Evenimente ITP

Început de an universitar bogat la Institutul
Teologic Penticostal din Bucureºti

P

entru studenþii ºi cadrele
didactice de la Institutul
Teologic Penticostal, anul universitar
2011-2012 a debutat cu o serie de
evenimentele teologice importante,
care le-au oferit acestora ocazia unei
edificãri spirituale ºi teologice
temeinice.
Astfel, pe data de 9 octombrie a
avut loc deschiderea oficialã a
cursurilor Facultãþii de Teologie
Penticostalã, ceremonie gãzduitã de
Biserica „Vestea Bunã” din Bucureºti
ºi care i-a avut ca invitaþi pe prof.
univ. dr. Marcel Ghiþã, Rectorul
Institutului Timotheus din Bucureºti
ºi pe Florin Ianovici, pastorul bisericii „Betel” din Bucureºti. Mesajele
motivatoare s-au îmbinat armonios
cu cântãrile înãlþate de corul ITP, de
studenþii anului I, precum ºi de corul
bisericii locale.
Pe data de 19 octombrie a.c.,
Institutul Teologic a fost gazda Simpozionului pastoral anual, cu tema:
„Fond ºi formã în slujbele bisericilor
penticostale româneºti” (foto jos).
Discuþiile, moderate de pastorul lect.
univ. dr. Ciprian Terinte, s-au centrat
în jurul unei problematici pe cât de
actualã, pe atât de sensibilã: slujba
duhovniceascã relevantã ºi fidelã
credinþei adevãrate. Cei trei pastori
invitaþi la eveniment au contribuit la
alcãtuirea unei perspective corecte în
acest domeniu. Pastorul Cristian
Vasile Roske a evocat pãrtãºiile bisericilor din perioada de început a miº-
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cãrii penticostale din România,
pastorul Mircea Deteºan ne-a vorbit
despre viziunea bisericii actuale, în
timp ce pastorul Ioan Szasz, venit din
Canada, ne-a prezentat provocãrile cu
care se confruntã bisericile româneºti
din Diaspora.
Un alt eveniment important gãzduit de institutele teologice evanghelice din Bucureºti, ITP, respectiv ITB, a fost Conferinþa teologicã
cu titlul „Convertire ºi transformare”, susþinutã de pastorul dr.
Gordon Smith în zilele de 24 ºi 25
octombrie. În prelegerile sale, dr.
Smith ne-a arãtat cã, de multe ori,
înþelegerea evanghelicilor cu privire
la convertire a fost parþial greºitã;
ea nu trebuie privitã ca o experienþã
punctualã în viaþa omului care se
pocãieºte, ci, dimpotrivã, ca începutul unei transformãri treptate, care
uneori poate dura ani întregi. Þinta
acestei transformãri este unirea cu
Hristos, dupã cum ni se spune, într-un
mod plastic, în Ioan 15:4.
Pe 27 ºi 28 octombrie, Institutul
Teologic Penticostal a fost vizitat de
cãtre o echipã de slujitori din SUA
ºi Europa, care au susþinut, cu acest
prilej, o Conferinþã pastoralã.
Temele, dintre cele mai interesante
ºi, totodatã, importante pentru formarea slujitorilor creºtini, au fost
dezbãtute atât în sesiuni comune,
desfãºurate în aula facultãþii, cât ºi
în grupuri restrânse (sistem workshop), acestea din urmã permiþând

studenþilor sã audieze prelegerile
care prezentau un interes deosebit în
raport cu propria chemare. Discuþiile
s-au centrat în jurul unor chestiuni
precum: misiologie, lucrarea cu
tinerii, folosirea corectã a internetului, pregãtirea academicã a pastorului, lucrarea cu copiii, folosirea
judicioasã a timpului, rolul pastorului în ucenicia creºtinã etc. Printre
vorbitori s-au numãrat: Tony Lane,
Florin Cîmpean, Adrian Vlad (absolvent ITP), Paul Hollifield, Roger
Stephenson, Don Chavis, John
Harris, Florin Pleºa, James Hackman, Gabriel Tilea.
Despre Dezvoltarea holisticã a
copilului a vorbit, în data de 7 noiembrie, în aula facultãþii noastre, dr.
Dan Brewster, directorul HCD Ministries Compassion International. A
doua zi, la capela studenþeascã, dr.
Brewster a þinut o predicã motivatoare, prin care viitorii slujitori au
fost încurajaþi sã investeascã în
lucrarea cu copiii, un segment de slujire important, dar adesea ignorat de
cãtre mulþi dintre liderii bisericilor
noastre.
Un eveniment important pentru
studiul teologic românesc l-a constituit lansarea, la ITP, a Dicþionarului de imagini ºi simboluri biblice
(Editori generali: Leland Ryken,
James C. Wilhoit ºi Tremper Longman III), pe data de 16 noiembrie.
Dicþionarul a apãrut la Editura „Casa
Cãrþii” din Oradea (www.ecasacartii.ro),
iar între editorii volumului în limba
românã se numãrã ºi pastorul conf.
univ. dr. Silviu Tatu, cadru didactic
la ITP. Dr. Tatu a fost moderatorul
eveni-mentului, la care au participat
Vasile Gabrian, directorul Editurii
„Casa Cãrþii”, pastorul conf. univ. dr.
Daniel Mariº, Rectorul ITB Bucureºti, precum ºi dr. Alexandru
Mihãilã, lector în cadrul Universitãþii
din Bucureºti. Distinºii invitaþi au prezentat, cu obiectivitate, meritele volumului, a cãrui lipsã se simþea acut pe
piaþa de carte evanghelicã româneascã.

Ætiri
Nu în ultimul rând, Institutul
Teologic Penticostal a gãzduit, pe
data de de 23 noiembrie, simpozionul cu tema: „Sfânta Scripturã în
context contemporan. Exigenþe ale
traducerii Bibliei pentru Biserica
secolului XXI”, prilej cu care a fost
lansatã prima carte de autor a
lect. univ. dr. Emanuel Conþac,
intitulatã Dilemele fidelitãþii.
Condiþionãri culturale ºi teologice
în traducerea Bibliei.

Invitaþii la acest eveniment important pentru cercetarea biblicã
româneascã au fost: pr. prof. univ.
dr. Stelian Tofanã (Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca),
prof. univ. dr. Francisca Bãltãceanu
(Universitatea din Bucureºti), pastor conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P.
Bucureºti), lect. univ. dr. Alexandru
Mihãilã (Universitatea din Bucureºti), lect. univ. dr. Emanuel Conþac
(I.T.P. Bucureºti), iar pastorul lect.
univ. dr. Ciprian Terinte (I.T.P.
Bucureºti) a moderat evenimentul.
Discuþiile purtate pe marginea temei
amintite mai sus i-au convins pe
ascultãtori de faptul cã fiecare cercetãtor al Scripturii se apropie de
textul sfânt având o grilã de interpretare prealabilã, care îl predispune
cãtre o anumitã interpretare ºi, prin
urmare, cãtre o anumitã traducere.
Datoria teologilor ºi a slujitorilor,
deopotrivã, este aceea de a-ºi examina propriile presupoziþii, interacþionând permanent cu opiniile exprimate de cercetãtori care nu le împãrtãºesc grila hermeneuticã. Preocuparea lor permanentã trebuie sã fie
înþelegerea ºi propovãduirea unui text

scriptural fidel originalului, astfel
încât Duhul Sfânt sã lucreze, prin
el, în ascultãtorii mesajului sfânt.
Îi suntem recunoscãtori lui
Dumnezeu pentru harul de a avea
astfel de evenimente la Institutul
Teologic Penticostal, prin care atât
studenþii, cât ºi profesorii acestora
au posibilitatea de a creºte tot mai
mult în cunoaºterea voii lui
Dumnezeu.
DRAGOº ªTEFÃNICÃ

ªtiri din Comunitatea
Maramureºului ºi
Sãtmarului
Botez în apã a 16 persoane în cadrul Bisericii
Penticostale din comuna Cerneºti, judeþul Maramureº, oficiat în 24 iulie a.c. de Radu Bota, pastor
al bisericii ºi de Gherasim Magda, evanghelist în
zonã. Pastorul Grigore Talpoº, din Zalãu, a predicat

din Cuvântul lui Dumnezeu. În fotografie, alãturi de
candidaþi ºi de slujitorii menþionaþi, diaconul Mihai
Latiº, conducãtorul bisericii din Cerneºti.
În Biserica Penticostalã „Muntele Sionului” din
Baia Mare a avut loc în data de 13 noiembrie a.c.
ordinarea în slujba de prezbiter a fratelui Gherasim
Magda. Serviciul divin de ordinare a fost condus de
pastorul Romu Mocan, secretar general al Cultului
Creºtin Penticostal, iar rugãciunile de consacrare au
fost rostite de pastorii Simion Bumbar ºi Grigore
Todoran, preºedintele ºi, respectiv, secretarul Comunitãþii Regionale Penticostale a Maramureºului ºi
Sãtmarului, alãturi de ceata pastorilor locali: Radu
Bota, Ioan Suciu, Vasile Balan si Marius Sfara. B.R.
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