Legãmânt
Noi, deci, prin
botezul în moartea
Lui, am fost
îngropaþi
împreunã cu El,
pentru ca, dupã
cum Hristos a
înviat din morþi,
prin slava Tatãlui,
tot aºa ºi noi sã
trãim o viaþã nouã.
Romani 6.4

Botez în apã la Biserica Penticostalã Emanuel din
Ploieºti, oficiat de George Uiuiu, pastorul bisericii.
Predica de bazã a fost rostitã de pastorul Marin
Sandu din Dej (în medalion), invitat la eveniment.

16 tineri, din 3 judeþe – Cluj, Arad ºi Bihor – au
incheiat legãmânt cu Domnul la Remet (BH) în
data de 17 aprilie a.c. Au slujit pastorii Miclea
Cornel (Huedin), Vãdean Simion (Arad) ºi Popuþe
Virgil (Bulz).

Colectã specialã pentru ITP Bucureºti cu ocazia
sãrbãtorii Cincizecimii – Pogorârea Duhului Sfânt
Stimaþi fraþi slujitori, dragi fraþi ºi surori,

Consiliul director al Institutului
Teologic Penticostal din Bucureºti:

Anticipãm cu bucurie sãrbãtoarea Coborârii Duhului Sfânt peste apostoli
ºi peste toþi cei prezenþi împreunã cu ei, în odaia de sus, la Cincizecime.
Apropierea sãrbãtorii ne umple inimile de bucurie sfântã, motivatã atât
de împlinirea promisiunii date prin profeþi ºi întãritã de Mântuitorul Isus Hristos,
cât ºi de încrederea cã promisiunea continuã sã se împlineascã în viaþa tuturor
celor care o cred ºi cer cu stãruinþã Botezul Duhului Sfânt.
Din partea Institutului Teologic Penticostal din Bucureºti vã dorim
bucurie sfântã ºi o umplere proaspãtã din Duhul Sfânt pentru fiecare credincios.
Vã rugãm sã vã alãturaþi lucrãrii pe care o facem la Institut, de formare ºi
echipare a tinerilor penticostali pentru slujire, stãruind în rugãciune cu întreaga
bisericã pentru aceastã lucrare ºi sprijinindu-ne financiar, printr-o colectã
pentru Institut, la serviciul de sãrbãtoare a Coborârii Duhului Sfânt.
Vã mulþumim anticipat pentru sprijinul vostru ºi vã asigurãm cã este
deosebit de valoros pentru noi, cei de la Institut, ºi pentru lucrarea bisericilor
penticostale, pe care dorim sã o întãrim prin slujitori bine pregãtiþi spiritual,
biblic, teologic ºi pastoral.
Cu bucurie sfântã ºi cu alese mulþumiri,

Pastor Valerian Mocanu, preºedinte,
Mircea Cirþ, vicepreºedinte,
pastor Emil Meºtereagã, secretar,
pastor dr. Corneliu Constantineanu,
rectorul ITP, pastor dr. John Tipei,
pastor Romu Mocan, pastor Moise
Ardelean, George Beju, pastor Radu
Bota, Dionisie Gãinã, Ioan Micle,
prezbiter Florin Mitric, Cornel
Niste, pastor Ioan Repede,
Arghir ªeuleanu, pastor Victor
ªuteu, Ioan Tecar.

Pastor conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu,
Rectorul Institutului Teologic Penticostal

***
Membri consultanþi ai Consiliului
director al ITP:
Pastor dr. Pavel Riviº Tipei,
pastor dr. Lazãr Gog, dr. Radu Þârle,
pastor dr. Florinel Câmpean,
pastor Marius Livanu, Samuel Trif.
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