Motive de mulțumire
Îi mulțumim bunului
Dumnezeu pentru evenimentul
de celebrare a celor 40 de ani de
existență, pentru toți cei care, dea lungul acestor ani, au simțit
pentru această lucrare și pentru
toți oaspeții din țară, din Europa și
din SUA care au fost alături de
familia ITP la această frumoasă sărbătoare;
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei 47 de studenți
înscriși în anul I înscriși la studiile de licență și pentru cei 20
de proaspăt masteranzi, precum și pentru dorința acestora
de a se pune la dispoziția Domnului și a de aprofunda
Cuvântul sfânt;
Îi suntem recunoscători Domnului și pentru faptul
că am primit 3 mașini de spălat haine. De asemenea, am
achiziționat un uscător de rufe, un calandru și o mașină de

spălat (toate industriale). În acest moment am reușit să
amenajăm o spălătorie pentru nevoile curente ale
Institutului și o spălătorie pentru studenți. Dorim să le
mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat financiar, ca acest
proiect să poată fi dus la bun sfârșit.
Mulțumiri călduroase adresăm fiecărei biserici din
țară și din diaspora pentru colectele făcute în ziua de Rusalii
și trimise Institutului. Ajutorul pe care ni l-ați oferit constituie
un motiv de mare bucurie și recunoștință față de
dumneavoastră și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Le mulțumim, de asemenea, și sponsorilor care
dăruiesc periodic pentru studenți și pentru proiectele ITPB.
Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia!
Un cuvânt special de mulțumire adresăm conducerii
Cultului Creștin Penticostal, care este mereu alături de ITPB,
atât din punct de vedere spiritual, cât și material.

Practica de vară
Cereri de rugăciune
Vă rugăm să ne susțineți în rugăciune
pentru următoarele cauze:
Călăuzirea, înțelepciunea și binecuvântarea
Domnului în orice activitate întreprinsă la ITPB.
Putere de slujire pentru studenți și cadrele
didactice
Proiectul de construcție a noului campus. În
această perioadă așteptăm autorizația de
construcție din partea autorităților și ne dorim ca
în primăvara anului 2017 să putem începe lucrările
de construcție. Vă rugăm să mijlociți în rugăciune,
ca Domnul să ne deschidă ușile, astfel încât să
primim avizele necesare; totodată, rugați-vă
pentru resurse materiale și nanciare de care
avem nevoie, precum și pentru înțelepciune în
luarea deciziilor legate de construcție.

Anul acesta am avut ocazia să fac practica
de vară în județul Sibiu, pe Valea Hîrtibaciului, timp
de trei săptămâni. Pentru mine, aceasta a fost
prima experiență de slujire într-un context diferit de
cel în care am crescut. Am fost plăcut surprins de
organizarea bisericilor din această zonă;
majoritatea sunt implicate în diferite slujiri, pe care le
duc la îndeplinire cu multă credincioșie. Slujirea
mea a constat, în mod special, în rostirea de mesaje
biblice, îndemnuri la ora de rugăciune și cântări. De
asemenea, am participat la o tabără pentru copii,
organizată de Biserica „Emanuel” din Sibiu. Aici am
avut oportunitatea de a interacționa cu copii de
diferite vârste și de a le povesti experințele mele cu
Domnul; totodată, ne-am rugat împreună și ne-am
jucat diferite jocuri constructive.
Îi mulțumesc Domnului pentru prezența
Duhului Sfânt, pe care am simțit-o alături de mine pe
toată perioada practicii. Slujirea de peste vară mi-a
întărit convingerea că Dumnezeu m-a chemat să le
slujesc oamenilor și m-a făct conștient, mai mult
decât până acum, de importanța călăuzirii și
împuternicirii Duhului Sfânt, pentru o lucrare
eﬁcientă și plăcută Domnului.
Ivan Cuth, anul II
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“Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum,
gata pentru seceriș.”
(Ioan 4:35)

Iubiți frați,
Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui
an, moment prielnic să privim în urmă, cu
recunoștință, la tot ceea ce Domnul ne-a
dăruit și la ceea ce El ne-a ajutat să facem.
Pe n t r u I T P B , a n u l 2 0 1 6 a f o s t u n u l
binecuvântat; în această toamnă s-au serbat
patruzeci de ani de istorie a școlii, și de istorie
a învățământului teologic penticostal din România - iar acest fapt a
făcut ca sărbătoarea să fie, deopotrivă, și sărbătoarea Cultului
Penticostal, care a fost alături de lucrarea spirituală a acestei instituții
încă de la înființarea Seminarului Teologic, în anul 1976.
Totodată, în toamna acestui an s-a semnat acordul de
colaborare cu Pentecostal Theological Seminary din Cleveland, TN,
USA, prilej de strângere a relațiilor cu școala-soră din America, dar și cu
organizația Church of God. Credem că aceste colaborări, la nivel de
școală și respectiv de Biserici, vor fi o binecuvântare pentru
credincioșii penticostali români, ca și pentru cei americani.
Nu în ultimul rând, vă îndemn să continuați să susțineți lucrarea
Institutului, atât în rugăciune, cât și financiar; Dumnezeu să le dea
cadrelor didactice și conducerii școlii înțelepciune, putere de lucru și
călăuzirea Duhului Sfânt, iar studenților - o inimă sfântă și deschisă,
gata să acumuleze cunoștințele necesare slujirii de mai târziu. Apoi, să
ne rugăm ca Domnul să înlăture piedicile și să pregătească resursele
necesare, astfel încât proiectul de construcție, care va începe în
primăvara anului viitor, să poată fi dus la bun sfârșit.
Dumnezeu să lase harul Său peste întreaga lucrare la care ați fost
chemați și să vă dea Sărbători binecuvântate și un an nou plin de
prezența Lui!
Pastor Moise Ardelean
Președintele Cultului Creștin Penticostal din România

Nașterea Mântuitorului ne oferă motive solide de pace și de
înnoire a speranței în bunătatea și în purtarea de grijă a lui
Dumnezeu. Fie ca prezența lui Dumnezeu și cântarea de
bucurie a îngerilor să vă însenineze viața și să vă însoțească
pretutindeni.
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru
Președintele Senatului ITPB
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2016 - un an de biruință
Anul 2016 a fost marcat de
sărbătoarea celor 40 de ani de
învățământ teologic în România; neam bucurat să ne reamintim modul
minunat în care Dumnezeu a lucrat, de
la înființarea Seminarului, în anul
1976, și până în prezent. Le mulțumim
tuturor absolvenților Institutului și tuturor fraților slujitori
care au fost alături de noi la acest eveniment, precum și celor
care ne-au ajutat și continuă, cu credincioșie, să sprijine
lucrarea Institutului.
În acest prim semestru am avut bucuria de a avea cu
noi, la ITPB, numeroși oaspeți din SUA care au ținut o serie de
prelegeri pentru studenții noștri și le-au împărtășit multe
experiențe încurajatoare din slujirea lor. Apoi, proiectul „Ora
păstorului”, început anul trecut, a continuat și anul acesta;
studenții au putut afla mai multe despre nevoile concrete ale
bisericilor din țară și au fost încurajați să rămână integri și să
se dedice formării spirituale și teologice, în vederea slujirii
care le stă înainte. De asemenea, am pus deoparte mai multe
zile de rugăciune și post, pentru a cere călăuzirea și sprijinul
Domnului în acest an universitar, precum și cu privire la
proiectul de construcție a noului campus. Nu în ultimul rând,
am hotărât să ne axăm mai mult pe ceea ce înseamnă
formarea și practica pastorală studenților noștri, astfel că am
alocat, în programa școlară, mai multe ore de curs acestui
domeniu.
Acum, la final de an, când privim la lunile care au
trecut, dorim să Îi mulțumim Domnului pentru modul în care
a binecuvântat Institutul, pentru noua generație de studenți
(47 de studenți înscriși la studiile de licență și 20 de
masteranzi), dar și pentru cei care au absolvit școala, iar cum
se află implicați în slujire. Mulțumim tuturor bisericilor din
țară și diaspora, fraților păstori și prietenilor noștri care s-au
rugat pentru școala noastră și care ne-au sprijinit financiar.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească!
Pastor Lect. univ. dr. Ioan Brie
Rector ITPB

Declarația de viziune a ITPB
Institutul Teologic Penticostal București, însuflețit de mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, urmărește
ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și
pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu.
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