Învãåãmânt

Absolvirea promoþiei 2008 la
ITP Bucureºti

Î

n data de 8 iunie, Biserica Penticostalã
„Filadelfia” din Bucureºti a gãzduit festivitatea de absolvire a studenþilor Facultãþii de
Teologie Penticostalã a Institutului Teologic
Penticostal din Bucureºti, promoþia 2008. Numãrul
studenþilor care au încheiat studiile a fost de 63,
din douã generaþii (3 ani de studii, respectiv, 4 ani),
ceea ce a conferit evenimentului un caracter special.
Festivitatea a fost deschisã printr-un cuvânt
introductiv rostit de pastorul conf. dr. John F. Tipei,
rectorul Institutului, iar programul a fost condus

de lect. drd. Emil Meºtereagã, pãstorul studenþilor.
Predica a fost þinutã de dr. Paul Schmidgall, preºedintele Seminarului Teologic European din Kniebis,
Germania. Alãturi de el, printre invitaþi s-au numãrat
pastorii Valer Mocan, Cristian Vasile Roske ºi Rick
Cunningham, care au avut scurte mesaje.
La sfârºitul festivitãþii a fost înmânat fiecãrui
absolvent un certificat de absolvire.
Dumnezeu sã-i binecuvânteze ºi sã-i însoþeascã în
lucrarea de slujire pe care o vor face pentru slava Sa.
TOBIAS SAS

APEL AL COMITETULUI EXECUTIV
În data de 18 iunie a.c., la Arad, Comitetul Executiv al Cultului Creºtin Penticostal a avut o
întâlnire cu fraþii din Conducerea Institutului Teologic Penticostal din Bucureºti ºi din Comitetul
Director al Institutului. În cadrul acestei ºedinþe, s-au luat hotãrâri în sensul unei mai mari implicãri
a Conducerii Cultului în susþinerea financiarã a Institutului Teologic de la Bucureºti ºi în alte domenii
legate de activitatea acestuia.
În prezent, Institutul Teologic Penticostal este susþinut în procent de 64% din donaþii care provin
din afara þãrii ºi numai în procent de 12% din partea bisericilor penticostale din România. Având în
vedere faptul cã Institutul pregãteºte slujitori pentru bisericile din þarã, este evident cã un astfel de
dezechilibru reprezintã o anormalitate. Mai mult, datoritã crizei economice prin care trec Statele
Unite ale Americii, ponderea donaþiilor cãtre Institut din partea bisericilor de acolo este în descreºtere.
Pe de altã parte, la o analizã atentã ºi sincerã a situaþiei de la noi, trebuie sã recunoaºtem cã potenþialul
economic al bisericilor penticostale din România este în creºtere. În consencinþã, considerãm cã a
sosit momentul sã ne îndreptãm spre o situaþie de normalitate ºi sã încercãm sã depindem tot mai
mult de aportul bisericilor din România în vederea pregãtirii slujitorilor penticostali pentru România.
Aºadar, transmitem pe aceastã cale apelul Comitetului Executiv al Cultului Creºtin Penticostal
cãtre fiecare bisericã ºi filiile acesteia, de a face cel puþin o colectã specialã pe an pentru susþinerea
financiarã a Institutului.
Apelul este semnat de Ioan Moldovan, vicepreºedintele Cultului, Romu Mocan, secretar general ºi John Tipei, rectorul ITP Bucureºti.
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Cuvântul Adevãrului

Învãåãmânt

Absolvirea promoþiei 2008 la
Facultatea Betania Arad

Cei 99 de absolvenþi ai Facultãþii „Betania” Arad, promoþia 2008, împreunã cu preºedintele
Cultului Creºtin Penticostal, lector univ. dr. Pavel Riviº Tipei – pastorul Facultãþii „Betania”
ºi pastor prof. univ. dr. Ghiocel Moþ – decanul Facultãþii „Betania”.
PERIOADA DE ÎNSCRIERE ªI DE AFIªARE A
REZULTATELOR:

AD MAJOREM DEI GLORIAM !
(Cea mai mare glorie a lui Dumnezeu)
ºi pentru
ÎNFIINÞAREA – ÎN PREMIERÃ, ÎN ROMÂNIA –
A PRIMEI SPECIALIZÃRI DE TEOLOGIE
PENTICOSTALÃ AUTORIZATÃ SÃ
FUNCÞIONEZE ÎN UNIVERSITATEA DE STAT
„AUREL VLAICU” DIN ARAD, ACREDITATÃ
CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
1. STABILEªTE CORECT PRIORITÃÞILE
Mat. 16:26 „ªi ce ar folosi unui om sã câºtige toatã lumea, dacã ºi-ar
pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul sãu?”

2. DESCOPERÃ VIAÞA VEªNICÃ
Ioan 17:3 „ªi viaþa veºnicã este aceasta:

sã Te cunoascã pe Tine,
singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”

3. IMPLICÃ-TE IN „MAREA TRIMITERE”
Mat. 28:19-20 „Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate

neamurile,
botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. ªi
învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit. ªi iatã cã Eu sunt cu voi
în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului.”

4. BAZEAZÃ-TE PE AJUTORUL DOMNULUI
Isaia 45:2 „Eu voi merge înaintea voastrã, voi netezi drumurile
muntoase, voi sfãrâma uºile din aramã, ºi voi rupe zãvoarele din fier.”

5. INSCRIE-TE LA SPECIALIZAREA DE TEOLOGIE
PENTICOSTALÃ DIDACTICÃ, ZI -10 locuri bugetare
ºi 120 locuri cu platã, studii de licenþã de trei ani, 180 de
credite.
Informaþii suplimentare puteþi obþine de la:

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,
Complexul Micãlaca, Str. Elena Drãgoi nr. 2,
Tel.: 0257-219000 sau Mobil: 0744-359024.

a. Sesiunea I
Înscrierea: 14 - 30 iulie 2008;
Afiºarea rezultatelor:30 iulie 2008.
b. Sesiunea II
Înscrierea: 1 - 14 septembrie 2008;
Afiºarea rezultatelor: 14 septembrie 2008.
Înscrierea se face ºi sâmbãta ºi duminica!
FACILITÃÞI OFERITE STUDENÞILOR DE LA
TEOLOGIE PENTICOSTALÃ ARAD:
* posibilitatea obþinerii unor burse de merit, de studiu ºi
sociale, atât pentru studenþii bugetari cât ºi pentru studenþii
cu taxã.
* posibilitatea obþinerii unor burse de studiu în strãinãtate;
* reduceri de tarife pentru transport, manifestãri culturale,
religioase ºi sportive;
* cazarea în cãminele studenþeºti, servirea mesei la cantina
Universitãþii;
* tabere studenþeºti gratuite;
* ample ºi numeroase activitãþi studenþeºti organizate de
Liga Studenþilor din Universitatea „Aurel Vlaicu”.
ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerere tip (se primeºte la înscriere);
Diplomã de bacalaureat;
Certificat de naºtere (copie legalizatã);
Certificat de cãsãtorie (copie legalizatã);
Adeverinþã medicalã tip M.S. 18.1.1.;
Douã fotografii color tip buletin;
Recomandarea pastorului bisericii locale;
Dosar plic.

Ai posibilitatea ca la Universitatea „Aurel Vlaicu”,
în paralel cu studierea teologiei penticostale, sã
urmezi ºi alte specializãri beneficiind în consecinþã
de multiple facilitãþi.
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