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Cuvânt-înainteForeword

Începând cu acest an, jurnalul 
teologic Plērōma va avea şi un 
supliment teologic în care vor fi 
publicate referatele prezentate la 
sesiunile de comunicări ştiinţifice 
de la Institutul Teologic Penticostal 
sau lucrări monografice cu specific 
biblico-teologic. Ne dorim ca seria 
suplimentelor să ref lecte cu precădere 
roadele cercetărilor întreprinse de 
autori penticostali, dar ea rămâne 
deschisă contribuţiilor ştiinţifice 
provenite din întreg spaţiul 
evanghelic românesc sau din alte 
tradiţii creştine.

Lucrările cuprinse în volumul 
de faţă (primul din serie) au fost 
susţinute la simpozionul ştiinţific 
cu tema „Dimensiunea socială 
a Evangheliei în noul context 
european”, organizat de Institutul 
Teologic Penticostal în martie 
2009. Tema aleasă a adunat în jurul 
ei participanţi dintr-un spectru 
teologic bogat: pr. prof. univ. dr. 
Stelian Tofană, de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” (Cluj-
Napoca), prof. univ. dr. Zsolt Geréb, 

Beginning with this year, Plērōma 
publishes a theological supplement 
which will contain papers presented 
at the symposia and colloquia held at 
the Theological Pentecostal Institute 
as well as monographs on biblical and 
theological subjects. We expect the 
supplement will primarily reflect the 
scholarship of Pentecostal authors, but 
it is open to contributions originating 
anywhere among the Evangelical 
denominations of Romania or other 
Christian traditions. 

The papers in this volume (the 
first in the series) were presented at 
a symposium entitled “The Social 
Dimension of the Gospel in the 
New European Context”, held in 
March 2009 under the auspices of 
the Pentecostal Theological Institute. 
The theme of the symposium was 
dealt with by lecturers from a broad 
theological spectrum: Fr. Stelian 
Tofană, professor at the Faculty of 
Orthodox Theology (“Babeş-Bolyai” 
University, Cluj-Napoca), professor 
Zsolt Geréb, from the Protestant 
Theological Institute (Cluj-Napoca), 
Fr. Ilie Melniciuc-Puică, assistant 
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de la Institutul Teologic Protestant 
(Cluj-Napoca), pr. lector univ. dr. 
Ilie Melniciuc, de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Dumitru 
Stăniloae” (Iaşi), pastor conf. univ. 
dr. Corneliu Constantineanu, rector 
al Institutului Teologic Penticostal 
din Bucureşti şi prof. univ. dr. 
Hans Klein, de la Departamentul 
de Teologie Protestantă din cadrul 
Universităţii „Lucian Blaga” (Sibiu).

Comunicarea pr. prof. univ. dr. 
Stelian Tofană („«Evanghelizare» 
sau «centralitatea» lui Hristos într-o 
societate secularizată”) porneşte de la 
constatarea că „mai sunt încă mulţi 
paşi de făcut pentru a putea expune, 
într-un sistem coerent şi credibil, 
rolul constructiv, dar şi creativ al 
Evangheliei mântuitoare în noile 
condiţii sociale, politice şi culturale 
ale pluralismului european”. 

În opinia autorului, pasajul 
clasic din Mat. 28:19–20 prezintă 
evanghelizarea ca o pe expresie 
directă a centralităţii pe care trebuie 
să o aibă Evanghelia în societatea 
contemporană. În plus, Biserica este 
credincioasă Evangheliei lui Isus în 
măsura în care îl pune pe Hristos, 
prin botez, în centrul vieţii creştine. 
În sprijinul acestei idei, autorul face 

professor at the “Dumitru Stăniloae” 
Faculty of Orthodox Theology (Iaşi), 
pastor Corneliu Constantineanu 
(Pentecostal Theological Institute in 
Bucharest), and professor Hans Klein, 
from the Department of Protestant 
Theology (“Lucian Blaga” University, 
Sibiu).

Fr. Stelian Tofană’s paper, 
“Evangelism as the Centrality of 
Christ in a Secular Society”, begins 
with the statement that “there are 
many steps to be taken in order to 
assemble, in a coherent and credible 
system, both the constructive and 
the creative role of the saving Gospel 
in the new cultural, political and 
social circumstances of European 
pluralism”. According to the author, 
the words of Matt. 28:19–20 point 
to evangelism as a direct expression 
of the centrality the Gospel ought to 
have in contemporary society. Thus 
the Church is faithful to the Gospel of 
Jesus only insofar as it places Christ, 
through baptism, at the center of the 
Christian life. In further support of 
this notion, he takes a fresh look at 
Romans 6:4–8, among other passages, 
and maintains that the centrality of 
Jesus must be visible in the Eucharistic 
and liturgical life of the church 
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o analiză proaspătă a secvenţei din 
Romani 6:4–8. Centralitatea lui 
Isus trebuie să fie vizibilă şi în viaţa 
euharistică şi liturgică a Bisericii, 
fiindcă, spune referentul, „numai 
în Hristosul euharistic îl putem 
pătrunde, citi şi înţelege pe acelaşi 
Hristos din Cuvântul Scripturii” iar 
„Hristosul Cuvântului se descoperă 
deplin numai în Hristosul euharistic”. 
Această perspectivă teologică, 
specifică spaţiului răsăritean, este 
justificată cu ajutorul episodului de 
la Emaus, în care teologul ortodox 
vede „prima liturghie euharistică” 
de după Învierea lui Hristos. 
În concluzia studiului, autorul 
identifică un posibil pericol care 
pândeşte viaţa Bisericii: înlocuirea 
Evangheliei mântuirii cu o evanghelie 
socială sau, în cel mai bun caz, cu 
una liturgică, al cărei rezultat sunt 
creştinii „sacramentalizaţi”, dar nu 
şi „evanghelizaţi”.

Articolul prof univ. dr. Zsolt 
Geréb, referitor la mesajul social şi 
moral al secvenţei 1 Tesaloniceni 
4:9–12, porneşte de la interogaţia 
privind modul în care şi-au păstrat 
creştinii identitatea religioasă într-o 
societate globală, cum era Imperiul 
Roman. Formularea răspunsului 

because – as he puts it – “only in the 
Eucharistic Christ can we grasp, read 
and comprehend the very Christ who 
is the Word of Scripture”, for “the 
Christ of the Word is revealed fully 
only in the Eucharistic Christ”. This 
characteristically Eastern Orthodox 
view puts great emphasis on the 
Emmaus episode, in which Orthodox 
theology traditionally recognizes 
the first post-Resurrection liturgy 
of the Eucharist. In concluding his 
study, the author points to a danger 
facing the life of the church today: 
that of substituting for the Gospel of 
salvation a “social Gospel” or, at best, 
a liturgical Gospel, with the result 
that Christians are “sacramentalized” 
rather than evangelized.

Professor Zsolt Geréb’s paper, 
dealing with the social and moral 
message of 1 Thessalonians 4:9–12, 
begins by asking how the early 
Christians preserved their religious 
identity in the global society of the 
Roman Empire. Any answer to this 
question, he maintains, must take 
its starting point in the Pauline 
Epistles, especially in those places 
where Paul makes direct reference 
to the social problems confronting 
the early Christian communities. 
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trebuie să ţină cont de epistolele 
pauline, în special de cele care vizează 
în mod direct diversele problemele 
sociale ivite în sânul comunităţilor 
creştine. Prof. Geréb se opreşte 
asupra Bisericii din Tesalonic, una 
dintre cele mai timpurii. Deşi în 
general are cuvinte de apreciere 
pentru creştinii din acest oraş, 
Pavel corectează perspectiva lor 
eshatologică şi relaţiile cu „cei din 
afară”.

Pr. lector univ. dr. Ilie Melniciuc–
Puică se opreşte asupra comunităţii 
din Corint, în care întâlnim aproape 
toată gama de probleme socio-
morale care iau cu asalt Bisericile 
din ziua de azi: tendinţe centrifuge 
şi de fărâmiţare, imoralitate sexuală, 
afişarea unei libertăţi egoiste care 
îl dărâmă pe celălalt, libertinaj sub 
pavăza harului ieftin, diverse forme 
de idolatrie, exercitarea imatură a 
harismelor, lipsa dragostei. 

Una dintre ideile de forţă ale 
Apostolului Pavel, subliniată de 
referatul pr. Melniciuc-Puică, 
este că trupul uman contează, 
fiindcă el poate fi unealtă a virtuţii 
(neprihănirii) sau a păcatului. 
Apelul adresat de apostolul Pavel 
credincioşilor din Corint, de a 

Professor Geréb focuses on the 
church in Thessalonica, one of the 
very earliest churches, as he subjects 
1 Thessalonians 4:9–12 to a thorough 
exegetical analysis. While Paul 
generally commends the behaviour 
of the Christians in that city, he is at 
pains to correct their eschatological 
perspective and the effect it has on 
their relationship with “those from 
outside”.

Fr. Ilie Melniciuc–Puică draws our 
attention to the Christian community 
in Corinth, where he finds almost 
the entire range of social and moral 
problems that confront the churches of 
today: centrifugal tendencies fostering 
schism, sexual immorality, the flaunting 
of a destructive egotistical liberty, forms 
of libertinism disguised as cheap grace, 
a diversity of idolatries, childishness 
in the exercise of the charismata, 
and a general lack of love. One of the 
compelling ideas of the Apostle Paul 
highlighted in Fr. Melniciuc–Puică’s 
paper is that the human body is vastly 
important, for it is potentially the 
instrument of righteousness as well 
as of sin. The appeal addressed by 
Paul to the believers in Corinth, that 
they should become one with Christ 
and live out the consequences of that 
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deveni una cu Hristos şi de a trăi 
în practică această realitate, este în 
egală măsură valabil pentru creştinii 
de astăzi.

Conferenţiar univ. dr. Corneliu 
Constantineanu prezintă potenţialul 
transformator al Evangheliei, 
identificând dimensiunea socială a 
adevărului evanghelic în capitolul 
12 al Epistolei către Romani. 
Observaţiile exegetice judicioase 
sunt prefaţate de câteva consideraţii 
importante privind resurgenţa 
religiei în societatea modernă, 
în ciuda previziunilor sumbre 
ale unor critici ai fenomenului 
religios, şi de evaluarea mai largă a 
teologiei sociale de factură paulină. 
Această dimensiune, neglijată 
multă vreme de cercetători, care au 
preferat să-l citească pe Pavel prin 
ochelari augustinieni sau luterani, 
a fost recuperată în mod oportun 
de studiile pauline din ultimele 
decenii. 

Implicaţiile sociale ale 
Evangheliei, dar de această dată 
dintr-o perspectivă paulină mai 
generală, fac obiectul comunicării 
susţinute de prof. univ. dr. Hans 
Klein. Autorul prezintă dinamica 
gândirii pauline pornind de la 

reality, falls with equal validity on 
Christians today. 

Dr. Corneliu Constantineanu 
presents the power of the Gospel 
to bring about a transformation in 
the individual, while at the same 
time calling attention to the social 
dimension of the truth of the Gospel 
as this is brought out in Romans 
12. He prefaces these exegetical 
observations with an account of the 
resurgence of religion in modern 
society, a resurgence which he sees 
taking place despite the predictions 
of many who are critical of religion 
as such. He then offers a general 
appraisal of Paul’s social theology; 
this, he notes, is an aspect of Paul’s 
teaching long neglected by scholars, 
who have preferred to read Paul 
through Augustinian or Lutheran 
spectacles, and has only been given 
due attention again by Pauline studies 
of the past few decades. 

The social implications of the 
Gospel from a more general Pauline 
viewpoint are the subject of Professor 
Hans Klein’s paper. In it he traces the 
dynamics of Pauline thought back to 
the words of Galatians 3:28, which he 
sees as the ethical cornerstone of the 
Christian community in Antioch and 
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textul din Gal. 3:28, fundamental 
pentru etosul comunităţii creştine 
din Antiohia şi având un rol central 
în epistola circulară adresată 
Bisericilor din Galatia. Potrivit lui 
Pavel, diferenţele sociale nu mai 
au relevanţă pentru cei care sunt 
„în Hristos”. De aceea, apostolul 
aşteaptă ca cei înstăriţi să-i ajute 
pe membrii comunităţilor sărace 
(îndeosebi cele din Iudeea). Din 
nefericire, mesajul din Gal. 3:28 
pare să fi avut şi consecinţe negative. 
În Corint, femeile au căutat să se 
emancipeze descoperindu-şi capul 
la închinare şi demonstrând astfel 
proaspăt câştigata lor egalitate cu 
bărbaţii, înaintea lui Dumnezeu. 
Apostolul Pavel rezolvă situaţia 
reamintindu-le corintenilor, între 
altele, de ordinea creaţiei. 

În epistolele târzii, rolul 
femeii este reglementat conform 
aşteptărilor curente ale societăţii, 
iar diferenţele dintre stăpâni şi sclavi 
devin mai pronunţate decât au fost 
la început. Putem deci afirma că, în 
economia gândirii pauline, ordinea 
creaţiei devine mai puternică decât 
ordinea mântuirii.

Cele cinci studii pe care le 
publicăm în volumul de faţă sunt 

the basis of the structure outlined in 
Paul’s circular letter to the churches in 
Galatia. According to Hans Klein, in 
Paul’s view social differences no longer 
had any relevance for those who were 
“in Christ”: and he, consequently, 
expected the rich members of the 
Christian communities to help the 
poor (especially those in Judaea). 
Unfortunately, the message of Gal. 
3:28 seems to have had some bad 
consequences as well; for in Corinth 
women were seeking to “emancipate” 
themselves by worshipping with 
uncovered heads, thus asserting their 
equality with men in the eyes of 
God. Paul resolved this situation by 
reminding the Corinthian Christians 
of, inter alia, the order of creation. 
In his later Epistles, Paul defines the 
role of women in accordance with 
prevailing social expectations, while 
at the same time he makes a sharper 
distinction between masters and 
slaves than he had formerly done. It 
is possible, then, to assert that, over 
time, the order of creation tends to 
receive stronger emphasis than the 
order of salvation in the economy of 
Paul’s thought. 

The five articles in the present 
volume are dominated by the Pauline 
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dominate de perspectiva paulină, 
aşa cum este şi de aşteptat, dată 
fiind misiunea amplă desfăşurată de 
apostol îndeosebi în mediul urban, 
de-a lungul a circa trei decenii. 

Nădăjduim că ref lecţiile adunate 
între coperţile acestui volum îşi vor 
dovedi utilitatea şi pentru creştinii 
de astăzi care caută repere în mersul 
lor pe drumul credinţei, drum adesea 
presărat cu obstacolele şi provocările 
create de noul context european din 
care face parte şi România.

Editorii
ianuarie 2011

perspective. This is not surprising in 
view of the far-flung nature of the 
mission the Apostle undertook over 
some three decades, and the special 
focus of that mission on urban 
settings. We hope the reflections 
presented in this volume will prove 
useful for Christians of our time in 
search of markings and milestones 
along the road of faith — a road on 
which obstacles and challenges are 
currently posed by the European 
context of which Romania is now 
fully a part.

The editors
January 2011


