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Iubita biserica,

Stimate frate pastor,

Va adresam aceste randuri pentru a va ruga, In Numele Domnului Isus, sa sprijiniti proiectul de constructie a

noului campus al Institutului Teologic Penticostal din Bucuresti. Dupa cum ati atlat, deja, din scrisorile de informare

pe care Institutul vi le-a trimis In ultimii ani, ne sta inainte un proiect de 0 deosebita importanta pentru Invatamantul

teologic penticostal romanesc si, implicit, pentru formarea de noi slujitori ai bisericilor Cultului Penticostal.

Prin harul lui Dumnezeu, dupa multe asteptari ~i amanari, am obtinut to ate avizele din partea autoritatilor

statului ~i am depus, la Prirnaria Municipiului Bucuresti, dosarul pentru obtinerea autorizatiei de constructie.

Lucrarile efective de constructie sunt program ate sa inceapa In aceasta vara. Reamintim ca noua constructie va avea

5600 mp construiti si va cuprinde 12 sali de curs, un amfiteatru, un laborator media, 0 capela cu 350 de locuri, doua

sali de sedinta, biblioteca si birouri administrative.

Totodata, cladirile actuale vor fi modemizate, pentru a raspunde mai bine nevoilor actuale ale Institutului.

Astfel, actualul Corp de Predare va fi etajat si transformat in spatii de cazare pentru profesori ~i studenti; in prezent,

intampinam mari dificultati In cazarea studentilor, a masteranzilor ~i a cadrelor didactice care vin periodic sa predea

cursuri la ITPB. Corpul Cantina va fi extins, prin suprapunerea cu trei etaje noi, astfel in cat sa indeplinim

standardele cerute de legislatia in vigoare si sa avem loc suficient pentru pregatirea ~i servirea mesei. In fme,

actualului Corp de Cazare i se va adauga un etaj nou.

Avand In vedere cele de mai sus, va rugarn frumos ea, In ziua Cincizecimii, sa faceti 0 colecta speciala

pentru Institutul Teologic Penticostal. Domnul sa rasplateasca darnicia dumneavoastra!

In fmal, dorim ea harul si pacea Domnului nostru Isus Hristos sa fie turnate din belsug peste dumneavoastra,

iar insotirea plina de putere a Duhului Sfant, a Carui pogorare In lume 0 serbarn In perioada aceasta, sa va insoteasca

In orice lucrare buna facuta pentru lmparatia lui Dumnezeu!

Cu dragoste frateasca,

Pastor Moise Ardelean, Pastor loan Brie

Rectorul ITPB
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