PROIECTUL DE DEZVOLTARE A CAMPUSULUI ITPB
Proiectul de construcție a noului campus ITPB rămâne în atenția noastră și se fac în
continuare demersuri pentru începerea lucrărilor. În acest moment, cu ajutorul lui Dumnezeu,
am reușit să obținem unul dintre cele mai dificile avize (de la ISU și protecția civilă) și am depus
dosarul la Primăria Municipiului București pentru a obține autorizația de construcție.
Planul nostru este să construim o clădire nouă care să cuprindă 12 săli de curs, un
amfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, 2 săli de ședinţă, spaţii pentru
socializare, bibliotecă și birouri administrative. Noua clădire va avea 5600 mp construiţi. Actualele clădiri vor fi
modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare și transformarea lui în spaţii de cazare pentru profesori și
studenţi; extinderea Corpului Cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi; supraetajarea Corpului de Cazare, pentru
rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în acest proiect, pentru că ne susțineți prin rugăciune și financiar
și vă rugăm să continuați
să faceți aceste lucruri și în
p e r i o a d a u r m ă t o a r e.
Orice sumă pe care o
puteți dona este binevenită și ne este de mare
folos în vederea strângerii
fondurilor necesare
pentru începerea noii
construcții.
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Stimați frați,
Și de această dată dorim să împărtășim
cu dumneavoastră modul în care
Dumnezeu binecuvântează și veghează
asupra lucrării de la Institutul Teologic
Penticostal din București. În această
primăvară, după o perioadă lungă de
așteptare, am primit avizul ISU pentru noua construcție. A fost
unul dintre cele mai greu de obținut avize, dar Domnul ne-a dat
biruință. Acum, dosarul cu toate avizele și documentele
necesare se află la Primăria Municipiului București și așteptăm să
primim autorizația de construcție. Nu știm cât va trebui să mai
așteptăm, dar știm că Dumnezeu este în controlul acestei situații
și că, la momentul potrivit, El va lucra.
În ceea ce privește viața din campusul nostru, lucrurile merg într-un ritm normal. Pe lângă întâlnirile zilnice de la capelă
și cursuri, am căutat mereu să avem și întâlniri speciale cu studenții și profesorii pentru rugăciune, pentru a lua împreună Cina
Domnului și pentru a discuta aspecte de interes pentru studenți. Periodic avem oaspeți din bisericile din România și diaspora, iar
dorința noastră este ca studenții ITPB să aibă cât mai multe oportunități de a afla despre viața practică de slujire direct de la
pastori și slujitori ordinați. În prima parte a acestui semestru ne-am bucurat mult de părtășia frumoasă pe care am avut-o cu
studenții scutiți de prezență (din țară și de peste hotare), care au venit la examene, și cu studenții de la programul de masterat. În
luna martie, am avut bucuria de a-i avea ca oaspeți pe dr. David Han, decanul Seminarului Teologic Penticostal din Cleveland,
Tennessee, și pe dr. William Simmons, profesor de Limba greacă și Noul Testament în cadrul Lee University (Cleveland,
Tennessee). Aceștia au avut cursuri cu studenții de la licență și masterat și au slujit în câteva biserici din Sibiu, Hunedoara și
Codlea.
Acum studenții noștri se pregătesc pentru ultimele săptămâni de cursuri și, apoi, de sesiunea de examene. Mulți dintre
ei vor merge în diferite zone ale țării pentru a face practică, iar cei care vor termina studiile în acestă vară se vor îndrepta spre
locurile/bisericile spre care Domnul îi călăuzește. Vă rugăm să îi susțineți în rugăciune alături de noi, ca și în această perioadă de
vacanță Dumnezeu să-i folosească și să-i crească în dragoste față de El și față de lucrarea Lui. De asemenea, vă rugăm să ne
sprijiniți și financiar, pentru a putea începe construcția noului campus. Cu acest prilej vă rugăm să organizați, de sărbătoarea
Cincizecimii, o colectă specială pentru ITPB. Vă mulțumim tuturor, fraților și bisericilor care sunteți alături de Institutul Teologic
Penticostal din București și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să răsplătească efortul dumneavoastră.
Cu recunoștință,
Pastor Lector univ. dr. Ioan Brie
Rector ITPB

EVENIMENTE
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Pe 16 și 17 mai începând cu ora 09.00
campusul ITPB va găzdui un simpozion științiﬁc
cu tema „Creștinism și democrație. Principii,
provocări, perspective”.
În ziua de 17 iunie va avea loc festivitatea de
absolvire a studenților ITPB din anul terminal.
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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.

Dr. David Han și dr. William Simmons la ITPB

Practica de vară - mărturie

În săptămâna 19-23 martie 2018, studenții și cadrele
didactice de la Institutul Teologic Penticostal din
București s-au bucurat să îi aibă alături pe dr. David
Han, decanul Seminarului Teologic Penticostal din
Cleveland, TN, S.U.A și pe dr. William Simmons,
profesor de Limba greacă și Noul Testament în cadrul
Lee University (Cleveland, TN).
Dr. David Han s-a întâlnit în fiecare zi cu studenții
înscriși la programul de masterat, cărora le-a predat
cursul de teologie, spiritualitate și misiune
penticostală, iar Dr. William Simmons a predat cursul
de teologie paulină studenților din anii II și III.
În data de 22 martie, toți studenții aflați în campus
(facultate și masterat) s-au întâlnit, alături de
profesorii ITPB și de oaspeții noștri, la o capelă
specială în cadrul căreia au stat împreună la Cina Domnului. În
cele două ore petrecute în amfiteatrul școlii, studenții și
profesorii au cântat, s-au rugat și au ascultat câte un mesaj din
partea celor doi profesori invitați.
Ne bucurăm că există astfel de oportunități în care
studenții din anii I, II, III și IV au părtășie cu studenții din anii I și II
de la masterat și cu profesorii lor din țară și de peste hotare. Ne
dorim ca astfel de momente să fie o încurajare pentru fiecare
dintre ei și un prilej în care să poată împărtăși experiențe din
viața de credință și din slujire.
La finalul săptămânii petrecute în România, dr. David
Han a slujit în biserica penticostală „Emanuel” din Sibiu
(păstorită de fratele Ioan Brie, Rectorul ITPB), iar dr. William
Simmons a predicat Cuvântul Domnului în biserica
penticostală „Golgota” din Hunedoara (pastor Daniel Hada).
Duminică seară, atât dr. David Han, cât și dr. William Simmons
au slujit în biserica penticostală „Emanuel” din Codlea (pastor
Eugen Jugaru, președintele Senatului ITPB).

În două dintre întâlnirile „Ora cu păstorul” am avut ocazia să-i ascult
pe frații păstori și slujitori din zona Dobrogei: pastorii Mircea Frătuțescu,
Vasilică Croitor, Beniamin Micle și Dorel Toma. Aceștia ne-au împărtășit
experiențe din viața de slujire din județele Constanța și Tulcea și ne-au
spus cât de mare este nevoia de evanghelizare și de oameni care să
lucreze pentru Domnul. În urma celor auzite, am ales să fac practica de
vară din anul 2017 în județul Constanța. Așadar, după ce am încheiat primul an de studiu, am
avut harul să slujesc, împreună cu colegii mei Magdici Valentin (anul II) si Cristi Cordunianu (anul
II), în biserica „Râul Vieții” din Constanța, sub coordonarea păstorului Mircea Frătuțescu, și în
Biserica„Speranța” din Mangalia, sub îndrumarea păstorului Dorel Toma.
În această perioadă am ținut studiu biblic și am predicat în biserica „Râul Vieții” și în bisericiile filii; am împărțit Noi
Testamente și am vorbit cu oamenii despre Dumnezeu și, deși am întâlnit multe persoane împotrivitoare, Dumnezeu ne-a
dat izbândă. De asemenea, am avut activități educative, jocuri cu tematică biblică și momente de închinare împreună cu
tinerii și copiii.
În urma experienței avute în această vară și văzând nevoia mare de slujitori în zonă respectivă, am continuat să mă
implic în biserica„Speranța” din Mangalia (prin predicare și studii biblice cu tinerii).
Kardos Jani, anul II

Din slujirea studenților în bisericile
penticostale din România
Otniel Suciu, student în ultimul an la ITPB, a slujit duminică, 4
martie 2018, la biserica „Elim” din Amara, jud. Ialomița.
În data de 18 martie 2018, cinci dintre studenții anului III
(Bădița Gabriel, Gavrilaș Timotei, Creța Sergiu, Trifoi Avram și
Ilaș Sebastian) au avut bucuria să slujească în Biserica
Penticostală „Buna Vestire” din orașul Aiud, județul Alba.
Biserica este păstorită de fratele Victor Vladimir Neamțu,
profesor la ITPB.
Studenții Magdici Valentin (anul ll), Kardos Jani (anul ll),
Beniamin Uiuiu (anul l), Matiș Sergiu (master anul l), Trifoi
Avram (anul lll) au slujit duminică (25 martie 2018) în biserica
„Emanuel” (Ploiești), păstorită de fratele George Uiuiu.
Dan Posteucă (anul II) a fost prezent, în perioada sărbătorii de
Paște, în bisericile din zona Orăștiei, unde a slujit prin recitare
de poezie.
Duminică, 15 aprilie 2018, studenții: Bădița Gabriel, Gavrilaș
Timotei, Creța Sergiu și Trifoi Avram din anul III au fost în două
biserici penticostale din județul Bistrița-Năsăud: în Biserica
Penticostală „Harul” din loc. Maieru (pastor Petru Dumitru) și
în Biserica Penticostală „Betania” din loc. Șintereag (pastor
Ștefan Ghereș). Studenții au slujit prin cântare, îndemnuri la
rugăciune și predicarea Evangheliei.
Mulțumim fraților păstori și acestor biserici pentru primirea
călduroasă și pentru oportunitatea de a sluji oferite
studenților noștri.
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Rectorul ITPB în bisericile românești din Australia

Sesiunea studenților scutiți de prezență
În perioada 12-23
februarie, studenții scutiți de
prezență au fost în sesiunea de
examene. Pe lângă orele de
cursuri, de examene și de
pregătire individuală, studenții sau întâlnit și pentru rugăciune și
părtășie. În 20 februarie, studenții
și profesorii aflați în campus s-au
întâlnit la capela de dimineață și

În a doua jumătate a lunii martie, Rectorul Institutului,
pastorul Ioan Brie, a întreprins o vizită în Australia, la bisericile
penticostale românești din Melbourne, Brisbane și Perth. În această
perioadă, fratele Ioan Brie s-a întâlnit cu mai mulți credincioși
români și a slujit în bisericile menționate mai sus prin predicarea
Evangheliei.
Pe această cale dorim să adresăm mulțumirile noastre
bisericilor penticostale românești din Australia pentru că sunt
alături de Institutul Teologic Penticostal
din București. Domnul să binecuvânteze
comunitatea de români penticostali de
pe acest continent!

au luat împreună Cina Domnului.
În acest moment sunt aproximativ 80 de studenți scutiți de prezență,
iar timpul petrecut împreună cu ei a fost o binecuvântare și un prilej de
mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Vă reamintim că, dacă sunteți deja implicați în slujire sau sunteți
părinți, și doriți să urmați cursurile Institutului Teologic Penticostal, puteți
opta pentru scutire de prezență. Pentru mai multe detalii, ne puteți scrie pe
una dintre adresele de e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, respectiv
comunicare@itpbucuresti.ro.

Deszăpezire și curățenie de primăvară în campusul ITPB

Tabăra de rugăciune 2018
A patra ediție a taberei anuale de rugăciune a studenților și profesorilor ITPB are loc în perioada 1-6 mai 2018,
la Râul Sadului, în județul Sibiu, aproximativ în aceeași perioadă în care dumneavoastră primiți această foaie de
informare.
În această săptămână dedicată rugăciunii și părtășiei, îi avem alături de noi și pe frații păstori Moise Ardelean
(Biserica Penticostală„Gloria”, Arad, și Președintele Cultului Creștin Penticostal din România), Daniel Mureșan (Biserica
Penticostală nr.1, Brașov și secretarul Comunității Regionale Penticostale Brașov), Nicolae Cozma (Alba Iulia), Victor
Câmpean (Biserica Penticostală „Sfânta Treime”, Bistrița), precum și pe frații prooroci Florin Pantea și Selu Căpâlna din
Fodora, jud. Sălaj.
Pentru detalii și mărturii ale studenților despre această săptămână de rugăciune, vă rugăm să vizitați site-ul
nostru www.itpbucuresti.ro sau pagina de facebook www.facebook.com/institutulteologicpenticostal/.

Pe lângă cursuri, proiecte, referate și examene, studenții noștri au grijă ca în fiecare început de primăvară
să facă curățenie în curtea campusului. Dar la câteva zile după ce studenții au curățat curtea și au tuns iarba, a
venit din nou iarna, așa că băieții au trecut la deszăpezit.
Ne bucurăm de ajutorul pe care studenții noștri îl oferă personalului administrativ și de faptul că sunt gata
să slujească oriunde este nevoie de ei: la amvonul bisericilor, dar și în felul acesta.

Fotografie din tabăra de rugăciune din mai 2017
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Ora cu păstorul
În al doilea semestru al prezentului an universitar, la întâlnirea bilunară „Ora cu
păstorul”, am avut oportunitatea de a avea împreună cu noi frați păstori și slujitori atât din
România, cât și din diaspora.
La prima întâlnire din anul 2018, invitatul nostru a fost dr. Ioan Szasz, pastor al
„Romanian Christian Fellowship Church”, Kitchener, Ontario, Canada și cadru didactic invitat
la Institutul Penticostal. Pe 27 februarie au fost împreună cu noi pastorii dr. Lazăr Gog (Biserica
Penticostală „Emanuel” din Anaheim (Los Angeles), California, USA) și Marius Livanu – pastorul bisericii penticostale
„Philadelphia” din Mansue, Italia, președinte al Comunității Teritoriale Italia a CCPR și președinte al Consiliului
românilor de pretutindeni. În timpul celor două ore
petrecute împreună, pastorii Lazăr Gog și Marius Livanu leau vorbit studenților despre procesul de pregătire
teologică, despre trimiterea în lucrare, pe care ne-o face
Dumnezeu, și despre autoritatea slujitorului. Valerian
Jurjea, invitatul nostru din 13 martie, a venit din Irlanda și
este păstorul bisericii penticostale „Betania” din Dublin.
Fratele Valerian ne -a povestit câteva experiențe
încurajatoare despre cum Dumnezeu a lucrat în ceea ce
privește noua construcție a bisericii pe care o slujește. Pe 27
martie au fost alături de studenți pastorul Nelu Bochian
(biserica penticostală „Emanuel” din București) și fratele
Sergiu Șchiopu.
Este deja al doilea an de când organizăm astfel de
întâlniri cu frații slujitori și suntem bucuroși să vedem și
roadele acestei lucrări: studenții aud despre nevoile de
slujire din bisericile din țară, iar unii dintre ei au început deja
să se implice în câteva dintre aceste biserici. „Ora cu
păstorul” va continua și în următoarea perioadă și așteptăm
cu interes vizita altor slujitori și păstori din țară și de peste
hotare.
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