În această ediție:

Mesajul Rectorului
Dragi prieteni şi susţinători ai Institutului Teologic Baptist
din Bucureşti. Salutări sfinte în numele Domnului Isus Hristos din partea studenților și profesorilor Institutului Teologic
Baptist din București.
Institutul Teologic Baptist din București este o instituție de
învățământ superior confesional sub autoritatea spirituală a
Uniunii Baptiste din România, a cărei misiune este de a pregăti slujitori eclesiali în colaborare cu bisericile baptiste locale
și bazându-se pe învăţătura Sfintelor Scripturi, în vederea extinderii Împărăția
lui Dumnezeu până la marginile pământului. De-a lungul celor 98 de ani de existență, Institutul Teologic Baptist din București a reprezentat principala sursă
pentru pregătirea păstorilor și misionarilor care slujesc în bisericile baptiste din
România și din diaspora.
ITBB există pentru a pregăti slujitori duhovnicești (pastori, misionari, învăţători de studiu biblic, lideri de tineret) pentru bisericile din ţară şi diaspora, dar si cadre universitare în teologie pentru universităţile evanghelice din
România și din străinătate, oferind programe de studiu clasice (cu frecvenţă la
zi) şi cele de învățământ la distanţă(e-learning), respectiv cursuri de perfecţionare pentru adulţi prin pregătirea continuă (Life Long Learning), cursuri de formare pentru lucrarea de misiune transculturală și cursuri de formare pentru
lucrarea cu tinerii.
În următorii ani, ITBB îşi doreşte să devină o instituție proeminentă pentru
spaţiul evanghelic est-european şi, ca atare, își propune să capete o dimensiune
internaţională. În acest scop, începând cu anul universitar 2019-2020, ITBB își
propune lansarea programului de licență ID în limba engleză.
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Evenimentele Institutului Teologic
Baptist
1. În data de 9 aprilie, a avut loc întâlnirea Bordului Institutului, organism format din reprezentații comunităților baptiste teritoriale din țară, conducerea Institutului, reprezentantul Uniunii Baptiste din România,
reprezentantul Asociației Baptiste din SUA și Canada, reprezentații susținătorilor financiari.
2. Pe data de 16 mai 2019, la ora 18:00, în Capela ITBB a avut loc conferința internațională „Suferință și
Credință”, organizată de Facultatea de Teologie Baptistă, Institutul Teologic Baptist și Centrul de Cercetare
„Credință și Cultură”.
3. Pe data de 20 mai 2019, Dr. Paul Fiddes, profesor la Universitatea Oxford (Regent´s Park College) a avut
o prezentare la ITBB, pe tema: „O perspectivă creștină și baptistă asupra drepturilor omului și asupra sacramentelor din spațiul cibernetic.”
4. În perioada 24-25 mai 2019, a avut loc al XXXVII-lea Congres al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din
România, organizat la Cluj-Napoca. Tema acestui congres a fost: „Uniți în Hristos pentru misiune” (Matei
28:19-20).
5. Pe data de 14 iulie 2019, a avut loc festivitatea de absolvire a studenților de la Facultatea de Teologie
Bap-tistă, Universitatea din București și a studenților de la Institutul Teologic Baptist din București.

MOȚIUNE DE SUSȚINERE A ITBB
Delegații la cel de-al XXXVII-lea Congres al Uniunii Bisericilor
Creștine Baptiste din România salută întreaga comunitate a credincioșilor baptiști din țară și din diaspora cu ocazia împlinirii unui secol
de la înființarea Uniunii Baptiste din România, în urma unei conferințe
ad-hoc care s-a ținut la Buteni (județul Arad), în zilele de 8-10 iunie
1919, și se angajează să păstreze și să promoveze unitatea frățească a
credincioșilor baptiști din țara noastră, unitate reprezentată timp de o
sută de ani de Uniunea Baptistă.
Totodată, delegații la cel de al XXXVII-lea Congres al Cultului
Creștin Baptist din România, în apropierea împlinirii a o sută de ani de
la înființarea Seminarului Teologic Baptist din București în anul 1921,
ca școală care să pregătească slujitori pentru bisericile Uniunii Baptiste, afirmă continuitatea și contribuția pe care această instituție de
învățământ a Uniunii noastre a avut-o de-a lungul anilor în formarea slujitorilor pentru bisericile
baptiste din Romania și din diaspora.
Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că a păstrat această instituție de educație
teologică în diferite circumstanțe favorabile sau mai puțin favorabile din istoria țării noastre și
chemăm bisericile baptiste din Romania și diaspora să continue să susțină slujirea de la Institut,
începută cu aproape un secol în urmă, potrivit cu viziunea fraților fondatori.
Institutul Teologic Baptist din București, continuatorul Seminarului Teologic Baptist din București, reprezintă o emblemă pentru istoria baptiștilor români de pretutindeni. Delegații bisericilor
la acest congres susțin mai departe dezvoltarea instituțională și a programelor de studiu ale Institutului Teologic Baptist din București, în acord cu intenția inițială a fondatorilor și cu nevoile
actuale ale bisericilor.
Congresul Uniunii Baptiste, întrunit la Cluj, mulțumește lui Dumnezeu pentru toți slujitorii
care s-au format în cei aproape 100 de ani în cadrul Institutului și sprijină mai departe formarea
de lideri-slujitori pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Prezentarea moțiunii de susținere a Institutului Teologic Baptist București, la Congresul UBR de la Cluj Rector Conf. Univ. Dr. Daniel Mariș, Institutul Teologic Baptist București 24-25 Mai 2019

2

Newsletter ITBB | iulie 2019

Misiune Transculturală
Misiune Transculturală
Împreună cu Colegiul misional ”All Nations” din Londra, Institutul Teologic Baptist din București organizează, unic în bisericile baptiste din Romania, cursul de pregătire în misiune transculturală și internațională. Durata cursului este de patru săptămâni: o săptămână în luna octombrie, una în luna noiembrie,
alta in luna martie și ultima săptămână în luna mai.
Pregătirea cuprinde domenii specifice misiunii internaționale: înțelegerea rolului personal în misiune,
perspectiva biblică a misiunii, religiile lumii și cultura acestora, aspecte practice de contextualizare și, spre
final, activități concrete de lucrare și misiune intregrală. După încheierea cursului, vom încerca să facilităm
absolvenților implicarea în misiune internațională în diverse țări.
Acest curs este deschis pentru orice membru al unei biserici baptiste sau evanghelice din România
sau din diaspora română. Predarea cursului este realizată atât de profesori din Londra, cât și de cei din
România. Pe parcursul cursului, sunt organizate vizite la biserici internaționale din oraș, dialog cu persoane de alte culturi prezente în București, vizită la moschee, simulare de securitate pentru situații de risc
personal, vizită la penitenciar și, nu în ultimul rând, interacțiunea directă cu misionari români și străini.
Coordonatori curs: Alex si Cami Vlașin
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Misiunea Institutului
Misiune în Comunitatea Baptistă din Craiova
În perioada 8-9 iunie, Rectorul Conf. Univ. Dr. Daniel Mariș, împreună cu
corul studenților, dirijat de Conf. Univ. Dr. Cristian Caraman, au participat la
un serviciu de evanghelizare, organizat de Bisericile Baptiste din Craiova, la
casa de Cultură a Studenților. Duminică, 9 iunie, fratele rector împreună cu
studenții ITBB au slujit în mai multe biserici din Craiova și din comunitatea
din Oltenia.

4

Newsletter ITBB | iulie 2019

Misiunea Institutului
Steve și Judy Powell
Voluntari din partea bisericii din Woodlands
în proiectul bibliotecii ITBB, la al XXXVII-lea
Congres al Cultului Creștin Baptist din
România
În ultimii ani, Steve și Judy au fost asociați cu
ITBB prin misiunea pe termen scurt în cadrul
bibliotecii seminarului. De-a lungul acestui
timp, au putut vedea promoțiile de studenți
care au învățat și au absolvit Institutul. Aceștia s-au bucurat de susținerea în rugăciune
din partea prietenilor noștri.
pentru viitorii păstori și slujitori.

Botez nou-testamentar
În data de 16 iunie 2019, Rectorul Institutului Teologic Baptist din
București, fratele Conf. Univ. Dr. Daniel Mariș, a vizitat Biserica Baptistă
Pâncota, din comunitatea Arad, unde păstorește fratele Valer Slăvoacă,
cu ocazia botezului nou-testamentar din această biserică.

5

Newsletter ITBB | iulie 2019

Alumnii ITBB
Ovidiu Rauca
Pastor al bisericii Române Baptiste din zona San Francisco, California
Am intrat în curțile “seminarului”, cum îi spuneam noi atunci, în anii tulburi ai
tranziției de la nimic spre nicăieri ai anilor ‘90. În confuzia generală de atunci, ITBB,
prin profesorii săi și spiritul său occidental, mi-a oferit direcție și suport. Deși eram
foarte tânăr și lipsit de experiența de lucrare, datorită renumelui excelent al ITBBului, am intrat în pastorație încă de pe băncile școlii. Faptul că absolvisem ITBB a
cântărit enorm în anul 2004 când am fost ales ca păstor senior al Bisericii Române
Baptiste din Aria San Francisco, California. Privind în urmă, sunt recunoscător Domnului pentru că mi-a oferit privilegiul ca la ITTB să cunosc oameni minunați, să învăț
ce n-aș fi putut învăța altundeva atunci și să devin ce n-aș fi devenit altfel. Soli Deo
Gloria!

Întâlnirea promoției 1999
Institutul Teologic Baptist București

Athorbei Peter Rong Makur
Păstor al bisericii baptise „Spiritual Revival” din București
Institutul Teologic Baptist m-a învățat cum să înțeleg clar Biblia și cum să
predic prin ajutorul Duhului Sfânt. Toate materiile pe care le-am învățat la Institutul
Teologic Baptist m-au ajutat în slujirea lui Dumnezeu, în biserica unde slujesc. Sunt
recunoscător și binecuvântat că am studiat în această mare Școală a lui Dumnezeu,
care a pregătit majoritatea păstorilor baptiști din țară. Dumnezeu să binecuvânteze
Institutul Teologic Baptist cu multe binecuvântări!
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Alumnii ITBB
Lăpugeanu Emanuel-Zaharia
Pastor al bisericii Baptiste Baptiste „Nădejdea”
din Ogrezeni
În urma călăuzirii divine de a-L sluji pe Dumnezeu, am hotărât, condus de
Duhul Sfânt și sub îndrumarea tatălui meu (un absolvent al Seminarului anilor ’78), să
urmez cursurile Institutului Teologic Baptist pentru o pregătire teologico-practică
temeinică. Chemarea lui Dumnezeu de a sluji în acest loc a fost însoțită de purtarea de
grijă neîntârziată a lui Dumnezeu pentru acoperirea tuturor nevoilor duhovnicești și
materiale. Dezvoltarea teologică multilaterală (pastorală, învățătură, lucrare cu tinerii,
misiune transculturală) de care am avut parte, mi-au fost de un real folos în multe domenii ale slujirii bisericilor.

Absolvenții Promoției 2015
Institutul Teologic Baptist București

Implicarea și Slujirea Absolvenților
Institutului Teologic Baptist din București

Absolvenții Institutului Teologic Baptist din București, promoția 1994,
implicați în educația teologică și slujirea bisericilor din Rep. Moldova. Ion
Miron (secretar executiv al Uniunii Bisericilor Creștin Evanghelice Baptiste
și profesor la UDG), Mihai Malancea (Prim-Prorector al Universității Divitia
Gratiae), Serghei Namesnic (Rectorul Universității Divitia Gratiae), împreună
cu Daniel Fodorean (Prorector - Institutul Teologic Baptist din București). —
la Universitatea Divitia Gratiae.
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Multimedia

Conferința de tineret 2019

Conferința de tineret a pastorilor și liderilor de tineret organizată de Institutul Teologic Baptist
pe data de 2-4 mai 2019, cu tema: „Recâștigarea generației tinere în bisericile contemporane”

Bordul de Conducere al ITBB
9 aprilie 2019

Absolvirea Promoției 2019
de la Facultatea de Teologie Baptistă
Cadre didactice și absolvenții promoției 2019 de la programul de Licență și Master.
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FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE ITB
Pe data de 14 iulie 2019, a avut loc, în Biserica Baptistă Agape,
festivitatea de absolvire a Promoției 2015/2019
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Matei 28:18-20
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin.”

Motive de Rugăciune
Rugăciune pentru studenții ITBB care vor merge să slujească în biserici din România și
diaspora în practica de vară.
Rugăciune pentru candidații la admiterea ITBB de anul acesta.
Rugăciune pentru dezvoltarea celui de al 3-lea modul de instruire biblică al ITBB.
Rugăciune pentru modulele de pregătire în misiunea trasculturală.

Perioadă Admitere ITBB
Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la secretariatul facultății în perioada 9-16
iulie și 9-16 septembrie.
Probă eliminatorie (probă orală) - Interviu și Mărturisirea de credință a cultului Creștin Baptist din
România.
sesiune de vară: 17 iulie 2019/ sesiune de toamnă 17 septembrie 2019
Probă scrisă - Cunoștințe biblice
sesiune de vară: 18 iulie 2019/ sesiune de toamnă 18 septembrie 2019
Pentru mai multe detalii vizitați sit-ul www.itb.ro

Dacă doriți să susțineți financiar lucrarea Institutului Teologic Baptist București, puteți să o faceți prin transfer bancar în următoarele conturi:
Cont RON: RO52 RZBR 0000 0600 1034 5768
Cont EURO: RO08 RZBR 0000 0600 1034 5784
SWIFT: RZBR ROBU, Raiffeisen Bank, Suc. Știrbei Vodă
Vă mulțumim pentru ajutorul financiar acordat!

Vă mulţumim pentru că ne susţineţi în rugăciunile dumneavoastră!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

