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Deschiderea anului
universitar 2007-2008 la
ITP Bucureºti

I

nstitutul Teologic Penticostal din
Bucureºti a serbat pe 7 octombrie deschiderea anului universitar 2007-2008, în
prezenþa unor invitaþi de onoare: pastorul Valer
Brâncovan, de la Victory Romanian Christian
Center, Sacramento, SUA, pastorul Dãnuþ Jemna,
de la Biserica Penticostalã „Strãjerul” din Iaºi,
conferenþiar la Universitatea „A. I. Cuza” ºi
pastorul Rick Cunningham, misionar Assemblies
of God în România.
În mesajul sãu, conf. univ. dr. Dãnuþ Jemna
(foto jos, la amvonul Bisericii Penticostale Filadelfia, din Bucureºti, gazda evenimentului) le-a
reamintit studenþilor nevoia de a lucra cu viziune,
în vederea unor rezultate care sã influenþeze gene-

raþii la rând. În acelaºi spirit, pastorul Valer
Brâncovan (foto sus) a vorbit despre necesitatea
formãrii unor conducãtori potrivit unui modelul
biblic autentic.
La Institutul Teologic Penticostal sunt înscriºi
140 de studenþi la zi, iar acreditarea programului
de licenþã în teologie penticostalã (4 ani/zi) se aflã
în faza finalã.
Conducerea ITP ºi studenþii mulþumesc pe
aceastã cale tuturor bisericilor ºi credincioºilor
care sprijinã financiar activitatea de formare a
slujitorilor creºtini penticostali.

CBEE Oradea a deschis secþia de
Jurnalism Instruire Media
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Domnul. Pentru Colegiul
Biblic Est European anul acesta este unul al unor
noi începuturi. Din 1994 Colegiul Biblic
instruieºte pastori, misionari, evangheliºti,
lucrãtori sociali, pregãtind oameni pentru marele
seceriº, dar schimbãrile produse în societatea
româneascã ne-au provocat sã gãsim metode
eficiente de slujire, astfel cã din toamna acestui
an am deschis o nouã secþie: Jurnalism Instruire
Media. Ca o specializare separatã, cursurile la zi,
cu durata de 3 ani, îºi propun sã pregãteascã
oameni de media care prin munca lor sã împli12

Cuvântul Adevãrului

neascã Marea Trimitere. Existã þãri unde este
ilegal sã fii creºtin, unde este interzis sã deþii
Cuvântul lui Dumnezeu, însã mijloacele media
pãtrund în casele oamenilor, dându-ne nouã,
creºtinilor, ºansa ca prin intermediul radioului,
televiziunii, a publicaþiilor tipãrite sã intrãm în
casele oamenilor, vestindu-L pe Dumnezeu.
Cursurile de Jurnalism Instruire Media reprezintã o noutate pentru spaþiul evanghelic
românesc. Materiile predate acoperã domeniile
media, astfel ca absolventul sã fie capabil sã facã
faþã în oricare din instituþiile sau departamentele
mass media. Parteneriatele pe care CBEE le are
cu diferite ºcoli de renume din Europa, asigurã
studentului posibilitatea continuãrii studiilor în
Europa, pentru specializare. Pe durata studiilor

