Învãåãmânt
Sãrbãtoare în Biserica Penticostalã Românã
„Philadelphia” din Chicago

Absolvirea studenþilor
Colegiului Biblic Ekklesia
promoþia 2008

-

Duminicã, 29 iunie a.c., Biserica Penticostalã
Românã Philadelphia din Chicago a fost gazda unei
sãrbãtori cu totul specialã, absolvirea studenþilor
Colegiului Biblic Penticostal „Ekklesia”, o extensie a
Institutului Teologic Penticostal din Bucureºti. Cuvântul
„ekklesia” (lb. greacã) este gãsit în Sfânta Scripturã ºi
desemneazã pe cei chemaþi sã constituie poporul ales al
lui Dumnezeu.
Viziunea unui seminar biblic pentru bisericile
penticostale a fost concretizatã abia în 1999, când a luat

fiinþã Ekklesia, un seminar biblic de grad
universitar, cu nivel de pregãtire academic,
dar ºi cu o fervoare misionarã penticostalã,
care ulterior a avut stabilite mai multe
campusuri în diferite zone ale SUA,
precum Chicago, Detroit, Springfield, pe
coasta de vest în Phoenix, Portland ºi
Seattle.
„Ekklesia” nu este proiectul unei
biserici locale; este un „circuit“ de
învãþãmânt penticostal la dispoziþia
bisericilor locale, având un plan academic unic ºi un corp profesoral
specializat pe anumite domenii
biblice ºi teologice sau lingvistice.
Din taxele de ºcolarizare modeste,
nu numai cã s-au acoperit parþial
cheltuielile locale, dar s-au trimis ºi
donaþii importante la Institutul
Teologic Penticostal din Bucureºti,
pentru susþinerea studenþilor din þarã.
STEVEN V. BONICA

INSCRIERE ªI EXAMEN DE ADMITERE
LA SEMINARUL BIBLIC PENTICOSTAL BUCUREªTI

Cursuri de trei ani cu frecvenþã redusã
În data de 4 octombrie a.c., ora 10.00, vor avea
loc înscrierea ºi examenul de admitere la Seminarul
Biblic Penticostal de pe lângã Comunitatea
Penticostalã Regionalã Bucureºti. Se pot înscrie cei
ce fac o slujbã într-o bisericã Penticostalã din cadrul
CPRB, fraþi ºi surori, precum ºi cei ce doresc sã se
implice într-o lucrare din Biserica localã.
Din acest an introducem în curriculum cursul
de „Metodica predãrii la ªcoala duminicalã”, curs
care se adreseazã în mod special surorilor.
CONDIÞII DE ÎNSCRIERE
1. Cel puþin un an de la botezul în apã.
2. Cel puþin opt clase.
3. Copie dupã diploma ultimei ºcoli absolvitã

4. Recomandarea pastorului ºi a doi membri din
comitet
5. Sã aducã douã fotografii tip buletin.
6. Achitarea unei taxe de înscriere 30 lei.
EXAMENUL constã dintr-un interviu ºi verificarea
cunoºtinþelor biblice printr-o probã scrisã.
Cursurile încep la 18 octombrie, ora 10.00.
BIBLIOGRAFIE
- Biblia
- Mãrturisirea de credinþã
ÎNSCRIEREA ªI SUSÞINEREA EXAMENULUI se
vor face la Centrul Creºtin Emanuel, Str. Cuza Vodã
nr.116, tel. 021/3306032. Mijloc de transport:
Metroul pânã la staþia Tineretului.
Cuvântul Adevãrului
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