CONSTRUCȚIA NOULUI CAMPUS
Ultimele nouă luni au fost foarte intense pentru Institutul Teologic Penticostal, dar
Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ni l-a dat și pentru progresele
făcute pe șantierul nostru. Clădirea este acum ridicată, zidurile sunt gata și se lucrează la
structura metalică.
Planul pentru următoarea perioadă este să finalizăm acoperișul și să continuăm cu
lucrările de termoizolare, montarea geamurilor, realizarea fațadei și finisajele interioare.
Din experiența de până acum am văzut că mai apar și situații neprevăzute și mici obstacole care uneori
împiedică bunul mers al lucrărilor, de aceea sprijinul dumneavoastră este foarte important pentru noi. Pentru a
continua lucrările și pentru a termina noua construcție la timp avem nevoie, în continuare, de rugăciune și de
susținere financiară. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă însoțească în tot ce faceți pentru slava Lui!
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Stimați frați,
Probabil că cei mai mulți dintre
dumneavoastră aveți cunoștință despre
construcția noului campus al Institututului
Teologic Penticostal. Cu mulți dintre
dumneavoastră am interacționat în diferite
ocazii și v-am spus despre acest proiect,
despre nevoile școlii și despre ceea ce Dumnezeu ne călăuzește să
facem în această perioadă. Acum, când ne apropiem de
încheierea unui an universitar, este momentul să vă împărtășim
despre felul în care Dumnezeu a lucrat și ne-a răspuns la
rugăciuni, atât în ceea ce privește construcția, cât și în ceea ce
privește activitatea noastră de zi cu zi.
Noua clădire este acum ridicată și Îi mulțumim lui Dumnezeu că până acum ne-a dat resursele de care am avut nevoie
(prin colectele speciale făcute de biserici, prin strângere de fonduri, prin donații de la biserici și frați din țară și diaspora). După
cum am mai spus, acest proiect necesită multă energie, resurse financiare, timp, putere de muncă și înțelepciune, dar nu dorim
să uităm motivația pentru care facem această investiție: viitorii studenți, viitorii slujitori. Dorim să le oferim celor care își doresc să
se pregătească în vederea slujirii condiții cât mai bune de cazare și studiu, iar ITPB să devină un reper (în România și diaspora) al
învățăturii teologice sănătoase și al pregătirii spirituale și academice temeinice.
În tot acest timp, profesorii noștri au continuat să îi instruiască și să-i îndrume pe studenți, dar și-au făcut timp și pentru
studiu și cercetare individuală, tocmai pentru a le oferi mereu cursanților o informație proaspătă. În anul acesta universitar, mai
mulți profesori de la ITPB și-au lansat cărți de teologie; am organizat un simpozion cu profesori din România și din SUA, iar o
parte din colectivul nostru este implicat în proiectul de revizuire a Bibliei (EDCR).
La rândul lor, studenții au avut mereu contexte în care să petreacă timp în rugăciune (întâlniri săptămânale, întâlniri
speciale de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, tabara de rugăciune), cursuri de omiletică, întâlniri cu frați slujitori și păstori,
misiuni în diferite zone ale țării etc. Așadar, tot ceea ce facem cu studenții sau pe șantierul de construcții, facem spre slava lui
Dumnezeu, spre folosul studenților și, implicit, spre folosul credincioșilor care vor fi slujiți de către studenții și absolvenții școlii
noastre.
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Dacă și dumneavoastră credeți că e nevoie să lucrăm mai
mult pentru Dumnezeu, că e nevoie să contribuim la șlefuirea
caracterelor viitorilor slujitori și dacă considerați că e important ca
noi, credincioșii penticostali, să fim lumini vii și în aceste vremuri, vă
rugăm să fiți alături de noi. Rugați-vă pentru noi (pentru cei din
conducerea școlii, pentru angajați, pentru studenți) și susțineți
financiar noua construcție prin colectele speciale de Rusalii, prin
donarea de materiale de construcție sau prin ceea ce Domnul vă
pune la îndemână.
Vă mulțumim și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze
biserica dumneavoastră cu har și mult rod pentru Împărăția Lui.
Cu apreciere, Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie, Rector ITPB
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ADMITERE 2019

Program studii licență, specializarea: Teologie Penticostală
Pastorală, 50 locuri
Perioada de înscriere: 1 iunie - 22 iulie 2019
Examen de admitere: 23 și 24 iulie 2019
A doua perioadă de înscriere: 2 - 13 septembrie 2019
Examen de admitere: 17 și 18 septembrie 2019
Program masterat, Biblie și societate, 50 locuri
Perioadă depunere dosar: 1 iunie - 28 iulie și 2 - 17 septembrie 2019
La programul de masterat se pot înscrie atât bărbați cât și femei.
Vă așteptăm cu drag!
Mai multe detalii: www.itpbucuresti.ro

Vizita primarului sectorului 6 din București la ITPB

Examen de titularizare

Pe 16 aprilie 2019, am
primit vizita domnului
primar al sectorul 6,
G abr iel Mutu, și a
echipei sale de lucru. Oaspeții au purtat
discuții cu rectorul ITPB, dr. Ioan Brie, și cu
pastorii Emil Meștereagă, Nelu Moldovan și
Vasilică Croitor, dorind să cunoască mai
bine școala noastră și să afle detalii despre
construcția noului campus. Fiindcă ITPB se
află în sectorul 6, considerăm binevenită
această întâlnire și întrezărim posibilele
acțiuni în care școala noastră s-ar putea implica pentru binele comunității din acest sector (voluntariat, proiecte
sociale etc.).
Domnul primar Gabriel Mutu a salutat inițiativa noastră de a ne dezvolta și a fost plăcut impresionat de
activitatea noastră. Totodată, a afirmat că Primăria sectorul 6 este alături de Institutul Teologic Penticostal. La
finalul discuțiilor, oaspeții noștri au vizitat atât actualul, cât și viitorul campus.

Zile de post și rugăciune
În luna martie, profesorii și studenții ITPB au dedicat
o săptămână căutării lui Dumnezeu cu post și rugăciune.
Fiecare dintre cei patru ani și-a ales câte o zi de post și, de
mai multe ori pe zi, s-au întâlnit pentru a petrece timp în
rugăciune. De asemenea, fiecare zi de post s-a încheiat cu
un timp special de închinare prin cântare și rugăciune. Îi
mulțumim Domnului pentru înviorarea pe care ne-a trimiso și suntem încrezători că cererile pe care I le-am înălțat vor
primi răspuns din partea Lui.

În ziua de 25 februarie, la ITPB a avut loc un nou examen de titularizare pentru
postul de lector universitar. Pentru această poziție a candidat pastorul dr. Ioan Szasz. Din
comisia de examinare au făcut parte următoarele
cadre didactice: Lector univ. dr. Ganea Vasile
Romulus (Decanul Facultății de Teologie din
cadrul ITPB) – Președintele comisiei; Lector univ.
dr. Ciprian Bălăban; Pastor Lector univ. dr. Eugen
Jugaru și Pastor Conf. univ. dr. Ciprian Terinte.
În urma evaluării, pastorul dr. Ioan Szasz a
fost admis pentru postul de lector în cadrul ITPB.
Îl felicităm, îi dorim mult succes în continuare și
Domnul să îl binecuvânteze!

Seri pline de har la Biserica „Emanuel” din Sibiu
În perioada 21-23 februarie 2019, la
Biserica Penticostală „Emanuel” din Sibiu
au avut loc două seri speciale de rugăciune
în vederea stăruinței pentru botezul cu
Duhul Sfânt. Rectorul ITPB și totodată
pastorul Bisericii „Emanuel”, Ioan Brie, i-a
invitat la aceste seri de rugăciune și pe
studenții ITPB. Astfel, aproximativ 30 de
studenți din anii I, II și III au luat parte la
aceste seri de părtășie și au avut parte de
experiențe încurajatoare. Împreună cu toți
cei adunați acolo a fost și fratele pastor și
proroc Iosif Ignat.
Iată ce spune un student din anul I
după aceste seri de rugăciune: „Au fost două seri minunate în care Dumnezeu a revărsat harul Său și în care ne-am
bucurat cântându-I Domnului cântări de laudă. Numele Lui a fost binecuvântat în rugăciuni stăruitoare, care ne-au
făcut să pierdem noțiunea timpului, iar Dumnezeu a coborât în mijlocul laudelor, botezând unele suflete cu Duhul
Sfânt și umplându-ne pe toți cu o nouă putere din Duhul Său.

EVENIMENTE
A cincea ediție a taberei de rugăciune a studenților de la ITPB va avea loc în perioada 27-31 mai
2019.
Festivitatea de absolvire a studenților din cadrul programului de licență (promoția 2015-2019)
și a masteranzilor (promoția 2017-2019) se va ține în ziua de 9 iunie, la Biserica„Sfânta Treime” din Bistrița.

De o experiență deosebită am avut parte când Dumnezeu ne-a vorbit nouă, studenților, prin cuvânt de
prorocie, spunându-ne că dacă vom umbla în sfințenie și vom urmări să-I slujim cu smerenie, El ne va binecuvânta
slujirea și își va îndeplini planul special pe care l-a făcut pentru fiecare dintre noi. În urma acestui cuvânt, la inițiativa
fratelui Iosif, întreaga biserică a înălțat o rugăciune pentru noi ca viitori slujitori a lui Dumnezeu. Îi mulțumim
Domnului pentru aceste experiențe, iar Bisericii „Emanuel” îi mulțumim pentru ospitalitatea pe care ne-a arătat-o.”
Mitric Alexandru, anul I
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Din slujirea studenților

Noutăți academice
Simpozionul academic al ITPB,
i nt i t u l at „ ( R e ) t ra d u ce re a S f i nte i
Scripturi: retrospective, proiecte în
desfășurare, perspective”, a avut loc în
perioada 15-16 mai.

În ultimul weekend din luna martie, studenții din
anul IV au fost în județul Timiș și au slujit prin îndemnuri la
rugăciune, mesaje și cântări în mai multe biserici
penticostale: Săcălaz, Moșnița, Urseni și Timișoara
(bisericile „Speranța” și „Filadelfia”).

Evenimentul a reunit doisprezece filologi și bibliști
implicați în diferite proiecte de traducere a Bibliei.
Invitații care au ținut prelegeri anul acesta au fost prof. dr.
John Christopher Thomas, prof. dr. Lee Roy Martin (titulari
la Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, SUA),
dr. habil. Lénart De Regt, consultant biblic pentru United
Bible Societies, pastor conf. univ. dr. John Tipei, conf. univ.
dr. Laurențiu Moț, lector univ. dr. Florin Lăiu, conf. univ. dr.
Alexandru Mihăilă, prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu,
Emilia Iorgandopol (Secretar general al SBIR), pastor dr.
Lazăr Gog. Dintre cadrele didactice de la ITPB au avut
prezentări: pastor conf. univ. dr. Ciprian Terinte, pastor
prof.univ.dr.habil. Silviu Tatu, lector univ. dr. Dragoș Ștefănică, conf. univ. dr. Emanuel Conțac.

Studenții din anul II au participat, pe data de 23
martie, la o conferință de tineret care a avut loc în
localitatea Sânnicolau (jud. Timiș), iar seara au mers în
localitatea Căr piniș ( jud. Timiș) la un timp de

evanghelizare. În duminica din 24 martie, studenții
au slujit prin îndemnuri la rugăciune și cântări în
biserica „Poarta Cerului” din Timișoara, unde au
fost însoțiți de pastorul Radu Mariș, cadru didactic
la ITPB, și în biserica „Gloria” din Arad (pastor Moise
Ardelean), unde au fost însoțiți de pastorul Ioan
Brie, rectorul ITPB. Împreună cu ei a fost și fratele
Marian Fedur, cel care le-a predat studenților din
anul II cursul de muzică bisericească și care a
început să formeze un cor al ITPB.

În cadrul simpozionului a avut loc o masă rotundă la care au participat prof. dr. Francisca Băltăceanu,
lector dr. Alexandru Mihăilă, dr. Lénart de Regt, conf. dr. John Tipei și conf. dr. Emanuel Conțac. Tot cu acest
prilej au fost lansate două volume importante: Noul Testament (Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită) și Biblia
după textul ebraic: Exodul și Leviticul (editura Humanitas).

În data de 14 mai 2019, ora 09.00, a avut loc prima
ediție a simpozionului anual al studenților, în cadrul
căruia și-au prezentat referatele următorii studenți:
Vreme Ruben (anul IV) – „Concepția lui Iosif Flaviu
despre judecata după moarte”; Sorin Loghin (anul II) –
„Aspectul exterior al slujitorului conform epistolelor
pastorale” (pornind de la traducerea biblică de-a lungul
timpului, în limba română, a termenilor grecești:
Kosmios și Semnos); Kardos Jani (anul III) – despre
sfințirea în cadrul familiei și Sergiu Creța (anul IV) –
„Dinamica relației dintre penticostali și statul român în
perioada interbelică”.
Simpozionul a avut loc în amfiteatrul ITPB și a fost
organizat de către studenți împreună cu lector univ. dr.
Ciprian Bălăban, lector univ.dr. Romulus Ganea și
conf.univ. dr. Emanuel Conțac.
Tot în data de 14 mai 2019, a avut loc o sesiune de
prelegeri ținute de către doi profesori din cadrul PTS
(Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, Tennessee, U.S.A.): dr. Lee Roy Martin, profesor de Vechiul
Testament și de limba ebraică și dr. John Christopher Thomas, profesor de Noul Testament, specialist în
teologia ioanină.

Pe 13 și 14 aprilie, un grup de studenți din
anul I a slujit în bisericile Domnului din localitățile
Cervicești și Mândrești din județul Botoșani.

Sesiunea de iarnă cu studenții care nu locuiesc în campus
Timp de o lună de zile (jumătate din luna
ianuarie și jumătate din luna februarie), la ITPB a avut
loc sesiunea de examene de la finalul semestrului I. În
aceste zile i-am avut alături de noi și pe studenții care
nu locuiesc în campusul ITPB. Din această categorie fac
parte slujitorii ordinați și studenții care sunt căsătoriți.
Pe 6 februarie a avut loc o capelă specială, în care
profesorii și studenții au avut câteva momente de
părtășie prin cântare, rugăciune și au stat împreună la
Cina Domnului.

Dr. Lee Roy Martin a avut o prelegere despre studierea psalmilor cu o aplicație practică la psalmul 63,
iar dr. John Christopher Thomas a vorbit despre conceptul hermeneutic al teologiei penticostale.
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Apariții editoriale

Ora cu păstorul
Întâlnirile „Ora cu pastorul” au continuat și în acest an. În data de 26 februarie i-am

O patrie nouă și un neam mare este un manual
destinat analizei textelor narative din Geneza, în
special a celor privitoare la biografia biblică a
patriarhului Avraam. Cartea este scrisă de prof. univ.
dr. Silviu Tatu (cadru didactic la ITPB) și a fost
publicată în anul 2019 de editura Scriptum, Oradea,
în colaborare cu editura Plērōma , București (editura
ITPB).

avut ca oaspeți pe pastor dr. Lazăr Gog (Biserica „Emanuel” din Anaheim, SUA), pastor
conf. univ. dr. John Tipei (Biserica „Betel”, Nashville, Tennessee, SUA) și pastor lect. univ. dr.
Ioan Szasz („Romanian Christian Fellowship Church”, Kitchener, Canada); gazdele întâlnirii
au fost pastorii Eugen Jugaru și Emil Meștereagă. Tema întâlnirii a fost credința slujitorilor; pastorul Lazăr Gog a
vorbit, pe larg, despre trei tipuri de credință: credința
mântuitoare, credința ca dar din partea Duhului Sfânt și
credința devenită încredere care crește pe măsură ce îl
cunoaștem mai mult pe Dumnezeu.
În luna martie au avut două întâlniri cu frați

Cartea Felurite daruri, dar același
Duh. Harismele Duhului Sfânt la Jürgen
Moltmann și Dumitru Stăniloae este
scrisă de Dragoș Ștefănică, lector univ. dr. în cadrul școlii noastre, și a
apărut la Editura Plērōma (editura ITPB), în coediție cu editura Risoprint,
Cluj-Napoca. Volumul tratează subiectul darurilor Duhului Sfânt din
perspectiva teologiei comparate, plecând de la doi dintre cei mai
importanți teologi contemporani provenind din spații confesionale
diferite (J. Moltmann, protestant reformat; D. Stăniloae, ortodox). Pentru
cititorii penticostali, cartea are o dublă însemnătate: atât prin prezentarea
matură a teologiei „celuilalt” - teologia ortodoxă, respectiv protestantă, cât și prin subiectul supus atenției: harismele Duhului Sfânt.

păstori și slujitori din țară. În cadrul primei întâlniri (5
martie) i-am avut alături de noi pe cinci dintre
reprezentanții comunității regionale penticostale
Constanța (Vasilică Croitor, Mircea Fratuțescu, Florin
Strugariu, Gabriel Smalberger și Constantin Pește). Cea
de-a doua întâlnire a avut loc în 19 martie, iar invitatul
nostru a fost pastorul Liviu Axinte (Președintele
Comunității Penticostale Suceava). Fratele Axinte a
dorit să le împărtășească celor prezenți despre modul
în care Dumnezeu l-a chemat să-L slujească și le-a
povestit studenților o parte din minunile,
încercările, bucuriile și eșecurile de care a avut
parte în toți acești ani de slujire.
În luna aprilie i-am avut ca oaspeți pe

După 1989, textul Bibliei Cornilescu a fost revizuit ortografic în
mai multe etape, însă abia în iunie 2015 a început procesul amplu de
verificare sistematică a traducerii românești, prin compararea ei cu
textele în limbile originare (ebraică, aramaică, greacă). După patru ani de
la începerea proiectului de revizuire, întreprins de Societatea Biblică
Interconfesională în parteneriat cu patru Biserici din România
(Adventistă, Baptistă, Creștină după Evanghelie și Penticostală), Noul
Testament a fost finalizat și tipărit în a doua jumătate a lunii aprilie.
La realizarea NT EDCR au fost delegați să participe, din partea
ITPB, trei cadre didactice: Emanuel Conțac, Dragoș Ștefănică și Ciprian
Terinte. Din echipa de revizori a mai făcut parte Laurențiu Moț, cadru
didactic la Universitatea „Adventus”. Revizuirea stilistică a fost asigurată
de Cristinel Sava, cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei
Române. Importante sugestii și comentarii privitoare la textul
neotestamentar au fost trimise de ceilalți membri ai Comitetului de
Revizuire – Florin Lăiu, Gelu Păcurar și Silviu Tatu. Textul biblic a fost citit
integral și discutat în numeroase ședințe cu pastorii Cornel Boingeanu,
Ioan Brie, Iacob Pop și Ieremia Rusu.

frații păstori Nelu Moldovan (președintele
AREA) și Vasilică Croitor, care le-au prezentat
studenților mai multe detalii despre AREA
(Alianța pentru Răspândirea Evangheliei
Acasă) și despre oportunitățile de slujire
pentru studenții din anii III și IV care își doresc
să se implice în lucrarea de misiune internă.
Totodată, frații musafiri au ținut și mesaje
biblice motivatoare, prin care i-au chemat pe
studenții noștri la dedicare în vederea slujirii
lui Dumnezeu sub forma lucrării misionare.

4

5

