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DRAGI FRAȚI SLUJITORI,

Anul acesta, cu ajuto-
rul Domnului, vom sărbă-
tor i  Centenaru l  Mișcăr i i 
Penticostale din România. În 
data de 10.09.1922 s-a des-
chis prima biserică penticos-
tală din România, în Păuliș, 
județul Arad.

Biserica Penticostală a restaurat învățătura despre lucra-
rea Duhului Sfânt și susține că botezul cu Duhul Sfânt, așa 
cum a fost experimentat de cei 120 în ziua Cincizecimii 
(Faptele Apostolilor 2:4), și darurile Duhului Sfânt sunt pentru 
toată perioada Bisericii, din ziua Cincizecimii până la Răpire. 
Penticostalii susțin că Dumnezeu face și astăzi semne și minuni, 
iar credința trebuie să fie aceeași ca în primul veac creștin.

În cei 100 de ani care au trecut de la deschiderea primei 
biserici penticostale din țara noastră, Dumnezeu a lucrat 
în mod deosebit. Cultul Creștin Penticostal-Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din România are peste 3300 de bise-
rici locale și numărul lor continuă să crească. Pentru acest 
număr de biserici este nevoie de mulți slujitori. Institutul 
Teologic Penticostal din București este instituția de învăță-
mânt superior a Cultului care pregătește viitori slujitori pen-
tru lucrarea Domnului, în mod deosebit pentru bisericile care 
aparțin Cultului Creștin Penticostal-B.D.A.R. 

Chemăm bisericile și slujitorii să susțină lucrarea de la 
Institutul Teologic Penticostal din București, atât spiritual, 
cât și financiar. Să ne mobilizăm și să motivăm bisericile în 
care slujim ca, la Sărbătoarea Coborârii Duhului Sfânt din anul 
acesta, să facă o colectă specială pentru lucrările care mai tre-
buie efectuate până la finalizarea noului campus al Institutului 
Teologic Penticostal din București. Ar fi o bucurie mare pentru 
noi dacă, în anul în care sărbătorim 100 de ani de la deschi-
derea primei biserici penticostale din România, s-ar finaliza 
lucrările de construcție și s-ar inaugura noul campus. 

În zilele de 9, 10 și 11 septembrie 2022, la Arad și Păuliș, 
vom aniversa deschiderea primei biserici penticostale din 
România. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ajutorul 
pe care ni l-a acordat în cei 100 de ani de istorie și-L vom 
ruga să fie cu noi în continuare, să ne ajute să luptăm pentru 
credința dată sfinților o dată pentru totdeauna, să rămânem 
pe calea îngustă, să fim lucrători împreună cu El și să fim mai 
mult decât biruitori în Numele Domnului Isus.

Domnul să ne binecuvânteze pe noi, familiile noastre și 
bisericile din care facem parte, să ne dea din plinătatea Lui și 
har după har, și să ne ajute să ne pregătim pentru apropiata 
venire a Domnului Isus Hristos!

Cu dragoste frățească,
Pastor Moise Ardelean
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sector 6, 060946, București

STIMAȚI FRAȚI SLUJITORI,

Ne apropiem cu pași repezi de finalul 
unui alt an universitar. Imediat după sărbă-

toarea Pogorârii Duhului Sfânt studenții vor 
începe sesiunea de examene, iar pe data de 19 

iunie vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, festivitatea 
de absolvire a promoțiilor 2018 – 2022 (licență) și 2020 – 
2022 (masterat), la biserica „Gloria”, Arad. În perioada în care 
dumneavoastră ați primit această scrisoare de informare 
din partea noastră, noi, profesorii și studenții de la ITPB, ne 
aflăm în tabăra de rugăciune (8 – 12 iunie), pe care am orga-
nizat-o la Râul Sadului, jud. Sibiu. 

După cum veți putea citi și în paginile următoare, pe 
lângă activitatea didactică și practica omiletică din cadrul 
orelor de curs, studenții noștri au fost în mod constant 
implicați în slujire (prin predicare, evanghelizare, cântare, 
îndemnuri la rugăciune) în bisericile din țară. Ne bucurăm de 
această frumoasă colaborare dintre bisericile pe care le păs-
toriți și ITPB, și ne dorim ca în viitor tot mai mulți studenți 
să aibă oportunitatea de a fi „pe teren” și de a învăța ce 
înseamnă slujirea în mod concret. 

O schimbare importantă pentru școala noastră, în anul 
2022, este deschiderea unui nou program de masterat 

intitulat „Teologie Penticostală 
aplicată”. Obiectivul principal 
al acestui program este pre-
gătirea de slujitori penticostali, 
bine echipați pentru a răspunde 
nevoilor spirituale și sociale din 
Biserică și din societate, în con-
text contemporan. (mai multe 
detal i i  veți găsi la pag. 6). 
La acest masterat se pot înscrie atât bărbați, cât și femei, 
indiferent de domeniul în care sunt licențiați. De asemenea, 
organizăm concurs de admitere și pentru frații care doresc 
să se înscrie la studiile de licență, specializarea „Teologie 
Penticostală Pastorală”. Dacă aveți în bisericile dumneavoas-
tră persoane despre care credeți că au o chemare specială din 
partea lui Dumnezeu în vederea slujirii, vă rugăm să le îndem-
nați să se înscrie la Institutul Teologic Penticostal. 

În ceea ce privește construirea noului campus, lucrările au 
înaintat, cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea dumneavoas-
tră. În aceste luni s-a lucrat la compartimentarea etajului trei 
cu pereți de rigips, la partea electrică, la instalațiile sanitare și 
cele de climatizare, la termoizolarea și finisajele fațadelor, la 
realizarea balustradelor, la terasele exterioare, la sistemul de 
canalizare și realizarea branșamentelor de gaze naturale, apă și 
energie electrică. În această perioadă curtea campusului nostru 
a fost săpată pentru a se putea monta sistemul de canalizare și 
a se realiza branșamentele de utilități pentru noua clădire.

Pentru următoarea perioadă ne propunem să finalizăm 
lucrările la fațadele clădirii, să sistematizăm curtea campu-
sului prin refacerea căilor de acces, a parcărilor, a spațiilor 
verzi și a terenului de sport. Vom continua lucrările la insta-
lațiile electrice, sanitare, de încălzire-răcire și a celorlalte 
lucrări de finisaje. Dorința noastră este să facem recepția 
noii clădiri până la sfârșitul acestui an și să dăm în folosință 
parțial spațiile finisate. 

Atenția noastră este îndreptată și asupra renovării 
vechilor clădiri și transformarea lor în spații de cazare pen-
tru studenți și pentru cadrele didactice.

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu și fiecăruia dintre 
dumneavoastră care ați sprijinit acest proiect prin rugă-
ciune sau prin donații și colecte, și vă rugăm ca și de această 
dată să contribuiți la dezvoltarea Institutului Penticostal 
prin colecta din duminica Pogorârii Duhului Sfânt. Resursele 
noastre sunt limitate, dar avem un Dumnezeu bogat care va 
răsplăti fiecăruia potrivit cu harul și bunătatea Lui. 

Iar pentru că anul acesta sărbătorim centenarul penticos-
talismului românesc – o sută de ani de la înființarea primei 
biserici penticostale în România – dorim ca binecuvântarea 
lui Dumnezeu să se reverse peste toate bisericile și peste toți 
credincioșii penticostali din țară și din diaspora.

Cu prețuire, 
Pastor Ioan Brie, 
Rector ITPB
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CONSTRUIREA NOULUI CAMPUS

În ultima perioadă, pe șantier s-a lucrat la compartimenta-
rea etajului trei cu pereți de rigips, la partea electrică, la insta-

lațiile sanitare și cele de climatizare, la termoizolarea și finisajele 
fațadelor, la realizarea balustradelor, la terasele exterioare, la sistemul 

de canalizare și realizarea branșamentelor de gaze naturale, apă și energie elec-
trică. În această perioadă, curtea campusului nostru a fost săpată pentru a se 
putea monta sistemul de canalizare și a se realiza branșamentelor de utilități pen-
tru noua clădire.

Vă rugăm să continuați să ne susțineți în rugăciune, prin colecte și prin dona-
ții, pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus pentru următoarele luni și 
pentru a finaliza această construcție. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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CONSTRUIREA NOULUI CAMPUS
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Cu ajutorul lui Dumnezeu, începând cu anul universitar 2022 – 2023 vom 
avea un nou program de masterat: „Teologie penticostală aplicată”. Noul pro-
gram de studiu din cadrul Facultății de Teologie Penticostală a Institutului Teologic 
Penticostal din București a fost autorizat de către ARACIS, în ședința Consiliului 
ARACIS din data de 31.03.2022.

Misiunea programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” este de a 
oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu – atât al celor obligatorii, cât și al 
celor opționale și facultative – formarea profesională a masteranzilor în vederea 
adaptării acestora la condițiile noi de slujire, într-o societate dinamică, aflată într-o 
permanentă și accelerată schimbare.

Obiectivul principal al programului de masterat „Teologie penticostală aplicată” 
este pregătirea de slujitori penticostali, bine echipați pentru a răspunde nevoilor 
spirituale și sociale din Biserică și din societate, în context contemporan.

Durata programului de masterat este de 2 ani (patru semestre); în program se 
pot înscrie absolvenți ai programului de studii de licență „Teologie pastorală pen-
ticostală”, absolvenți ai programului de licență „Teologie didactică penticostală” și 
absolvenții altor programe universitare de licență, masterat sau doctorat, în alte 
domenii decât cel teologic.

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat constă în evaluarea, 
de către comisie, a dosarelor candidaților, precum și într-un interviu online care va 
avea loc în data de 16 septembrie 2022, începând cu ora 9.00.

Perioadele de înscriere: 1 iunie – 15 iulie 2022 și 1 –14 septembrie 2022. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați site-ul nostru: itpbucuresti.ro, 

secțiunea admitere masterat.

În acest an, comunitatea de credincioși 
penticostali români sărbătorește 100 de 
ani de la înf i ințarea primei biserici 
penticostale din România. Cu acest prilej 
deosebit, Institutul Teologic Penticostal 
din București a organizat în 18 și 19 mai 
simpozionul științific internațional cu 
titlul: „Centenarul Penticostalismului 

Românesc: istorie și spiritualitate”. În aceste două zile au fost alături de noi 
profesori și slujitori, atât din România, cât și din Europa, care ne-au prezentat 
lucrări despre spiritualitatea penticostală și despre momentele importante ale 
mișcării penticostale din acești 100 de ani. 

Printre invitații care au participat la simpozion au fost Prof. dr. Carl Simpson 
(Decan al European Theological Seminary), Roman Onufriychuk (Universitatea 
din Cernăuți), Lector univ. dr. Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal), 
dr. Valeriu Andreiescu, pastor Moza Pavel, pastor Leontiuc Constantin (Timișoara) 
și pastor Romu Mocan (Dej). 

Simpozionul a avut loc la Institutul Teologic Penticostal, iar înregistrările 
prelegerilor se găsesc pe canalul nostru de YouTube.

PRACTICA OMILETICĂ
Din anul I și până în anul IV, stu-

denții au în orar practica omiletică 
și catehetică unde învață cum să 
pregătească un îndemn la rugăciune 
sau o predică și cum să se prezinte în 
fața auditoriului. 

La partea practică a cursului, 
studenții trebuie să predice în fața 
profesorului și a colegilor.  La final, 
profesorul face observațiile nece-
sare, iar colegii pot interveni cu opinii 
sau întrebări.

În cadrul orei 
„Dialog cu mediul 

profesional”, pasto-
rul dr. Ioan Szasz le-a 

prezentat studenți lor 
tema „Dezvoltarea personală a 

slujitorului”. 
Prin acest seminar s-a urmărit 

modul în care fiecare student poate 
lucra în vederea dezvoltării perso-
nale, urmând cinci direcții: relația cu 
Dumnezeu, relația cu sinele, relația 
cu familia, relația cu biserica și relația 
cu munca. 

Par tea practică a seminaru-
lui constă în alcătuirea unui jurnal 
personal zilnic, care să-i ajute pe 
studenți să se evalueze periodic 
în următoarele aspecte: timpul de 
devoțiune, disciplinele spirituale 
(rugăciune, post, studiu etc.), lec-
tura, odihna, munca, administrația, 
pregătirea pentru slujire, slujirea, 
administrarea timpului, lupta spiritu-
ală, ucenicia și mentorarea. 

Căutând să investim în dezvolta-
rea personală, ne arătăm interesul de 
„a deveni”, înainte de „a face”, deoa-
rece ceea ce facem decurge din ceea 
ce suntem.

TEOLOGIE PENTICOSTALĂ APLICATĂ –  
UN NOU PROGRAM DE MASTERAT

CENTENARUL 
PENTICOSTALISMULUI 
ROMÂNESC: ISTORIE  
ȘI SPIRITUALITATE –  
SIMPOZION ACADEMIC 
INTERNAȚIONAL

VEȘTI DIN 
CAMPUS
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SLUJBĂ DE ORDINARE

SLUJIREA ȘI ACTIVITĂȚILE STUDENȚILOR

• Î n  d a t a  d e  19  f e b r u a r i e , 
Motorgianu Andrei, student în 
anul IV și evanghelist AREA, a 
slujit împreună cu frații Marius 
Păcuraru, Oancea Dan (anul III) 
și Marin Daniel (anul IV) în bise-
rica „Salem” din loc. Bălcești, jud. 
Vâlcea.

• Studenți i  Mitric Alexandru și 
Ilaș Otniel (anul IV) au slujit, în 
data de 20 februarie, în biserica 
„Sfânta Treime”, Valea Mare (pas-
tor Flaviu Pop).

• Duminică, 6 martie, studenții Todean Dorin, Scurtu Flavius, Belciug Daniel, 
Coșarbă Alex (anul I), Hutsu Vlad (anul III) și Scurtu Paul (anul IV) au slujit 
în bisericile „Betel” din Câmpina, în Predeal și Hăbud, jud. Prahova. Pastor în 
aceste biserici este fratele Huțan Dumitru.

• Duminică, 20 martie, Alex Mitric, Ilaș Otniel și Natanael Vidoni (anul IV) au 
fost în biserica „Vestea Bună”, Catanele, Argeș, unde slujește colegul lor Daniel 
Marin. Studenții au cântat, au predicat, au recitat poezii și s-au bucurat de 
părtășie cu frații din biserică.

• Studenți i  Dorin Todean, Flavius 
Scurtu, Alex Coșarbă, Andrei Naros 
și Paul Scurtu au slujit duminică, 3 
aprilie, în bisericile „Betel”, Moreni, 
jud. Dâmbovița (pastor fratele Adrian 
Nicolae) și în biserica din loc. Varnița, 
jud. Prahova (diacon – Beni Obluc, 
student în anul II la ITPB).

• În data de 17 aprilie, studenții Robert 
Nănescu, Marius Zaharia și Alexandru 
Morișcă (anul II) au slujit în biserica pen-
ticostală din loc. Dițești, jud. Prahova, 
păstorită de fratele Dorel Filoti.

• În 9 și 10 aprilie, studenții Rus Toader Ionuț (anul IV), Fetti Darius, Caspriac 
David și Creța Claudiu (anul III) au slujit prin cântare, îndemnuri la rugăciune 
și predicare în bisericile „Betel”, Constanța, „Betesda”, Techirghiol, Biserica 
Penticostală din Topraisar și „Flacăra Speranței”, Constanța. Alături de cei patru 
studenți au fost Suldac Otniel și Gabi Nicolae (absolvenți ITPB, promoția 2020) 
și doi studenți din anul I de la CRST.

Este o bucu-
r ie  să mă af lu  ș i 
eu printre studenții 
Institutului Teologic 
Penticostal din București, 
unde cunoașterea Scripturilor și 
rugăciunea ocupă locurile de cinste. 

Unul  dintre sfatur i le pe care 
le-am primit din partea unui pastor, 
pe când mă pregăteam să vin stu-
dent la ITPB, suna așa: „Înainte de a 
fi buni cărturari, căutați să fiți buni 
creștini practicanți. Biblicizați-vă 
mințile și trăiți o intensă și reală viață 
de rugăciune!” Am fost plăcut sur-
prins, încă din primele zile petrecute 
la ITPB, să constat că aici am posi-
bilitatea de a cunoaște Scripturile și 
că sunt nenumărate ocazii în care ne 
putem întâlni pentru rugăciune. 

Cele mai frumoase momente de 
rugăciune sunt în serile de luni, mier-
curi și vineri, când, adunați împreună, 
ne rugăm unii pentru alții și mijlocim 
pentru nevoile comune și aspectele 
care ne vizează pe toți. Un loc aparte 
î l are și rugăciunea pentru cauzele 
personale. De multe ori am experi-
mentat că Domnul ne-a ascultat (Ps. 
118:5) și de aceea toti oamenii (stu-
denții) vor veni la El (Ps. 65:2). 

Cred cu tărie că Domnul ascultă 
rugăciunile noastre, pentru că a 
făcut-o de multe ori, în dreptul mul-
tora dintre noi. A ne ridica de pe 
genunchi având fața plină de bucurie, 
fiind încredințați că Domnul a luat 
aminte la cererea noastră și crezând 
că El ne va ajuta, este unul dintre cele 
mai plăcute sentimente pe care noi, 
studenții, le experimentăm la finalul 
unui astfel de moment de părtășie.  

Bi l ly Graham, af lându-se la o 
vârstă înaintată, a fost intervievat 
de un reporter care l-a întrebat ce 
ar face diferit în slujirea lui, dacă ar 
avea posibilitatea să o ia de la înce-
put. Răspunsul lui Billy Graham a fost: 
„Dacă ar fi să o iau de la început cu 
slujirea, lucrul pe care l-aș schimba ar 
fi că m-aș ruga mai mult!” 

Cred și susțin importanța capitală 
a rugăciunii în viața unui credincios, 
de aceea dorința mea este potrivit cu 
cea a ucenicilor: „Doamne, învață-ne 
să ne rugăm” (Luca 11:1) și „ascultă 
rugăciunea pe care Ți-o face robul 
Tău” (1 Împ. 8:29). 

Coșarbă Alex, anul I 

ÎNTÂLNIRI DE 
RUGĂCIUNE

Duminică, 20 fe bruarie, studentul Hercuți 
Cristian (anul I) a fost ordinat în slujba de diacon în 
biserica penticostală „Filadelfia”, Lyon, Franța. 

La această slujbă au participat frații păstori: Matei 
Țărmure și Grigore Creța (biserica „Filadelfia”, Paris), 
Petrică Postu (biserica „Eben-Ezer”, Vaslui) și doi colegi 
de la ITPB: Daniel Rusu (anul II) și Cosmin Bura (anul I).

Dumnezeu să îl binecuvânteze pe fratele Hercuți 
Cristian și să îi dea multă putere în lucrarea la care 
este chemat.



„... Voi veți primi o putere când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți fi martori...”

(Fapte 1:8)
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Sector 6, Bucureşti, 060946, România
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Începutul împlinirii acestei promisiuni a fost marcat de evenimentul care a avut 
loc în Ziua Cincizecimii (Fapte 2:1-4). Persoana divină a Duhului Sfânt S-a coborât 
peste credincioși, astfel încât toți au devenit părtași comuniunii cu același Duh 
Sfânt, pentru a fi împreună noua umanitate răscumpărată, Trupul lui Hristos (cf. 1 
Cor. 12:13). Semnele spectaculoase, sunetul venit din cer „ca vâjâitul unui vânt 
puternic”, limbile „ca de foc” distribuite peste fiecare dintre cei prezenți și mira-
colul faptului că „toți au început să vorbească în alte limbi” au reprezentat dovada 
că promisiunea venirii Duhului s-a împlinit. Simbolistica semnelor indică spre auto-
ritatea divină și adresabilitatea mondială a misiunii Bisericii lui Hristos însuflețite 
de Duhul. Fiind aduși în comuniune cu Duhul Sfânt, întrucât „toți am fost botezați 
într-un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, ... toți am fost adăpați dintr-un 
singur Duh” (1 Cor. 12:13), credincioșii au fost conectați la resurse dumnezeiești 
inepuizabile (cf. Fapte 1:8), astfel încât să poată fi mărturia lui Hristos în mijlocul 
lumii acesteia. 

Așa cum începutul a fost marcat de semne vizibile care au atestat lucrarea lui 
Dumnezeu în viața credincioșilor, având un impact major și asupra celor necredin-
cioși, prezența și activitatea continuă a Duhului în mijlocul comunității și în viața 
celor răscumpărați vor fi mereu atestate de o mărturie corespunzătoare: rodul 
Duhului Sfânt vizibil în viețuirea credincioșilor (Gal. 5:22-23), darurile și slujbele 
administrate de Duhul în comunitatea credinței (1 Cor. 12:4-11; Ef. 4:11-12), ori-
entarea spre cele plăcute Duhului în trăirea vieții (Rom. 8:5-9, 14), proclamarea 
Evangheliei și mărturisirea lui Hristos. 

În acest mod, Dumnezeu Își îndeplinește lucrarea salvatoare în mijlocul lumii 
prin credincioșii Săi, care nu doar trăiesc prin Duhul, ci și umblă prin Duhul; nu doar 
au primit viața nouă a omului cel nou, eshatologic, prin venirea Duhului în ființa 
lor, în baza credinței, ci și exprimă comportamental această viață dumnezeiască 
pe care le-o comunică Duhul Sfânt (Gal. 5:25). Toate acestea indică spre viața cea 
nouă a noii creații (2 Cor. 5:17), viața duhovnicească a celor îmbrăcați cu Hristos 
(Gal. 3:26) și cu Duhul Sfânt. 

Astfel însuflețiți de Duhul, credin-
cioșii reprezintă lumina lui Dumnezeu 
și mireasma lui Hristos între oamenii 
cufundați în întunericul necredinței sau 
al credințelor nefaste ori zadarnice. Era 
nevoie de o împuternicire dumnezeiască 
pentru ca acest deziderat să devină 
realitate. Coborârea Duhului Sfânt peste 
credincioși a deschis această posibilitate, 
prezența și activitatea Duhului în viața 
lor reprezentând puterea divină care-i 
abilitează să fie niște martori eficienți ai 
lui Hristos și ai Împărăției lui Dumnezeu.

Pastor Lector univ. dr. 
Victor Vladimir Neamțu

Lumea evanghel ică 
din România a sărbătorit, în 

2021, o sută de ani de la apariția 
primei ediții a Bibliei în traducerea lui 
Dumitru Cornilescu. Printre eveni-
mentele ce au marcat acest moment 
se numără și Simpozionul „Centenar 
D. Corni lescu”,  organizat pe 13 
august 2021 la Centrul Cultural 
„ Academician Eugen Simion” din 
Dumbrăveni, Suceava. Printre invita-
ții la această manifestare cultural-re-
ligioasă s-au numărat personalități 
din conducerea zonală a cultelor reli-
gioase, cadre didactice universitare, 
precum și pastori și alți credincioși 
din toate confesiunile evanghelice și 
din Mișcarea Oastea Domnului. 

Vo lumul  de  față 
însumează prelegerile 
susț inute în  cadru l 
simpozionului. Cititorii 
vo r  d e s c o p e r i ,  p e 
paginile cărții, arti-
cole dedicate vieții și 
operei traductolo-
gice ale lui Dumitru 
Corni lescu,  lucrăr i 
despre importanța 
Bibliei, despre locul ei 

în spiritualitatea românească, precum 
și mărturii despre impactul Scripturii în 
viața oamenilor sau despre traficul de 
Biblii din perioada regimului comunist. 

Nădăjduim că lectura cărții de 
față îi va îmbogăți pe cititori și le va 
aprinde mai adânc dorința de citi, 
studia și prețui Cuvântul sfânt pe 
care Dumnezeu, în dragostea Lui 
nemărginită față de noi, ni l-a pus la 
dispoziție în limba noastră maternă, 
folosindu-se în acest scop de oameni 
dedicați Împărăției Sale, cum a fost și 
Dumitru Cornilescu.

Cartea poate fi comandată de pe 
siteul editurii: editurapleroma.ro sau 
pe e-mail la adresa: editurapleroma@
gmail.com

APARIȚII 
EDITORIALE:

PREȚUITI-I 
PE ASTFEL DE 

OAMENI!
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