Naæterea Domnului Isus
cu noi încã 33 de ani, ci ani fãrã
numãr, într-o pãrtãºie unicã. Dar
cum am fi putut nãzui la aºa clipe,
la aºa trãiri, dacã n-ar fi venit El
sã ne-o spunã?! Promisiunea trebuie crezutã, iar întâlnirea aºteptatã cu dor.
Ca un arc peste timp, profetul
anunþat de Moise în câmpia Moabului se naºte într-o altã câmpie,
cea a Betleemului. Cete îngereºti
se alãturã pãstorilor speriaþi, iar
cerul se coboarã pe pãmânt. O mare
bucurie cuprinde inimile lor când,
la iesle, vãd Pruncul. Magii le calcã
ºi ei, emoþionaþi, pe urme. Vor mai

trece ani pânã când, într-o zi aparent
obiºnuitã, Fiul lui Dumnezeu va
intra în Iordan spre a fi botezat.
Nimeni nu putea înþelege dinainte,
dar pe mãsurã ce Mesia devenea tot
mai vizibil, lucrurile prindeau contur. De atunci încoace, pânã azi,
oricine poate sã creadã ºi, crezând,
sã-ºi mântuie sufletul. Hristos S-a
fãcut om pentru ca noi sã putem fi
ca El.
La ceas de sãrbãtoare, când
toate parcã ne îmbie ºi ne surâd,
cu ce-ar trebui sã rãmânem noi?!
Cred cã avem deja motive suficiente sã fim încrezãtori. Avem un

Dumnezeu aºa de mare încât nu
ne uitã. Îi simþim grija în fiecare
detaliu, în imediatul nostru efemer.
Mai mult, avem un Dumnezeu
care, dezbrãcându-Se de slavã, S-a
îmbrãcat cu blestemul pãcatelor
noastre, ispãºindu-le. Priboiul vieþii
Lui a sãpat adânc în istoria lumii,
învãþându-ne cum sã trãim frumos.
ªi, în fine, ridicându-ne privirea de
la cele lumeºti, putem privi spre o
casã fãrã seamãn, un loc unde ne
va duce personal, într-o zi. Pe cât
de realã a fost ziua naºterii Lui, pe
atât de realã ºi glorioasã va fi ziua
aceea.

Iniþiativa înfiinþãrii Universitãþii Penticostale din România

L

a 21 de ani de la Revoluþie, Consiliul Director al Institutului Teologic Penticostal din
Bucureºti a avut o ºedinþã de iniþiere a proiectului Universitãþii Penticostale din România.
Viziunea Universitãþii Penticostale constã în înfiinþarea unui centru universitar penticostal, cu multiple specializãri, în care tinerii penticostali din România sã se pregãteascã, îmbinând formarea
profesionalã cu dezvoltarea caracterului creºtin, astfel încât mãrturia creºtinã penticostalã sã poatã fi
purtatã la toate nivelurile ºi în diverse medii (afaceri, administraþie, politicã etc.) din þarã, din Europa
ºi din lume.
Dupã ce Senatul ITP ºi Consiliul Bisericesc al Cultului Creºtin Penticostal ºi-au dat acordul, de
principiu, pentru înfiinþarea Universitãþii Penticostale, în ºedinþa Consiliului Director al ITP s-a format
un Comitet de iniþiativã care va demara procesul de înfiinþare a Universitãþii Penticostale, format din 11
fraþi, reprezentanþi ai Senatului ITP, reprezentanþi ai Departamentului de învãþãmânt al Consiliului
Bisericesc al CCPR ºi reprezentanþi ai oamenilor de afaceri penticostali: Valerian Mocan, Mircea
Cirþ, Radu Þârle, Emil Meºtereagã, Ionicã Bãdeliþã, Vasile Romulus Ganea, Emanuel Conþac,
Ioan Repede, Ioan Tecar, Corneliu Constantineanu, Ioan Brie.
Redãm opiniile a trei dintre participanþii la ºedinþa de desemnare a Comitetului de iniþiativã a
Universitãþii Penticostalã:
Pastor dr. Pavel Riviº Tipei, preºedintele Cultului Creºtin Penticostal din România: „A
sosit timpul ca influenþa credincioºilor penticostali din România sã se manifeste la toate nivelurile, ºi
Universitatea Penticostalã din România este soluþia prin care tinerii penticostali sã se pregãteascã
pentru a aduce o mãrturie creºtinã ºi prin contribuþia lor la construirea unei societãþi clãditã pe temelia
moralitãþii biblice ºi a puterii lui Dumnezeu, în transformarea societãþii româneºti”.
Mircea Cirþ, om de afaceri penticostal, ATP Exodus: „Dupã 20 de ani de economie de piaþã
în România, mediul de afaceri s-a maturizat, în sensul înþelegerii faptului cã ridicarea calitãþii afacerilor
depinde de calitatea personalului. Mã refer atât la pregãtirea profesionalã riguroasã a tinerilor din
rândul cãrora va fi recrutat, cât ºi la caracterul integru al acestora. Unde sã se pregãteascã astfel de
tineri, dacã nu într-un mediu universitar care îmbinã competenþa academicã ºi profesionalã cu
spiritualitatea ºi moralitatea creºtinã?”
Dr. Radu Þârle, preºedintele Consiliului judeþean Bihor: „Penticostalii români trebuie sã-ºi
asume, cu responsabilitate, rolul de lideri ai Miºcãrii de treizire spiritualã din Europa ºi sã fie promotorii
învãþãmântului universitar penticostal, prin care mãrturia creºtinã spiritualã ºi moralã a tinerilor români
sã ajungã pe întregul continent. România poate sã ofere, prin Universitatea Penticostalã, un cadru
de pregãtire al tinerilor din toate þãrile din jur, astfel ca aceºtia sã reprezinte o influenþã creºtinã
penticostalã în Europa ºi în lume”.
Cuvântul Adevãrului
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