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STIMAȚI FRAȚI SLUJITORI, 

La încheierea acestui an doresc să 
vă aduc în atenție câteva dintre 
binecuvântările și greutățile pe care 
Dumnezeu le-a îngăduit în 2022 
peste școala noastră. Primăvara 
acestui an a fost una foarte încăr-
cată pentru angajații ITPB, întrucât a 
trebuit să ne pregătim intens pentru 
evaluarea ARACIS, care a avut loc în 

luna mai (detalii la pag. 2). Cu toții am depus eforturi mari, 
iar Dumnezeu și-a arătat bunătatea față de noi prin faptul 
că Institutul Teologic Penticostal a primit cel mai bun califi-
cativ – „Grad de încredere ridicat”. 

O altă realizare a fost deschiderea unui nou program de 
masterat, „Teologie Penticostală Aplicată”, unde avem deja 
36 de studenți înmatriculați în primul an de studii. De ase-
menea, în urma celor două sesiuni de admitere pentru stu-
diile de licență din acest an, în anul I sunt înmatriculați 50 de 
studenți, numărul maxim posibil. 

Ne bucurăm de faptul că numărul total al studenților din toți 
anii de studiu se ridică la 218, dar ne frământă problema 
spațiului. Actualul campus este tot mai neîncăpător, sălile 
de curs și amfiteatrul nu mai pot împlini nevoile noastre, de 
aceea mutarea în noua clădire devine tot mai mult o urgență. 
Creșterea alarmantă a prețurilor ne afectează planurile și ne 
împiedică să înaintăm cu amenajările interioare. Mai avem 
nevoie de aproximativ 900.000 EUR pentru finalizare, fără 
să punem la socoteală mobilierul. Continuăm să ne încredem 

puternic în Dumnezeu și să sperăm la bunăvoința și ajutorul 
dumneavoastră și a comunităților penticostale pe care le slujiți. 

Pentru a face față cheltuielilor legate de administrarea actu-
alului campus, ne-am propus să reducem cât putem de mult 
consumul de energie electrică și de gaze naturale, astfel că 
studenții vor pleca mai devreme în vacanța de iarnă, iar cur-
surile din ianuarie și din februarie se vor organiza online. 

Deși veștile pe care le auzim nu sunt încurajatoare, noi, în 
calitate de copii ai lui Dumnezeu, ne bucurăm că studenții 
noștri sunt dornici să slujească și să crească în cunoașterea 
lui Dumnezeu și că avem parte de susținerea dumneavoastră 
și a multor frați credincioși. 

Vă mulțumim pentru colectele de Rusalii și pentru toate 
donațiile pe care ni le-ați trimis în acest an, pentru că vă 
rugați pentru noi și pentru că îi încurajați pe studenții noștri 
să se implice în diferite slujiri în bisericile pe care le aveți în 
responsabilitate. Fără sprijinul dumneavoastră, munca noas-
tră ar fi mult mai dificilă și anevoioasă. 

Și pentru că ne af lăm în perioada în care sărbătorim 
Nașterea Mântuitorului, dorim ca pacea, bucuria și nădejdea 
să vă însoțească în familiile dumneavoastră și să se reverse 
din plin peste bisericile pe care le slujiți. 

Sărbători binecuvântate și La mulți ani!

Cu prețuire și recunoștință,
Pastor Ioan Brie, Rector ITPB
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Cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Isus le dorim tuturor slujitorilor și credincioșilor, din țară și 
din străinătate, binecuvântări și spor în slujire. Binecuvântările adevărate își au sursa în Dumnezeu, 
acestea sunt veșnice, profund spirituale și se regăsesc în Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Pe El Tatăl 
din cer L-a trimis în lumea noastră întinată de păcat să aducă lumina mântuirii, să deschidă calea spre 
Împărăția Sa, să ne ridice mahrama ignoranței de pe minte și să ne binecuvânteze (Fap. 3:26). Acesta 
este sezonul când sărbătorim nașterea Sa în ieslea Betleemului, însă adevăratul praznic îmbină ieslea 
cu crucea, bucuria întrupării cu moartea ispășitoare, steaua călăuzitoare cu bezna răstignirii. Fie ca 
aceste adevăruri, pe care nu le putem înțelege în adevărata lor greutate spirituală, dar pe care le 
asimilăm prin credință, să ne motiveze zilnic în slujire și să ne aducă multă bucurie în inimile noastre.

Pastor Eugen Jugaru, Președintele Senatului ITPB
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ITPB A PRIMIT CALIFICATIVUL „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”

Anul univer sitar 
2021-2022 a în-

semnat, pe lângă 
activitatea didactică 

o b i ș n u i t ă ,  ș i  o  m u n c ă 
intensă în vederea pregătirii pen-
tru vizita Comisiei ARACIS (Agenția 
Română de Asigurare a Cal ități i  în 
Învățământul Superior).

Această comisie verifică, periodic, acti-
vitatea universităților din România, fiind 
interesată de procesul 
educațional, precum și de 
aspectele ce țin de admi-
nistrație. La nivelul ITPB a 
fost constituită o echipă 
de lucru coordonată de 
decanul FTP, dr. Romulus 
Ganea, ajutat îndeaproape 
de colegul dr.  Dumitru 
Piscuc. Această echipă 
s-a asigurat că cele patru 
dosare de evaluare sunt 
întocmite corect și că ITPB 
îndeplinește toate criteriile 
prevăzute de lege. În paralel cu pregă-
tirea pentru vizita ARACIS, s-au făcut 
eforturi susținute și pentru finalizarea 
dosarului noului program de maste-
rat, „Teologie penticostală aplicată”, 
program care a fost aprobat și care a 
început în toamna acestui an.

PRACTICA DE VARĂ Î i sunt recunoscător lui Dumnezeu 
pentru prieteniile pe care le-am legat 
cu frații slujitori și cu membrii din bise-
rică în timpul acesta. De asemenea, 
am avut ocazia să particip la A 52-a 
Convenție a Bisericilor Penticostale 
din SUA și Canada, unde am intrat în 
contact cu slujitori care au experi-
ență în lucrarea de evanghelizare, de 
pastorație și de conducere. A fost un 
cadru favorabil pentru a primi sfaturi și 
motivații de la frații slujitori cu privire la 
slujirea în care sunt angrenat.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 
sprijinul pe care mi l-a acordat până în 
prezent; Îi mulțumesc pentru resursele 
duhovnicești și pentru cele materiale 
pe care El le oferă cu mână largă; sunt 
recunoscător și față de cadrele didac-
tice din cadrul ITPB, deoarece munca 
pe care o fac depășește fișa postului. 
Experiența de anul acesta m-a făcut 
conștient de nevoia de căpătâi  a 

Mă numesc Adrian Moldovan, am 
23 de ani și sunt student în anul 3 
în cadrul ITPB. După 2 ani petrecuți 
în această școală pot să spun că  ITPB 
este un loc potrivit pentru dezvoltare 
spirituală, profesională și relațională. 
Programa școlară are în vedere atât 
acumularea de cunoștințe, cât și pune-
rea în aplicare a acestora. Astfel, după 
terminarea sesiunilor de examene 
urmează o perioadă de practică, de 
minimum 30 de zile, în care trebuie să 
ne implicăm activ într-o biserică.
Prin harul lui Dumnezeu, anul acesta 
am avut ocazia să mă implic în slujire în 
Biserica Penticostală „Maranatha” din 
Phoenix, Arizona, sub îndrumarea pas-
torilor Nelu Filip (pastor coordonator) și 
John Meseșan (pastor asistent). În tot 
timpul acesta am slujit prin predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu și prin îndem-
nuri la rugăciune. 

generației mele, și anume cunoaște-
rea lui Dumnezeu. Îmi doresc să fiu un 
slujitor bine echipat spiritual și intelec-
tual,  capabil să își ajute semenii să Îl 
cunoască pe Domnul Dumnezeu. „Dar 
aceia din popor care-L vor cunoaște pe 
Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor 
face mari isprăvi.” (Daniel 11:32)

În perioada 25 – 27 mai, Institutul 
Teologic Penticostal a primit vizita 
Comisiei ARACIS. Timp de trei zile, 
comisia, formată din nouă membri, a 
evaluat întreaga activitate a școlii, a 
vizitat cam pu sul actual și noua con-
strucție, a verificat minuțios docu-
mentele f inanciare, documentele 
secretariatului și a urmărit modul de 
relaționare dintre angajați și dintre 
studenți și profesori. De asemenea, au  

 
avut loc mai multe întâlniri cu stu-
denții, absolvenții, profesorii, repre-
zentanții Cultului Creștin Penticostal 
din România (în calitate de angajator 
al absolvenților ITPB) și cu persona-
lul administrativ. Membrii comisiei 
ARACIS au fost interesați de modul în 

care cadrele didactice de la ITPB sunt 
implicate în proiecte de cercetare, au 
evaluat activitatea comisiilor de etică 
și CEAC și a conducerii ITPB.

În 8 septembrie 2022 am pri-
mit răspunsul oficial din partea 
ARACIS: „grad de încredere ridicat”  
(cel mai bun calificativ) și recunoaș-
tem că suntem tare bucuroși  de 
această veste bună.

Î i  mu l țumim lu i  Dum ne-
zeu pentru că a fost cu noi, 
ne-a dat putere de muncă 
și resursele de care am avut 
nevoie pentru a trece cu 
bine peste această etapă. 
Calificativul primit ne ono-
rează și în același timp ne 
responsabilizează, pentru 
că știm că trebuie să conti-
nuăm să ținem standardele 
ridicate și să lucrăm astfel 
încât școala noastră să fie 
un reper în comunitatea 

penticostală din România și Diaspora. 
Dumnezeu să ne ajute!

Vă mulțumim ș i  dumneavoastră , 
celor care susțineți Institutul Teologic 
Penticostal din București, și sperăm să 
vă bucurați alături de noi de această 
frumoasă veste.
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DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023

Î n  u rm a ce l o r  d o u ă  se s i u n i  d e 
admitere din acest an (iulie și sep-
tembrie) au fost declarați admiși, 
pentru programul  de l icență – 
Teologie Penticostală Pastorală –  
50 de studenți.

P e n t r u  p ro g r a m u l  d e  m a s te r a t 
„Teologie Penticostală Aplicată” au fost 
declarați admiși 36 de studenți. În pre-
zent, la Institutul Teologic Penticostal 
din București, la cele două programe 
de studiu (licență și masterat) sunt 
înscriși 218 studenți. 

În prima duminică din luna octombrie 
a avut loc deschiderea festivă a anu-
lui universitar 2022-2023, la Biserica 
Penticostală „Betel” din București. La 
eveniment au participat, alături de 
studenții de anul I, și colegii lor din anii 
mai mari, precum și o parte din corpul 
profesoral.

Programul a fost condus de decanul 
facultății, dr. Romulus Ganea, iar la 
buna desfășurare a închinării au par-
ticipat studenții ITPB, cu cântări și 
poezie, precum și o parte din profe-
sorii prezenți – dr. Dragoș Ștefănică, 
dr. Emanuel Conțac și pastorul dr. 
Eugen Jugaru, care a împărtășit un 
mesaj biblic inspirat din pilda casei 
zidite pe stâncă.

În perioada 08 -11 iunie 2022 a 
avut loc, la Râul Sadului, tabăra de 
rugăciune a studenților și profeso-
rilor Institutului Teologic Penticostal 
din București. Tema acestei tabere a 
fost „Înapoi în odăiță”, iar programul a 
cuprins mai multe momente de rugă-
ciune, mesaje biblice și timp de laudă 
și închinare prin cântare. Frații care 
au slujit prin mesaje au fost pasto-
rii:  Flaviu Pop, Ioan Szasz, Nelu Brie, 
Florin Pantea și Victor Cîmpeanu.

TABARA DE RUGĂCIUNEPRACTICA DE VARĂ

Un moment special a avut loc la fina-
lul slujbei, când pastorul dr. Ciprian 
Terinte a rostit rugăciunea de binecu-
vântare, invocând prezența și ajutorul 
Domnului în toată activitatea didactică 
desfășurată în cadrul Institutului în 
anul universitar care ne stă în față.

Îi mulțumim Domnului pentru aceste 
clipe minunate trăite în prezența 
Lui și în sânul Bisericii Sale. De ase-
menea, î i mulțumim pastorului dr. 
Ștefan Ivan, care ne-a găzduit și de 
această dată cu bucurie la Biserica 
„Betel”.

În vacanța de vară am avut harul de 
a merge în Albania și Macedonia, 
într-o călătorie misionară de scurtă 
durată, împreună cu fratele Nicușor 
Tănăsescu, care este misionar APME, 
și cu o echipă de tineri din Oradea. 

În această călătorie am putut să văd 
întunericul spiritual în care se află 
localnicii, precum și nevoia de slujitori 
din aceste zone, dar am observat și 
puterea Evangheliei lui Dumnezeu, care 
schimbă inimi și transformă vieți. 

Evanghelia dă viață veșnică, dar ea 
trebuie dusă la cât mai multe popoare, 
de aceea să ne rugăm și să susți-
nem aceste două instituții: Institutul 
Teologic Penticostal din București 
și Agenția Penticostală de Misiune 
Externă, prin care Dumnezeu formează 

slujitori care pot duce mai departe 
Vestea Bună. „Mare este secerișul, dar 
puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe 
Domnul secerișului să scoată lucrători 
la secerișul Lui.” (Matei 9:37-38).

Paul Chiorean, anul III
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STADIUL CONSTRUCȚIEI NOII CLĂDIRI A CAMPUSULUI ITPB

În prezent, lucrările la exteriorul noii clădiri sunt gata, iar 
în luna noiembrie s-a finalizat și pavarea curții campusului. 

În interior se lucrează la gletuirea pereților, la instalațiile 
electrice și la sistemul de răcire – încălzire. 

Tot în luna noiembrie, o echipă formată din șase voluntari din biserica „Lumina 
Lumii”, Paris (pastor Daniel Todoran), a venit să lucreze la instalația de termofi-
care de pe casa scării din noua clădire. Pe lângă această echipă care a venit să dea 
o mână de ajutor, au mai fost și patru frați care și-au exprimat dorința de a vizita 
campusul și de a vedea cum pot ajuta la înaintarea amenajării noii clădiri.

Toată această criză economică pe care o traversăm ne-a împiedicat să înaintăm 
cu proiectul nostru și din păcate resursele sunt tot mai puține, iar materialele 
pentru amenajarea interiorului sunt tot mai scumpe. Avem în continuare nevoie de 
susținerea dumneavoastră și Îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru 
fiecare ajutor pe care l-am primit din partea bisericilor și a fraților. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze și să își reverse în continuare belșugul Său peste școala noastră 
și peste bisericile penticostale din România și Diaspora.
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STADIUL CONSTRUCȚIEI NOII CLĂDIRI A CAMPUSULUI ITPB
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DIN SLUJIREA ȘI ACTIVITĂȚILE STUDENȚILOR

La final de săptămână, după zilele de cursuri, de studiu individual și de slujire în campus, 
studenții se împart în mai multe grupuri și merg în bisericile penticostale din țară pentru a-I sluji 

Domnului și pentru a fi o încurajare pentru credincioșii de acolo. 

D umin ică,  13 no iem-
brie, studenții din anul I au mers 

în Siliștea Gumești, în satul scriitorului 
Marin Preda, și au slujit în biserica pen-
ticostală „Maranata”.

Studenții Ionuț Nechita, Alin Tudose, 
Flavius Vranău, Alex Sabo și Cimpoi 
Mirel – anul IV, Cimpoi Darius – anul 
III, Fabian Iordăchescu, Alex Vinerean, 
Denis Chirica și Denis Gherasim – anul 
I au fost în misiune, în zilele de 12 și 
13 noiembrie, în județul Vâlcea. În ziua 
de sâmbătă, studenții au dat o mână 
de ajutor la renovarea bisericii „Vestea 
Bună” din Râmnicu Vâlcea, iar duminică 
au slujit în bisericile penticostale din 
jud. Vâlcea: „Vestea Bună”, Râmnicu 
Vâlcea; „Filadelfia”, loc. Băbeni; biserica 
din Lăpușata; „Sfânta Treime” din loc. 
Valea Mare și biserica „Salem” din loc. 
Bălcești.

O echipă de studenți de la ITPB, for-
mată Dorin Todean și Alex Coșarbă 
(anul II), Denis Costea, Ciprian Velișca 
și Sergiu Nan (anul IV), a slujit duminică 
în biserica „Emanuel” din loc. Hăbud, 
jud. Prahova (slujitor, Dan Ciusă) și în 
biserica „Peniel” din loc. Buriaș, jud. 
Ilfov (slujitor, Marian Enache).

Studenții Paul Copaciu, Ricardo Mircea, 
Denis  Gherasim ș i  A lex V inerean 
(anul I) au slujit, în zilele 29 – 30 
octombrie, împreună cu tinerii din 
biserica „Bethel”, Linz, și cu frații Mihai 
Stancu, David Urs (absolvent ITP) și 

Cosmin Damșa în biserica „Tabor”, 
Orșova și în bisericile din loc. Stănești, 
loc. Oprișor, loc. Bălcescu și loc. Vânju 
Mare. Pe lângă cântări, îndemnuri la 
rugăciune și predicarea Cuvântului, 
studenții noștri au ajutat și la spargerea 
lemnelor pentru iarnă de la ferma bise-
ricii „Tabor” din Orșova.

În zilele de 14, 15 și 16 octombrie, 
studenții din anul IV s-au împărțit în 
două echipe și au slujit în localitățile 
Urca și Recea (jud. Cluj), unde au ajutat 
la construirea unei biserici (loc. Urca) 
și la finalizarea unei casei pentru mai 
mulți copii orfani (loc. Recea). În ziua 
de duminică, studenții au fost prezenți 
în bisericile din loc. Urca și „Betel” din 
Câmpia Turzii (pastor Nelu Aron), unde 
au slujit prin ceea ce Dumnezeu le-a 
pus pe inimă.
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STUDENT LA ITPB

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE, PROMOȚIA 2018-2022

Viața de student la ITPB înseamnă, 
pe lângă cursuri și studiu individual, 
și diverse activități practice. 

Astfel, în fiecare zi, studenții au de 
efectuat „sectoare” și slujesc pe rând 
la cantină, la curățenia în sălile de clasă 
sau ca ajutor de bibliotecar, iar când 
este absolut necesar, dau o mână de 
ajutor pe șantier.

Fiind împreună în campus, studenții se 
îndeamnă unul pe altul la a avea părtă-
șie cu Dumnezeu și unii cu alții. Astfel 
că de miercuri, 5 octombrie, până joi, 
6 octombrie, studenții au făcut un lanț 
de rugăciune și în fiecare oră, în diverse 
încăperi din campus, s-au aflat grupuri 
de studenți care se rugau. Joi seară a 
avut loc și o întâlnire specială de rugă-
ciune în amfiteatrul ITPB.

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe stu-
denții noștri și să facă din ei slujitori 
dedicați și plini de har.

Duminică, 19 iunie 2022, la biseri ca 
„Gloria” din Arad a avut loc Festivitatea 
de absolvire a promoțiilor 2022 (pro-
gramul de licență și programul de mas-
terat) din cadrul Institutului Teologic 
Penticostal din București.

La această sărbătoare de la finalul ani-
lor de studiu au luat cuvântul Moise 
Ardelean, președintele în funcție al 
CCPR și pastorul biserici i  „Gloria”, 
Rectorul ITPB, pastor dr. Ioan Brie, pas-
tor dr. Ioan Szasz și dr. Ciprian Bălăban. 
Din partea absolvenților au transmis 
un scurt mesaj de mulțumire Flavius 
Giurgiu (reprezentant absolvenți mas-
terat) și Natanael Vidoni (reprezentant 
absolvenți licență). Mesajul biblic a fost 
adus înaintea bisericii și a absolvenți-
lor de către fratele Nelu Filip, pastorul 
bisericii „Poarta Cerului”, Timișoara și 
președinte, la acea vreme, al CRP Arad 
(actualmente Președinte CCP).

La finalul programului festiv, frații 
pastori Moise Ardelean, Vladimir 
Neamțu și Florin Mitric au înălțat 
rugăciuni de binecuvântare pentru 
absolvenți.

Dumnezeu să î i binecuvânteze pe 
cei care au finalizat anii de studiu, să 
le dea putere și înțelepciune pentru 
examenele finale și să îi călăuzească 
în slujire.
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Monografia Cultului Creștin 
Penticostal din România
Împlinirea a 100 de ani de la înființarea 
primei biserici penticostale din România 
a fost marcată, printre altele, prin publi-
carea prezentei lucrări monografice dedi-
cate Cultului Creștin Penticostal (CCP). 
Volumul, editat de doi dintre profesorii 
de la ITPB – Dragoș Ștefănică și Ioan 

Brie –,  cuprinde un scurt istoric al penticostalismului româ-
nesc, elemente de spiritualitate penticostală românească și o 
prezentare „la zi” a cultului penticostal și a activității acestuia: 
informații privind conducerea centrală și departamentele de 
lucru ale CCP, Comunitățile (regionale, teritoriale și etnică) și 
bisericile din componența lor. Printre lucrările CCP prezentate 
în volum se numără activitatea Institutului Teologic Penticostal 
din București; APME și AREA (două organizații responsabile de 
misiunea externă, respectiv de evanghelizarea și înființarea 
de noi biserici pe plan intern); învățământul penticostal preu-
niversitar; revista oficială a CCP, Cuvântul Adevărului etc. De 
asemenea, volumul cuprinde și o prezentarea a relațiilor Cultului 
Creștin Penticostal cu alte organizații creștine din țară și din 
străinătate.

Foc din cer
Sărbătoarea unui centenar este impor-
tantă și numai pentru că nu ne întâlnim 
de două ori în viață cu un asemenea eve-
niment. Primul secol din existența Mișcării 
penticostale din România a fost marcat mai 
mult de persecuție și îngrădiri de tot felul 
decât de libertate religioasă. Din punct de 
vedere istoric, o perioadă de o sută de ani 

permite analize obiective asupra cursului evenimentelor. Este 
un moment potrivit pentru a înțelege trecutul, pentru a dis-
cerne prezentul și pentru a câștiga o perspectivă echilibrată 
asupra viitorului.

Volumul de față aduce multe informații noi despre istoria 
Bisericii Penticostale din România, bazate pe studierea unor 
publicații penticostale mai vechi, pe mărturii păstrate des-
pre anumite evenimente, pe manuscrise nepublicate, dar în 
special pe identificarea multor documente care s-au păstrat 
în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității și în Arhivele Naționale Istorice Centrale.

Labirintul oglinzilor
Labirintul oglinzilor este o biografie a 
pastorului Eugen Bodor. Influențele lui 
Eugen Bodor asupra Bisericii Penticostale 
din România se resimt până astăzi . 
Baptist, creștin după Evanghelie, apoi 
penticostal, Eugen Bodor este atras de 
cercetarea teologică. Studiile pe care le 
face îi determină convingerea necesității 

de a vesti „Evanghelia deplină” în cea mai mare aglomerație 
urbană din România – în București. 

Făcând o lucrare de pionierat, una dintre provocări era obți-
nerea unor venituri din activități colaterale care să-i aducă 
independență financiară. Așa și-a descoperit talentul de 
întreprinzător. Dar vremurile s-au schimbat și acest talent a 
devenit o „meteahnă”. Deși convins de utopia comunismu-
lui, „păcatele trecutului” îl împing la colaborare cu sistemul. 
Într-o vreme în care bisericile penticostale românești erau 
obișnuite cu predicatori simpli, carismatici, Bodor era predi-
catorul cu „pregătire”, cu „studii teologice”. În același timp, 
prea mistic. În cele din urmă, învățătura despre darurile 
Duhului Sfânt, așternută pe hârtie, a fost cea care l-a dus 
în închisorile comuniste. Atât pentru Ministerul Cultelor, 
cât și pentru conducerea de atunci a penticostalilor, el era 
„disidentul”, „schismaticul” care totuși își dorea atât de mult 
acceptarea în cultul recunoscut de stat. 

Cartea de față surprinde șase reflexii diferite ale aceleiași 
persoane oglindite în documentele păstrate despre viețuirea 
sa prin locuri și vremuri schimbătoare.
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În a doua jumătate a acestui an, la editura Plērōma din București au apărut trei cărți de istorie 
penticostală, două dintre ele fiind scrise de dr. Ciprian Bălăban, iar cea de-a treia, Monografia Cultului 

Penticostal, a fost editată de pastor dr. Ioan Brie și de prezbiter dr. Dragoș Ștefănică.

Editura Plērōma aparține Institutului Teologic Penticostal și misiunea ei este de a pune la dispoziția studenților 
ITPB, a profesorilor, a slujitorilor și a tuturor credincioșilor interesați cărți de teologie, cărți de doctrină penticostală  
(și nu numai), materiale/manuale care să vină în ajutorul lucrătorilor Evangheliei și a celor care doresc să se pregătească 
pentru a sluji Biserica lui Hristos. Pentru comenzi sau pentru a vedea oferta noastră de carte, vă invităm să accesați siteul 
nostru www.editurapleroma.ro sau să ne scrieți un e-mail la adresa editurapleroma@gmail.com


