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ÎNVĂȚĂMÂNT

Stimați frați slujitori, dragi frați si surori,

C

u inimile pline de mulțumire înaintea lui Dumnezeu
avem bucuria să vă anunțăm că în data de 15 iunie
2017 a avut loc festivitatea de absolvirea a programului
de Teologie Penticostală Didactică din cadrul Facultății de Științe
Umaniste și Sociale – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
sărbătorind absolvirea celor 23 de studenți cu specializarea
Teologie Penticostală Didactică.
Festivitatea s-a desfășurat în Arad, la Biserica Penticostală „Ekklesia”. Am fost onorați de prezența pastorului Moise
Ardelean, președintele Cultului Creștin Penticostal din România, care a avut mesajul de bază în cadrul serviciului divin
festiv, prin care i-a încurajat pe absolvenți să slujească întotdeauna cu dedicare totală, curăție de inimă și credincioșie față
de Cuvântul Scripturii. La rândul său, pastorul conf. univ. dr.
Pavel Riviș-Tipei, fostul președinte al Cultului Penticostal și
fondatorul programului de Teologie Penticostală Didactică
din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a adresat un
mesaj tinerilor absolvenți insistând asupra smereniei ca trăsătură de bază a unui slujitor al Evangheliei. Din partea Comunității Regionale Penticostale Arad a fost prezent pastor dr.
Teodor Dronca, care este și cadru didactic la secția noastră
de teologie. Pastorul prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu,
coordonatorul programului de Teologie Penticostală Didactică a avut un cuvânt de salut pentru invitați și pentru absolvenți.
Ne-am bucurat, de asemenea, de prezența oficialităților
din partea Universității de stat „Aurel Vlaicu” din Arad: prof.
univ. dr. Alexandru Popa, prorectorul Universității, care a
avut un cuvânt de salut din partea conducerii universității;
conf. univ. dr. Otilia Huțiu, decanul Facultății de Științe Umaniste și Sociale și conf. univ. dr. Adela Drăucean, prodecan.
Bineînțeles, cadrele didactice titulare ale programului de teologie penticostală didactică au fost alături de absolvenți la
această sărbătoare: pastor prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu, conf. univ. dr. Mihai Handaric, pastor lect. univ. dr.
Mircea Demean și lector univ. dr. Iosif Riviș-Tipei, pastorul
Bisericii Ekklesia, care a găzduit evenimentul.
La finalul serviciului divin, toți frații păstori prezenți au
făcut o rugăciune specială de dedicare pentru absolvenți. Ne
rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți absolvenții și
să le dea har, înțelepciune și călăuzire în slujba Evangheliei
lui Hristos.

Admitere 2017 - Teologie Penticostală Didactică
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, organizează înscrieri pentru programul de Teologie Penticostală Didactică
2017–2018, după următorul calendar: Sesiunea I : 10-21 iulie;
Sesiunea II: 4-12 septembrie. Sunt 30 de locuri alocate, cel
puțin jumătate din locuri fiind bugetate de stat.
Teologia Penticostală Didactică este un program de 3 ani,
acreditat în învățământul superior de stat la Facultatea de
Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad. Menționăm faptul că pe lângă specializarea de teologie
penticostală, programul are integrat și modulul de psihopedagogie, oferind astfel o a doua specializare – predare în învățământul preuniversitar.
Important: Având în vedere că specializarea este în teologie didactică pot aplica și fetele.
Toate detaliile privind admiterea se găsesc la:
http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2017/admitere-2017

Pentru orice alte informații specifice privind specializarea
puteți suna la: 0740.200.382
Vă așteptăm cu drag!
Acreditarea programului de Masterat în „Teologie
publică”
Cu această ocazie vă anunțăm, cu mare bucurie, faptul că
programul de masterat în „Teologie publică” dezvoltat și propus de secția de Teologie Penticostală Didactică a Facultății
de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu”,
a fost acreditat de ARACIS în luna mai 2017! Nădăjduim, cu
ajutorul Domnului, să avem prima sesiune de înscriere la masterat în luna septembrie 2017. Suntem recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru această izbândă!
Se poate înscrie orice persoană care a absolvit o facultate,
indiferent de domeniu, și care vrea să exploreze și să aprofundeze relația dintre credința creștină și realitatea vieții de
zi cu zi. Toți cei interesați pot suna pentru mai multe detalii
la 0740.200.382. Vă așteptăm cu drag!
Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile penticostale din România și să dea în continuare ajutorul său în
dezvoltarea învățământului teologic penticostal universitar
și postuniversitar, pentru gloria și slava numelui Său!
Pastor prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu,
Teologie Penticostală Didactică UAV, Arad

Observații:
- În zonele în care creștinismul era
foarte puternic (Europa, America de Nord,
America Latină, Oceania), tendința principală este secularizarea, iar procentul
de creștini a scăzut.
- Sudul global a crescut și a suplinit
ceea ce a pierdut nordul. În Africa, lucrarea creștină a crescut de la 9% la 50%,
iar în zona centrală a Africii a crescut
de la 1% la peste 80%.
- Per total, procentul de creștini
raportat la populația globului s-a modificat puțin (în scădere!), de la 34,8%
în 1910, la 33,2% în 2010.
- Sudul global a devenit o forță misionară, numărul misionarilor fiind în
creștere, chiar dacă nordul deține resurse financiare mai mari.
- 60% dintre creștini trăiesc în sudul
global, dar au la dispoziție doar 17% din
resursele financiare ale creștinilor.
- Doar 5,8% din toate fondurile donate de creștini merg spre misiunea
externă, restul se alocă pentru cei deja
evanghelizați.
- 86% dintre budiști, hinduși și
musulmani nu cunosc în mod
personal un creștin. În ciuda mult
discutatei globalizări, se pare că
creștinii trăiesc într-o lume
separată de ceilalți, în izolare.
Implicațiile acestor
statistici pentru misiunea
creștină sunt uriașe.
Situația grupurilor
etnice
Conceptul de popoare
neevanghelizate
(„unreached people groups”)
are un loc special în misiologie, fiindcă Isus ne-a spus că
trebuie ca Evanghelia să ajungă
la toate „neamurile” înainte de
venirea Sa (Matei 24:14). La
nivelul anului 2017, cercetătorii spun
că există 11.294 de grupuri, dintre
care 6.388 (56.6%) sunt neevanghelizate, adică 4.2 miliarde sau 60% din
popu-lația globului. 3.250 de grupuri
nu au măcar o lucrare începută.

CONCLUZII
1. Globalizarea nu a adus
avansul așteptat pentru câștigarea grupurilor etnice
Creștinismul ultimelor decenii NU
a profitat foarte mult de pe urma globalizării. În ultima sută de ani, creștinii
au fost procentual tot atâția câți sunt
astăzi, DEȘI OPORTUNITATEA A

FOST URIAȘĂ ÎN COMPARAȚIE CU
ORICARE ALTĂ EPOCĂ A ISTORIEI
BISERICII. Tehnologiile comunicării
nu par să ne fi ajutat, în timp ce secularizarea și goana după lucrurile lumii
ne-a cuprins din plin.
2. Contactul dintre creștini și
cei neevanghelizați este cheia
Incredibil, în epoca globalizării,
cea mai mare piedică în evanghelizarea lumii este distanța dintre creștini
și grupurile neevanghelizate! Oamenii
știu ce este Coca Cola, MacDonalds,
Holywood și MTV, dar nu cunosc personal un creștin. 86% dintre musulmani,
budiști și hinduși nu au privilegiul de
a avea un prieten creștin. Stilul nostru
de viață ne ține ca niște prizonieri în
interiorul comunităților noastre, între
zidurile noastre, bucurându-ne doar
de evenimentele noastre.
Surpriza este cu atât mai mare cu
cât 200 de milioane dintre ei sunt în

mișcare, migrează. Ei sunt la porțile
noastre, în țări numite creștine. De ce
nu au relații cu creștinii?
Creștinismul este relațional, este
narațiunea unei întrupări, istoria Celui
care a părăsit sanctuarul ceresc, S-a
făcut trup și a locuit printre noi. La
ora aceasta, evanghelizarea lumii depinde în mare măsură de felul în care
creștinii știu să intre în legătură cu
necredincioșii, dar păstrându-și caracterul neîntinat de lume.

Este necesară educarea întregii biserici spre evanghelizare, oferindu-i deprinderea de a trăi cu evlavie în lume.
Evanghelizarea lumii este posibilă doar
prin relații, fiindcă poți invita cel mai
înzestrat evanghelist din lume să predice
la adunare, dar dacă membrii nu fac o
lucrare simplă de a se conecta cu oamenii și de a îi invita, atunci nu vor avea
șansa de a auzi Cuvântul vieții.
3. Puține biserici își aduc
aportul la misiunea mondială
Globalizarea dă posibilitatea
Trupului lui Hristos din toată lumea
să colaboreze cum nu a mai făcut-o
niciodată până acum. Și bisericile din
România pot să adopte în rugăciune
un grup etnic. Sunt 5,5 milioane de
biserici creștine în lume și 6.827 de
grupuri neevanghelizate. Multe organizații creștine oferă informații foarte
utile despre toate etniile care nu cunosc
Evanghelia (de ex. calebproject.org;
https://www.pioneers.org/) Există
chiar și o aplicație pentru mobil care
prezintă pentru fiecare zi un grup și
motive de rugăciune (Unreached of
the day).
Nu mai este posibilă misiunea
„de unul singur”, dar nici nu trebuie să fie măcar unul care să nu
ia parte la misiunea pentru câștigarea celor pierduți.
Misiunea noastră într-o
lume globalizată este să prezentăm lumii din jur, în curăție
și cu putere, cultura și valorile
Împărăției lui Dumnezeu.
Într-un mod echilibrat,
trebuie să profităm de avantajele globalizării și să expunem
slăbiciunile ei. Dar mai presus
de toate, să facem tot ce ține de
noi, ca inima lui Hristos să bată în
interiorul fiecărui popor de sub soare.

„Fiindcă atât de
mult a iubit
Dumnezeu
lumea, că a dat
pe singurul Lui
Fiu, pentru ca
oricine crede în
El să nu piară, ci
să aibă viața
veșnică”
(Ioan 3.16)
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Misiunea Bisericii în epoca globalizării

D

Pastor VASILICĂ CROITOR,
Președintele Comunității Regionale Penticostale Constanța
Mesaj transmis la Conferința
de misiune RoMisCon 2017

eși cuvântul globalizare este foarte
des folosit în zilele noastre, foarte
puțini își dau seama de amploarea
pe care globalizarea o are în viața tuturor,
inclusiv a celor care citiți aceste rânduri.
Doar faceți un simplu calcul: câți prieteni
aveți în afara granițelor țării? Pe alte continente? Noi suntem prima generație din istorie
care se poate lăuda că este conectată global
și că poate comunica instantaneu în orice
parte a lumii.
Nu există o definiție simplă sau universal
acceptată pentru globalizare, însă cele mai
multe încercări de a descrie acest fenomen
vorbesc despre:
- Diminuarea sau eliminarea restricțiilor
puse de țări în calea comerțului. Asistăm la
un transfer global complex al bunurilor și al
producției, datorită interdependenței piețelor.
- Îndepărtarea barierelor sociale și tehnologice dintre țări, ceea ce are drept rezultat
conectarea facilă, omogenizarea ideilor și a
valorilor culturale.
Nimic nou sub soare
Globalizarea s-a manifestat în istorie în
valuri, sub diverse înfățișări, însă până în
zilele noastre a afectat lumea cunoscută la
vremea respectivă, nu întreaga planetă.
Fiecare imperiu a avut un mic rol în pregătirea terenului pentru globalizare. Despre imperiile care s-au succedat în vremea lui Daniel
se spune că stăpâneau „întreg pământul”.
„Nebucadnețar, împăratul, către toate
popoarele, neamurile, oamenii de toate
limbile care locuiesc pe tot pământul:
Să aveți multă pace!” (Daniel 4:1)

„Evanghelia aceasta
a Împărăției va fi
propovăduită în
toată lumea, ca să
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va
veni sfârșitul.”
(Matei 24.14)

Știm că faimoasa Pax Britanica decretată
în Imperiul Roman a fost tot o formă a globalizării care a facilitat răspândirea Evangheliei
cu repeziciune în tot Imperiul Roman. Cu
doar 5-6 secole în urmă, un grup de țări din
Europa au dat tonul explorării întregului
Pământ, reușind să faciliteze comerțul global
și deschizând calea unor expediții militare
importante.
Acum este momentul globalizării americane. America, ieșită din cele două războaie
fără pierderile dramatice ale Europei, Rusiei
sau Japoniei, a putut să se dezvolte rapid.
Rusia și China au intrat în era comunistă
sub care și-au irosit resursele. Supremația
Americii s-a văzut în toate domeniile: militar,
economic și mai ales cultural.

Critica fenomenului globalizării
Protestele anti-globalizare sunt des întâlnite în societatea contemporană, întrucât
aceasta a generat și unele efecte nocive din
punct de vedere economic, cultural și social:
· Globalizarea amenință tezaurul cultural.
Este cunoscută, de exemplu, preocuparea
Prințului Charles față de satul Viski din Transilvania, încercând să atragă atenția asupra
pericolului pierderii unor valori ancestrale
ale omenirii, care sunt „americanizate” sau
pierdute pentru totdeauna.
· Diversitatea devine un obiectiv în sine.
Globalizarea a făcut mai ușor de acceptat
diversitatea, dar a pavat drumul pentru decăderea morală și păgânizarea societăților care
odinioară se considerau creștine.
· Dependența economică
Unele țări devin mai dependente în cadrul
schimburilor inegale, în timp ce unele megacorporații domină societatea și fac legea.
· Criza de identitate
Omul este văzut ca un obiect, ca un instrument numai bun pentru realizarea unor obiective financiare. O campanie anti-globalizare
spunea: „Perechea ta de Nike te-a costat 150
de dolari, dar pe altcineva l-a costat demnitatea.”

EVANGHELIA ÎN ERA
GLOBALIZĂRII

Când cade zidul de despărțire

P

rorocul Isaia, adresându-se
poporului păcătos din vremea
sa, spune: „…nelegiuirile
voastre pun un zid de despărțire între
voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui și-L împiedică
să v-asculte!” (Isaia 59.2).
Există, desigur, mai multe condiții
ca Domnul să ne asculte cererile, dar o
conștiință curată este esențială. Am experimentat lucrul acesta.
Pe la mijlocul anilor '70, cel de-al
doilea fiu al nostru, Ștefan, era înscris
la o școală ajutătoare. Îl duceam zilnic
dimineața și îl luam seara. Din fericire
s-au oferit frați și surori din adunare ca
să ne ajute, așa că nu făceam numai noi,
din familie, drumurile acestea.
Într-o zi însă, aflăm că adolescentul nostru a plecat de la școală mai devreme. Îi plăcea să se plimbe prin oraș,
mai ales cu mijloacele de transport în
comun. Nu știa să vină singur acasă, așa
că am plecat pe jos, prin centru, pe drumul spre biserică, cu rugăciunea ca Domnul să mi-l scoată în față. După ce am
parcurs kilometri buni, am ajuns în
sfârșit pe strada Popa Nan, unde era și
biserica. Era seara de repetiție a corului.
În timp ce mergeam și meditam la
ce aș mai putea face, mi-am adus aminte
de prietenul și fratele meu Achim Corio-

lan, din Timișoara, care, în urmă nu cu
mult timp, îmi povestise ce pățise după
un accident grav, fiind cu membrele corpului în ghips.
„Aveam pe deasupra și o criză de
rinichi, am chemat Salvarea și mă rugam
cu putere. Mi-am adus aminte de Cuvântul Domnului venit prin apostolul
Ioan: « … dacă nu ne osândește inima
noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta …»
(1 Ioan 3.21-22). Atunci, dintr-o dată,
am trecut la mărturisirea greșelilor,
chiar a păcatelor de care mi-am amintit și în clipa când am «decontat» tot ce
aș fi putut spune, au încetat toate durerile. Când a venit Salvarea, medicul nu
a putut explica sistarea bruscă a durerilor cumplite.”
Atunci mi-am zis: „Voi face și eu ca
Achim”. Imediat am început să mă rog
aducându-mi aminte de ultima perioadă din viața mea, că am jignit o soră,
judecând-o pentru că băieții ei au lipsit
de la ultimele repetiții de cor, că în urmă
cu două zile am pierdut timpul cu lucrări
neziditoare și așa mai departe, căci lucruri grave nu-mi aduceam aminte să
fi făcut. Așa am ajuns la ușa bisericii,
am mers direct în fața amvonului, am
îngenuncheat și am zis: „Doamne, asta-i
tot ce m-a apăsat, Ți-am mărturisit totul,

acum adu-mi copilul aici!” În clipa aceea
am auzit un zgomot în spate, am deschis
ochii și … cine era la ușă? O soră, cu
băiatul meu de mână.
- L-am găsit lângă Piața Unirii și l-am
recunoscut imediat. E băiatul dirijorului. Azi au repetiție, acolo îl găsesc – și
l-am adus.
Am mulțumit din toată inima Domnului și când au venit coriștii, am rugat
pe un frate:
- Uite aici adresa unde să-l duci pe
Ștefănel, că s-a rătăcit. Sora l-a găsit și
l-a adus aici, că așa m-am rugat Domnului. Poate alta era situația dacă mă rugam:
„Doamne, fă să ajungă acasă băiatul”.
În seara aceea, împreună cu soția,
am mulțumit Domnului pentru ascultarea unei rugăciuni
atât de neobișnuită.

Pastor pensionar
CRISTIAN VASILE ROSKE,
Biserica Vestea Bună, București

Concomitent cu zorii erei globalizării, la
Edinburgh, Scoția, a avut loc prima mare conferință misionară din istorie. Cu acea ocazie
s-a analizat stadiul răspândirii Evangheliei în
urma celor secole de protestantism. Datele
din anul 1910 ne oferă astăzi posibilitatea să
răspundem la o întrebare vitală: Cât de mult a
profitat biserica de uneltele incredibile pe care
le-a oferit globalizarea în secolul al XX-lea?

Pe data de 11 iunie a.c. a avut loc, la biserica „Betel” din București, festivitatea de absolvire a promoției 2013-2017 de la
Institutul Teologic Penticostal din București. Alături de absolvenții cursurilor de licență, în acest an au fost sărbătoriți și
primii absolvenți ai studiilor de masterat (2015-2017). La eveniment a fost prezent, alături de familiile absolvenților și
de cadre didactice de la ITPB, fratele dr. Florin Cîmpean, pastorul bisericii „Philadelphia” din Chicago, SUA, care a
vestit Cuvântul Domnului. Îi mulțumim Domnului pentru aceste momente de sărbătoare și ne rugăm ca El să-i
însoțească pe absolvenții noștri în lucrarea care le stă înainte.
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