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Iubiți frați, 

 

 

Vă salutăm cu Filipeni 1:4-5: „În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie 

pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.” 

 

 

 

Prin harul lui Dumnezeu, în data de 23 aprilie 2014 s-a finalizat, în fața completului de 

judecată, tranzacția de cumpărare a terenului din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, pe care sunt 

construite legal clădirea Bisericii Creștine după Evanghelie Antiohia și a Institutului Teologic Creștin 

după Evanghelie Timotheus. 

Terenul, în suprafață de 3.191 mp, costă 375.000 euro, o sumă incomparabil mai mică decât 

valoarea terenurilor din acea zonă din București, care a putut fi negociată doar prin intervenția lui 

Dumnezeu. Primul termen de plată este 25 mai 2014, iar suma este de 100.000 euro, iar celelalte 4 rate 

vor fi date în următorii 2 ani. 

Vă rugăm să sprijiniți financiar această lucrare a lui Dumnezeu pentru care ne-am rugat 

împreună ani de zile. Biserica Antiohia este prima Biserică creștină după Evanghelie din România, 

care a ajutat multe Biserici din țară de-a lungul existenței sale de peste un secol. Institutul Teologic 

Timotheus slujește Bisericile creștine după Evanghelie prin echiparea de lucrători la nivel de licență în 

teologie. Institutul Teologic Timotheus este unul dintre puținele institute de grad universitar din 

Mișcarea Fraților din întreaga lume. 

Domnul ne oferă ocazia să fim parte a lucrării Sale pe care o face prin Biserica Antiohia și prin 

Institutul Teologic Timotheus. Nădăjduim că veți contribui la susținerea acestei lucrări și că vom putea 

strânge fondurile necesare, iar până în data de 19 mai 2014, suma de 100 000 euro, astfel încât să 

putem transmite prima rată înainte de data scadentă. Dacă se depășește data scadentă, tranzacția nu mai 

este valabilă. 

Comitetul Executiv a convocat în data de 29 aprilie a.c. o întâlnire la sediul UCDE la care a 

participat majoritatea consilierilor care coordonează comisiile naționale. Toți participanții au fost de 

acord că terenul din str. Episcop Radu trebuie păstrat.  

În acest sens, s-a hotărât transmiterea unei scrisori semnată de președintele BCER-UBCE, un 

reprezentant al Bisericii Antiohia și un reprezentant al Institutului Timotheus și deschiderea unui cont 

bancar în Lei, Euro, Dolari. 

Conturile deschise vor fi gestionate de un reprezentant al Bisericii Antiohia, acesta fiind fratele 

Dobre Sorin (0722.751487) – casierul Bisericii Antiohia și un reprezentant al Comitetului Executiv în 

persoana fratelui Dan Mitrea (0744.551697) – Secretar General.  

 



Beneficiar: Biserica Creștină după Evanghelie Antiohia 

Banca: BANCPOST 

 

Conturi: 

IBAN RON:   RO17 BPOS 7020 2903038RON04 

IBAN EURO: RO49 BPOS 7020 2903 038EUR04 

IBAN USD:    RO23 BPOS 7020 2903038USD03 

 

Vă mulțumim pentru partea pe care o luați la lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să vă 

răsplătească generozitatea, după bogățiile harului Său.  

 

Cu recunoștință, 

 

   

   

       

 


