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C U R S  D E  M I S I U N E  T R A N S - C U L T U R A L A  

Sub coordonarea Departamentului de Misiune al Uniunii Baptiste din Romania, Institutul Teologic 

Baptist din București, împreună cu Colegiul misional ”All Nations” din Londra va organiza a doua 

ediție, în Romania, a cursului de pregătire pentru misiune trans-culturală și internațională. 

Durata cursului este de patru săptămâni, după cum urmează 

 Prima săptămână este între: 22-26 Octombrie 2018, zilnic între 9.00 a.m. - 16.30 p.m.  

 A doua săptămână între: 19-23 Noiembrie 2018, zilnic între 9.00 a.m. - 16.30 p.m. 

 A treia săptămână între: 25-29 Martie 2019, zilnic între 9.00 a.m. - 16.30 p.m. 

 Ultima săptămână între: 13-17 Mai 2019, zilnic între 9.00 a.m. - 16.30 p.m. 

Pregătirea cuprinsă în acest curs vizează domenii specifice misiunii internaționale, organizate în cinci 

module: înțelegerea rolului personal în misiune; perspectiva biblică a misiunii; religiile lumii si cultura 

acestora; aspecte practice de contextualizare și, spre final, activități concrete de lucrare și misiune 

intregrală.  

Acest curs este deschis pentru orice membru al unei biserici baptiste sau evanghelice din România 

sau din Diaspora română. După încheierea cursului vom încerca să facilităm absolvenților im-

plicarea în misiune internațională.   

Predarea cursului este realizată atât de profesori din Londra cât și de cei din România. Alte elemen-

te componente alte cursului sunt: vizite la biserici internaționale din oraș, interacțiunea cu alte culturi 

prezente în București, posibilă vizită la moschee și, prezența unor misionari români și străini. 

Cursul se va ține la Institutul Teologic Baptist din strada Berzei nr 29, sector 1, București. Costul de par-

ticipare este de 750 lei (pentru solicitare de bursă apăsați aici). Pentru detaliile despre cazare și ma-

sa, vă rugăm accesați formularul de înscriere. Înscrierile se pot face accesând link-ul de mai jos. In-

formații se pot obține și prin e-mail sau telefon, la detaliile de mai jos. 

Inscrie-te apasând aici sau solicită formular prin e-mail: misiunebaptista@gmail.com 

Vă așteptăm cu drag! 

Slujim împreun, 

Alex Vlasin  

CURS DE 4  SĂPTĂMÂNI,  ÎNTRE OCTOMBRIE 2018 —MAI 2019  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfND8AasKKMBsm0tTCpxKWOq8Lm1zjZsS_96lFzJ7TJCHed5Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrqCjCJ-CnZ3QDykQ_q_09-31t2zvlh-VnPur-XGbWU9ao3Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrqCjCJ-CnZ3QDykQ_q_09-31t2zvlh-VnPur-XGbWU9ao3Q/viewform?c=0&w=1

