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PROGRAM PELATIHANTEDLDGI 

KELAS ONLI-NE,^^ . 

HOUSE OF IHEDLOGOl STUDIES J 
PTHO^il^OPIHyWi^HWHIWJ 

EAGLE HOUSE OF THEOLOGICAL STUDIES 

www.Ehots.arg 

vtLA^ UNLINtMELALiiL \LLMJ rv—i- ®'Zd0M MEETING 

Dirancang secara khusus Isagi^umat*Allah yang rindu untuk mendalamijFirman 

Tuhan secara KOMPREHENS^F^^E^ALAM.&rsTsTEMAflS namunlkarena 

kesibukan atau hal lainnya tidakTdapat bergabungldengan S^minari^ndtab^tau 

Sekolah Tinggi Teologifgj^f pr ^ 

UNTUK SIAPA PROGRAM INI DIBUAT: 

□ Para Pelajar atau Mahasiswa^yangX ^ 

menginginkan Pendidikan teologi yang handal'^ 

□ Seorang Ayah yang merindukan untuk^^^^ 

memimpin keluarganya. 

□ Seorang ibu yang terdorong untukj 

mengajarkan anak-anaknya. 

□ Untuk Karyawan yang ingin memiliki 

kemampuan lebih baikdalam 

mempertanggungjawabkan keyakinannya. 

□ Para hamba Tuhan yang ingin mengajarkan 

Firman Tuhan lebih tepat dan benar. 

□ Para Penatua yang ingin memimpin kedalam 

integritas teologi yang lebih tinggi. 

□ Kaum skeptic yang membutuhkan jawaban 

atas segala pertanyaan yang ada. 

□ Para Kekasih Kristus yang ingin mengenal 

dan mengasihi Allah lebih dalam lagi. 

B MOGUL PELATIHANlUTAMA: p 

I.P^ENGENALAN OASAR TEOLOGI 

iLKITABiDAN PENAFSIRANNYA 

GMHJwunggal 

4.MANUSIA1DAN DDSA M 

B.KESELAMATAN^ 

B.GEREJAOAN AKHIR.JAMAN 

_  . _ 
Pertemuan HANYA IX^Seminggu @3Jam 

BUKAN SEKEDAR PEN[?ALAMAN ALKITAB 

BIASA. DENGAN 5 KEUNIKAN : . 
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■ DiTRANCANG/KHUSUSIMemperhatikan latar 

belakang setiap peserta untuk mendalami 

keyakinannya dan mempelajari serta meyikapi 

dengan bijaksana perbedaan pandangan - 

5 KEUNGGULAN 

■ ■ Hubungi : Admin 

0812-8915-4748 (WA) 

Kunjungi 

www.ehots.org 

Untuk penjelasan detil 

lnfo@ehots.org 

Js/iakjnj Wore of... 

The Street 

pandangan yang ada. 

2.BAHASAr^MENDALAM mempelajari isu - isu 
& / 

penting dalam kehidupan nyata bukan hanya 

dari sudut pandang Alkitabnya saja tetapi juga 

melalui perkembangan sejarah pemikiran 

Kristen mula-mula hingga saat kini. 

3.BERTEOLOGI dengan cara DAMAI (Irenic 

Theology) memandang perbedaan secara adil 

dan berimbang. 

4.Pembahasan yang KOMPREHENSIF dan 

MENDALAM. 

5.Berteologi dalam KOMUNITAS. Meyakini 

bahwa kebenaran tidak ditemukan dalam satu 

individu atau kelompok individu melainkan 

komunitas Tubuh Kristus yang universal yang 

diiluminasikan oleh Roh Kudus. 


