de construcție și totodată ne întărește încrederea în planul și în bunătatea lui Dumnezeu, pentru
acoperirea tuturor costurilor pe care le presupune noul campus.
Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Cultului Creștin Penticostal din România, lucrarea Church of God și pe cea de la
Institutul Teologic Penticostal și să își reverse harul și puterea Lui peste cei care conduc aceste instituții, ca prin tot ceea ce fac și
prin deciziile pe care le iau să aducă slavă lui Dumnezeu.

Reforma Protestantă. Istorie,
receptare și influențe
În perioada 18-19 mai 2017, cu ocazia împlinirii a
500 de ani de la Reforma începută în Germania de către Dr.
Martin Luther, Institutul Teologic Penticostal a organizat
simpozionul științific „Reforma protestantă. Istorie,
receptare și influențe.” În aceste două zile au fost
prezentări de referate și multe discuții pe marginea lor.
Invitații acestui eveniment au fost: Pastor Prof.univ.dr.
Hans Klein, Dr. Ana Dumitran, Dr. Roland Clark, Pastor
Conf.univ. dr. Emil Bartoș, Conf.univ.dr. Ciprian Simuț, Drd.
Dumitru Piscuc, Fănel Șuteu și o parte dintre cadrele
didactice ale ITPB: Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Lector
univ. dr. Romulus Ganea, Conf.univ.dr. Emanuel Conțac,
Pastor Conf.univ.dr. Ciprian Terinte, Pastor Prof.univ.dr.
Silviu Tatu, Pastor Lector univ.dr. Eugen Jugaru, Lector
univ.dr. Ciprian Bălăban, Asist.univ.dr. Dragoș Ștefănică.
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făcută de Veronica Oniga, iar editarea de către dr. Dragoș Ștefănică și
dr. Romulus Ganea. Cartea a apărut pe 25 octombrie la editura
Pleroma, editura Institutului Teologic Penticostal din București.
Studiul de față reconstituie imaginea înțelegerii lui Pavel despre sfințire, pornind de la
mesajul pasajului din Romani 6:8. Pentru Pavel, sfințenia nu trebuie să fie redusă la niște
presupuneri teologice, ci este o calitate ce trebuie demonstrată în viețile celor ce se numesc
creștini.
Ayodeji Adewuya este pastor și Profesor de Noul Testament în cadrul Seminarului
Teologic Penticostal din Cleveland, Tennessee și profesor invitat la ITPB. Și-a obținut
doctoratul la Universitatea din Manchester și a fost, până în anul 2001, misionar în Filipine.
Pentru detalii despre preț și modalitatea de achiziționare a cărții, vă rugăm să luați
legătura cu directorul editurii, Dragoș Ștefănică (stefanicadragos@gmail.com).

Programul de master (continuare din pg. 1)
În prezent, biserica este pusă în situația de a-și extinde
anvergura lucrării, adaptându-se la noul context european. Doar ea
poate da construcției europene – printr-un sistem de valori comune
și o tradiție vie traduse în sfera publică – acel „suflet”, pe care analiștii
eurosceptici pretind că nu-l are. Din această perspectivă, biserica
universală a lui Hristos este primul aliat al Europei în bătălia care se
dă pentru memoria ei. Câștigarea acestei bătălii presupune
obligatoriu combaterea alienării religioase a tinerilor față de tradiția
creștină.
Înțelegând această situație, Facultatea de Teologie
Penticostală a I.T.P.B. a deschis în anul 2015 programul de masterat
„Biblie și societate”, primul program de studii universitare de
masterat organizat de o instituție de învățământ superior
penticostală din România. În vara anului curent s-a desfășurat
primul examen de disertație din istoria învățământului penticostal
românesc. Programul de masterat „Biblie și societate” li se adresează
tuturor celor implicați – sub diferite forme – în slujirea creștină,
bărbați și femei, care doresc să se pregătească temeinic prin asimilarea adevărul biblic într-o manieră ce îmbină rigoarea
științifică și profunzimea spirituală.
Astfel, misiunea programului de studii universitare de master„Biblie și societate” constă în:
· pregătirea de slujitori creştini capabili să interpreteze textul sacru al Sfintelor Scripturi, astfel încât mesajul biblic să
fie relevant pentru societatea contemporană.
· crearea unei posibilităţi de perfecţionare pentru pastorii şi slujitorii creştini, în vederea unei permanente
îmbunătăţiri a activităţii de interpretare şi comunicare a adevărului biblic.
· crearea şi dezvoltarea unui colectiv de cercetare ştiinţifică în domeniul exegezei şi teologiei biblice, a cărui activitate
să genereze ştiinţa teologică necesară unei slujiri creştine roditoare pentru Împărăţia lui Dumnezeu.Dacă e adevărat că nicio
comunitate nu poate trăi fără repere atemporale, atunci creștinismul este cel care îi poate asigura societății acel contact cu
transcendența, care să-i genereze o viziune integratoare. Este adevărat că biserica nu are capacitatea intrinsecă de a acționa
ca liant decisiv al umanității, însă ea este receptacolul purtător al unei energii spirituale, dobândită prin comuniunea tainică
cu Sfânta Treime, energie care lucrează restaurator asupra făpturii și societății umane. Ne rugăm mereu ca absolvenții
Institutului Teologic Penticostal să-și asume cu seriozitate rolurile încredințate de Dumnezeu prin Duhul Său, pentru a
îndeplini misiunea lui Dumnezeu, aceea de îmbisericire a umanității, până la revenirea glorioasă a Domnului și Mântuitorului
nostru Isus Hristos.
Conf.univ.dr. Ciprian Terinte
Director al programului de master
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Pe 8 octombrie a avut loc, la biserica penticostal? "Vestea Bun?" din Bucure?ti, festivitatea de deschidere a noului an universitar al Institutului Penticostal. A fost o zi binecuvântat? în care i-am cunoscut
pe cei mai noi dintre studen?i ?i i-am mul?umit lui Dumnezeu pentru credincio?ia cu care a r?spuns rug?ciunilor noastre. Este pentru al treilea an consecutiv când s-au înscris mai mul?i candida?i decât
num?rul de locuri disponibile.
La acest
eveniment
fost prezen?i to?i studen?ii ITPB, cadrele didactice ?i personalul administrativ.
Mesajul principal
fostuniversitar,
rostit de pastorul
Laz?r Gog, iar pastorul Cristian Vasile Roske le-a
Practica
de au
vară
Deschiderea
nouluiaan
2017-2018
împ?rt??it studen?ilor câteva gânduri practice care s?-i ajute în via?a de slujire ?i a dep?nat câteva amintiri despre începuturile Seminarului Teologic.
S?rb?toarea a continuat la Institut, unde o parte dintre studen?ii din
anul II, împreun? cu surorile de la buc?t?rie, i-au a?teptat pe invita?i, profesori ?i pe ceilal?i studen?i la o mas?
Pe 8 octombrie a avut loc, la
După un an de pregătire în cadrul Institutului Teologic Penticostal București,
festiv?.
biserica
penticostală „Vestea Bună” din
am
avut posibilitatea
și totodată harul
să slujesc,din
peanul
parcursul
de vară,de
în
Dumnezeu
s?-I binecuvânteze
studen?ii
I cu practicii
mult? putere
slujire ?i de studiu ?i s? ﬁe al?turi de
într
București, festivitatea de deschidere a
judeţul
Dolj, subITPB.
coordonarea fratelui păstor Radu Praja.
eaga familie
noului an universitar al Institutului
Împreună cu un grup de studenţi-colegi, timp de o săptămână, am făcut
misiune „de la om la om” în zona centrală a orașului Băilești, purtând conversații
Penticostal. A fost o zi binecuvântată în
despre Dumnezeu cu localnicii și împărţind Noi Testamente sau invitaţii la biserica
care i-am cunoscut pe cei mai noi dintre
locală. De asemenea, am avut activităţi educative, jocuri cu tematică scripturală și
studenți și i-am mulțumit lui Dumnezeu
momente de laudă împreună cu tinerii și copiii întâlniţi în acele zile. O altă săptămână am petrecut-o în
pentru credincioșia cu care a răspuns
localitatea Poiana-Mare, unde ne-am îndreptat atenţia asupra tinerilor bisericii. Împreună cu ei am întreprins și o acțiune
rugăciunilor noastre. Este pentru al
ecologică ce a avut un impact deosebit asupra oamenilor din localitate; sfârșitul săptămânii a fost încununat cu un botez noutreilea an consecutiv când s-au înscris
testamentar.
mai mulți candidați decât numărul de
În următoarele 4 săptămâni, de această dată împreună cu un alt coleg, Gabi Mihăluţ (anul II), am slujit din nou în cadrul
locuri disponibile.
bisericilor din Băilești și Rast. Activitatea noastră a constat în prezentarea de mesaje biblice, motivaţii la rugăciune,
La acest eveniment au fost
evanghelizare interpersonală și cântări adresate lui Dumnezeu. În tot acest timp am întâlnit oameni dedicaţi lui Dumnezeu, plini
prezenți toți studenții ITPB, cadrele
de dragoste și dispuși să slujească în orice circumstanţe. Harul lui Dumnezeu m-a condus și înspre persoane care au auzit pentru
didactice și personalul administrativ. Mesajul principal a fost rostit de pastorul Lazăr Gog, iar pastorul Cristian Vasile Roske
prima oară despre jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos, ascultând cu bucurie despre dragostea lui Dumnezeu.
le-a împărtășit studenților câteva gânduri practice care să-i ajute în viața de slujire și a depănat câteva amintiri despre
Deși bucuria slujirii a fost mare, luptele spirituale simţite în această zonă aridă mi-au confirmat și nevoia urgentă de
începuturile Seminarului Teologic.
slujitori activi care să își îndrepte privirile înspre Oltenia. Mă rog ca Dumnezeu să ridice, pentru zona Olteniei, oameni plini de
Sărbătoarea a continuat la Institut, unde o parte din studenții din anul II, împreună cu surorile de la bucătărie, i-au
Duhul Sfânt, de înţelepciune și de râvnă pentru Evanghelie.
Beniamin Radu, anul II
așteptat pe invitați, profesori și pe ceilalți studenți la o masă festivă.
Dumnezeu să-i binecuvânteze studenții din anul I cu multă putere de slujire și de studiu și să fie alături de întreaga
În vara anului 2017 am avut harul să merg în practica de vară în județul Mehedinți, la biserica „Tabor” din
familie ITPB.
Orșova, păstorită de fratele Darius Zaharia. Deși este deschisă de doar câțiva ani, biserica are în îngrijirea ei alte
două biserici-filii în localitățile Eșelnița și Nicolae Bălcescu. Am avut harul să mă integrez cu ușurință în
comunitate, oamenii fiind foarte deschiși și dornici să fie slujiți. Fratele păstor, care mi-a fost și gazdă în această
perioadă, m-a implicat în toate aspectele legate de slujire, astfel că am avut ocazia să predic în biserică, să
transmit mesaje biblice la întâlnirile de tineret, să mijlocesc pentru diferite cauze prin post și rugăciune și chiar
să particip la construcția bisericii din localitatea Eșelnița. Tot în perioada șederii mele aici a avut loc și
inaugurarea lăcașului de cult.
In timpul practicii de vară am experimentat felul în care răspunde Dumnezeu în mod direct și personal la cauze de orice
natură, de la cele spirituale, până la cea mai neînsemnate probleme financiare. Lucrul care m-a marcat cel mai mult în perioada
aceasta a fost entuziasmul membrilor bisericii locale de a participa la studiile biblice de ucenicizare (aproximativ 90% din
membrii bisericii își făceau timp în cursul săptămânii să vină cu familia la studiul biblic). Totodată, am găsit oamenii ai rugăciunii,
dornici să crească și să se zidească atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor. În urma experienței avute în această vară, conștientizând
nevoia de slujitori în zona respectivă, mă bucur că Dumnezeu mi-a pus pe inimă să continui să mă implic pe termen mai lung în
biserica„Tabor” din Orșova și în împrejurimile ei.

Simon Lazăr, anul III

Întâlniri de post și rugăciune
Prima întâlnire de rugăciune din noul an universitar a avut loc pe 4 octombrie, în amfiteatrul școlii.
Studenții și profesorii aflați în campus s-au întâlnit pentru a-L lăuda pe Domnul și pentru a se ruga.
Ziua de 5 octombrie a fost zi de post pentru binecuvântarea întregii activități, pentru întărire spirituală,
pentru călăuzirea Duhului Sfânt, pentru prietenii ITPB care susțin financiar Institutul, pentru resurse financiare și
burse pentru studenți și pentru proiectul de construcție. Pe parcursul acestei zile de post, studenții și profesorii sau întâlnit la capela de dimineață, după orele de curs și seara, la o capelă specială unde s-au rugat împreună, au
cântat și au împărtășit din Cuvânt.
La toate aceste întâlniri a fost alături de noi și pastorul Simion Bumbar – Președintele Comunității
Regionale a Maramureșului și Satmarului și cadru didactic asociat la ITPB.
Dumnezeu să asculte rugăciunile înălțate, să reverse harul și binecuvântările Sale peste școala noastră și
să ne călăuzească în tot ceea ce facem.

EVENIMENTE
Pe 7 noiembrie 2017, colegul nostru prof.univ.dr. Marcel Valentin Măcelaru a avut susținerea
publică a tezei, The Bible in the Church, the Classroom, and the Public Square. Toward a Biblical
Theology for the Twenty-First Century, în vederea abilitării. Comisia a fost alcătuită din: Prof. univ. dr.
Wilhelm Dancă, Universitatea din București; Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia și Prof. univ. dr. Ioan Molnar, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca. În urma susținerii publice, dr. Marcel
Valentin Măcelaru a obținut, în unanimitate de voturi, titlul de „Prof. univ. dr. habil.”
În data de 21 noiembrie 2017, ora 18.00, la ITPB a avut loc o nouă conferință despre Reformă. În cadrul acestui
eveniment Conf.univ.dr. Emanuel Conțac a susținut o prelegere despre „Rolul Scripturii în apariția Reformei
protestante” și tot atunci au fost lanaste cărțile „Luther – omul și reformatorul” (Roland H.Bainton) și „Teologia
reformatorilor” (Timothy George), apărute la editura Casa Cărții din Oradea.
În zilele 16 și 17 mai 2018, începând cu ora 09.00, la Institutul Teologic Penticostal va avea loc un simpozion cu
tema „Creștinism și democrație. Principii, provocări, perspective”.
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Pe 8 octombrie a avut loc, la biserica penticostal? "Vestea Bun?" din Bucure?ti, festivitatea de deschidere a noului an universitar al Institutului Penticostal. A fost o zi
binecuvântat? în care i-am cunoscut pe cei mai noi dintre studen?i ?i i-am mul?umit lui Dumnezeu pentru credincio?ia cu care a r?spuns rug?ciunilor noastre. Este pentru al
treilea an consecutiv când s-au înscris mai mul?i candida?i decât num?rul de locuri disponibile.
La acest
eveniment
au fost prezen?iato?i
studen?ii ITPB,ITPB
cadrele didactice ?i personalul administrativ. Mesajul principal a fost rostit de pastorul Laz?r Gog, iar pastorul Cristian
Tabăra
de rugăciune
studenților
Vasile Roske le-a împ?rt??it studen?ilor câteva gânduri practice care s?-i ajute în via?a de slujire ?i a dep?nat câteva
amintiri
despre
Teologic.
„Fiind al III-lea an în care particip la taberele de rugăciune organizate de ITPB, nu pot
Cea
de a începuturile
treia edițieSeminarului
a
S?rb?toarea
a
continuat
la
Institut,
unde
o
parte
dintre
studen?ii
dintabere.
anul II,Programul
împreun?taberei
cu surorile
la buc?t?rie,
i-au hrana
decât
să
remarc
evoluția
acestor
a fost de
în așa
fel gândit încât
taberei de rugăciune ITPB din
a?teptat pe invita?i, profesori ?i pe ceilal?i
studen?i
la o mas? festiv?.
spirituală
a fost îndestulătoare
pentru orice suflet. Astfel, am început părtășia cu învățături
acest
an a avut
în perioada studen?ii
Dumnezeu
s?-I loc
binecuvânteze
din
anul
I
cu
mult?
putere
de
slujiremai
?i de
studiuîn
?i închinare
s? ﬁe al?turi
întreaga
scripturale
puternice
care
ne-au
condus
departe
prinde
cântări,
urmate de
2-7
mai,
la Râu Sadului, jud.
familie
ITPB.
rugăciuni. Fiind o tabără de rugăciune, n-am fost presați de ceas în niciun fel, astfel că am avut
S i b i u . Te m a a c e s t o r z i l e
timp suficient să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Și ce minunate au fost acele
petrecute departe de agitația
momente în care Dumnezeu ne-a răspuns!
orașului a fost închinarea
Privind în urmă, pot spune din toate inima că prin tabăra de rugăciune a ITPB am primit din partea lui
plăcută lui Dumnezeu. În
Dumnezeu o adevărată binecuvântare. Înainte de a merge la Râu Sadului aveam o adâncă dorință și nevoie de a mă
fiecare zi studenții s-au
retrage pentru a auzi în tihnă vocea lui Dumnezeu, fără să fiu grăbit de vreo activitate cotidiană. În mijlocul
apropiat de Cuvântul lui
frământărilor și întrebărilor cu privire la viitorul meu, Dumnezeu mi-a dăruit un moment în care m-am putut opri să
Dumnezeu și au ascultat
caut în rugăciune voia Domnului pentru viața mea, iar acum, înaintez potrivit cu lumina și tăria pe care El mi le-a
mesaje din partea profesorilor
dăruit.”
Claudiu Gherghel, anul IV

lor și a oaspeților: Pastor Ioan
Gurău – biserica penticostală
Filadelfia, Brașov și
președintele comunității
re gi o n a l e B ra ș ov ; Pa s to r
Daniel Mureșan – biserica
penticostală nr. 1 din Brașov,
Emanuel Fedur din biserica penticostală Elim, Phoenix, Arizona. Au mai fost în această tabără și câțiva frați și
surori proroci prin care Dumnezeu a vorbit în mod direct: Preoteasa Virgil și Cati din Deva, Rodica Vereș din
Hunedoara, Pantera Florin din loc. Fodora, jud. Sălaj, Selu Căpâlna din Fodora, jud. Sălaj. Viziunea noastră ca
școală este aceea de a experimenta tot mai mult și mai adânc puterea Duhului Sfânt în deciziile pe care le
luăm atât în mod individual (studenți, profesori), cât și la nivel de conducere. Ne dorim și stăruim înaintea
Domnului ca El să ne sfințească în vederea slujirii și să ne îmbrace cu Duhului Lui cel Sfânt astfel încât
mărtuira noastră printre cei nemântuiți dar și printre credincioși să fie una puternică și reală.
Iată ce mărturisește unul dintre studenți despre aceste zile de rugăciune:
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Ora cu păstorul
Odată cu începerea noului an
universitar au reînceput și întâlnirile intitulate
„Ora cu păstorul”. Aceste întâlniri au scopul de
a întări relația dintre ITPB și bisericile
penticostale din țară și diaspora, de a crea
oportunități de slujire pentru studenții din
ultimii ani de studiu și de a le oferi studenților
posibilitatea de a afla ce înseamnă, în mod
practic, să fii slujitor într-o biserică.
Pe 10 octombrie fost alături de noi
fratele Daniel Mureșan, pastor al bisericii
penticostale nr.1, Brașov și secretar al
Comunității Regionale Penticostale Brașov.
Oaspetele nostru le-a împărtășit studenților
despre frica de Domnul și despre importanța
acesteia în viața oricărui slujitor. Având ca text
de bază pasajul din Isaia 11:1-14, pastorul
Daniel Mureșan a evidențiat faptul că
adevăratul slujitor este impregnat cu frica de
Dumnezeu și că plăcerea lui este frica de
Dumnezeu. Timpul petrecut în părtășie a fost
unul de cercetare, iar apoi a urmat un timp
special de rugăciune în care studenții s-au
deschis înaintea Domnului și au cerut în viața
lor acest„duh de frică de Dumnezeu”.
Pe data de 24 octombrie, alături de studenții ITPB a fost fratele Mărcuț Comarița, pastor al bisericii penticostale
„Betania” din București și președintele Comunității Regionale din București. În cadrul acestei întâlniri, studenții au avut
harul să primească, din vasta experiență pastorală a fratelui Mărcuț, sfaturi practice privind lucrarea de pastorație și
implicarea în viața bisericii. Invitatul nostru i-a îndemnat pe studenți ca, atunci când vor ajunge în lucrarea pastorală, să
lucreze cu multă atenție cu oamenii, așa cum lucrează un chirurg cu pacienții săi. Să fie receptivi la nevoile oamenilor, să-i
slujească, să-i hrănească spiritual, să-i asculte și să-i ajute atunci când au nevoie. După aceste sfaturi și gânduri împărtășite,
pastorul Mărcuț Comarița, împreună cu pastorul Emil Meștereagă, au răspuns întrebărilor și frământărilor studenților din
campus.
În decursul zilei de 7 noiembrie, a fost alături de noi fratele Ovidiu Dorin Druhora, pastor în biserica penticostală
„Emanuel” din Californa. Invitatul nostru le-a împărtășit studenților aspecte ale evoluției Bisericii de-a lungul istoriei,
precum și despre intervenția Domnului în viața sa și a apropiaților săi. Întâlnirea a fost animată de entuziasmul studenților,
care au fost binecuvântați de mărturia fratelui Druhora.
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