Sãrbãtoarea Bisericii Penticostale nr. 1 din Dej

Centrul Român de
Studii Transculturale
Constanþa
A. Oferta educaþionalã
1.Cursurile de zi la CRST cu duratã de doi ani
Anul I – Deschiderea anului ºcolar va avea loc în 5 octombrie 2008,
iar curriculum-ul educaþional cuprinde cursuri biblice de bazã ºi cursuri de
misiune ºi evanghelizare. Un accent special se pune pe slujirea practicã a
studenþilor.
Anul II – În anul II continuã instruirea studenþilor care au absolvit anul
I ºi, de asemenea, pot aplica pentru cursurile anului II ºi alte persoane care
au absolvit o ºcoalã teologicã. Cursurile încep cu Studiile Internaþioanle
despre Islam din România, iar pe parcursul anului se vor preda cursuri
specifice despre misiune. Studenþii vor fi implicaþi în practicã misionarã pe
plan local, iar pentru o perioadã de 4-6 sãptãmâni într-o þarã musulmanã în
care CRST dezvoltã proiecte de colaborare ºi evanghelizare.

este 01 septembrie 2008.
Admiterea se face pe baza unui
interviu cu echipa de
conducere a CRST în zilele de
12-13 septembrie 2008.
Interviul va avea loc la sediul
CRST din Constanþa, iar rezultatele se vor comunica în data
de 15 septembrie 2008.
b) SIIR - data limitã pentru
depunerea dosarelor de
înscriere este 15 august 2008,
în cazul de faþã nu se va susþine
un interviu, ci conducerea CRST va analiza dosarul fiecãrui
solicitant. Rezultatele se vor comunica în data de 18 august
2008.
Dosarul fiecarui solicitant trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
formularul de înscriere, recomandarea din partea pãstorului (acestea pot
fi solicitate la secretariat sau le puteþi descãrca de pe www.noifrontiere.ro),
copie dupã certificatul de naºtere, copie dupã cartea/buletinul de iden-

2. Studiile Internaþionale despre Islam din România (SIIR)

titate, copie dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), copie dupã

01-12 septembrie 2008 Cursul I: „Introducere în Islam”, profesor: Harry Morin

diploma de bacalaureat (sau ultima ºcoalã absolvitã), adeverinþã de la

15-26 septembrie 2008 Curs II: „Slujire în Contexte musulmane”, profesor: Safia Mirza

medicul de familie cu menþiunea clinic sãnãtos, douã fotografii tip

29 Sept. - 10 Oct. 2008 Curs III: „Abordãri ale Islamului”, profesor: dr. Phil Parshall

B. Admiterea

Faþada noului locaº de închinare al Bisericii
n ziua de duminicã 1 iunie a.c., dupã ºase ani de muncã la un nou
locaº de rugãciune, cu o capacitate de 850 locuri, credincioºii
penticostali din Biserica Penticostalã nr. 1 - Dej au avut bucuria de a
mulþumi lui Dumnezeu pentru finalizarea lucrãrilor în cadrul serviciului divin de
inaugurare a Casei de rugãciune, situatã în str. 22 Decembrie 1989, nr. 3A, Dej.
Invitaþi special la aceastã sãrbãtoare au fost pastorii Pavel Riviº Tipei,
preºedintele Cultului ºi Aurel Moldovan, preºedintele Comunitãþii Regionale
Penticostale Cluj, care au slujit din Cuvântul Domnului, primul din Genesa 28,
cu mesajul „Casa lui Dumnezeu”, iar al doilea din Exodul 3, cu mesajul „Locul
unde investeºte Dumnezeu.” (la amvon, alãturi de Romu Mocan, pastorul coordonator al bisericii)
ROMU MOCAN

Orice persoanã membrã într-o bisericã evanghelicã, cu vârsta de peste
18 ani este un potenþial student la aceastã ªcoalã.
Pentru toamna 2008, CRST va face înscrieri doar pentru Anul I ºi
pentru Studiile Internaþioanle despre Islam:
a) CRST - anul I data limitã pentru depunerea dosarelor de înscriere

Î

(Continuare în pag. 23)

paºaport.

C. Date de contact
Pentru mai multe detalii ºi informaþii vã invitãm sã ne contactaþi la:
Telefon: 0341-459.410, 0741-159.203 Fax: 0341-459.411
E-mail: secretariat@noifrontiere.ro www.noifrontiere.ro
De asemenea o puteþi contacta personal pe INA Hriºcã, director
executiv al CRST la 0741-166309 sau inahrisca@yahoo.com
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„...cercetaþi toate lucrurile ºi pãstraþi ce este bun.” 1 Tes. 5.21

