
Departamentul de 
Misiune al UBR 

 

Coord. Alex Vlasin  
 

Telefon: 0744 280 300 
 

E-mail: 
misiunebaptista@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Institutul Teologic Baptist 

 
Str Berzei nr. 29 

 
Sector 1, Bucuresti 

 
secretariat@itb.ro 

4 săptămâni de 

curs de misiune  
Octombrie 2018—

Mai 2019 

 

Departamentul de Misiune al UBR 

Slujim împreună! 

Curs de Misiune Trans-culturală  
 

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: 22-26 Octombrie 2018, zilnic între 9.00 - 16.30 

 A doua săptămână: 19-23 Noiembrie 2018, zilnic între 9.00 - 16.30 

 A treia săptămână: 25-29 Martie 2019, zilnic între 9.00 - 16.30 

 Ultima săptămână: 13-17 Mai 2019, zilnic între 9.00 - 16.30 

Cursul de misiune 
trans-culturală este 

organizat de:  

 
Departamentul de 

Misiune al UBR 
 

All Nations Christian 
College , Londra 

 
Institutul Teologic 

Baptist din București 



CINE PREDĂ CURSUL? 

Predarea cursului este realizată atât 

de profesori din Londra cât și de cei 

din România. Alte elemente 

componente alte cursului sunt: vizite 

la biserici internaționale din oraș, 

interacțiunea cu alte culturi prezente 

în București, posibilă vizită la 

moschee și, mărturii ale unor 

misionari români și străini. 

PENTRU CINE ESTE ACEST CURS? 

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 implicarea în proiecte 

de misiune internațională.  

UNDE SE ȚINE CURSUL? 

Cursul se va ține la Institutul 

Teologic Baptist din strada Berzei 

nr 29, sector 1, București. Costul de 

participare este de 750 lei ,dar 

planificăm să oferim burse. De 

aceea, vă încurajăm să completați 

și cererea de burse  care  poate fi 

găsită înformularul de înscriere. 

Cei care au nevoie de cazare și 

masă pot obține acest lucru contra 

cost. Pentru detaliile despre cazare 

și masa, vă rugăm accesați 

formularul de înscriere. Înscrierile 

au loc până la data de 10 octombrie 

2018, accesând link-ul de mai jos. 

Informații se pot obține și prin e-

mail sau telefon, la detaliile de mai 

jos.  

Solicită formular prin e-mail: 

misiunebaptista@gmail.com sau 

sună la numărul de telefon din 

acest formular. 

Vă așteptăm cu drag!  

 

2 Cor 5: 18 „...Dumnezeu, care ne-a 

împăcat cu El prin Isus Hristos, și ne-a 

încredințat slujba împăcării” 
… suntem lucrarea mâinilor Lui,  Isaia 66.2 

Ce cuprinde 
acest curs de 
misiune trans-
culturală? 

Pregătirea cuprinsă în acest 

curs vizează domenii 

specifice misiunii 

internaționale, organizate în 

cinci module: 1) înțelegerea 

rolului personal în misiune; 

2) perspectiva biblică a 

misiunii; 3) religiile lumii si 

cultura acestora; 4) aspecte 

practice de contextualizare și,  

5) spre final, vor fi activități 

concrete de lucrare și misiune 

intregrală.  

Luca 10:2 - Isus le-a zis: „Mare este 
secerișul, dar puțini sînt lucrătorii! 
Rugați dar pe Domnul secerișului să 
scoată lucrători la secerișul Său. 


