Curs de Misiune Trans-culturală
CURS DE 4 SĂPTĂMÂNI, ÎNTRE OCTOMBRIE 2019 —MAI 2020

Institutul Teologic Baptist din Bucuresti împreună cu Colegiul misional ”All Nations” din Londra
va organiza a treia editie, în Romania, a cursului de pregătire pentru misiune trans-culturală și internațională.
Durata cursului este de patru săptămâni, după cum urmează:


Prima săptămână: 14-18 Octombrie 2019, între 9.00 a.m. - 16.30 p.m.



A doua săptămână: 18-22 Noiembrie 2019, între 9.00 a.m. - 16.30 p.m.



A treia săptămână: 23-27 Martie 2020, între 9.00 a.m. - 16.30 p.m.



Ultima săptămână: 18.22 Mai 2020, 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
implicarea în misiune internațională. Cu absolvenții de anul acesta megem în misiune în Cipru.
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 oras, interacțiunea cu
alte culturi prezente în București, vizită la moschee, simulare de securitate, vizită la penitenciar 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 participare este de 300 lei săptămânal (planificăm să oferim burse parțiale). Pentru detaliile despre cazare și masa,

vă rugăm contactati administratia Institutului. Înscrierile se pot face prin e-mail: cursdemisiune@gmail.com sau
completând acest formular.

Vă așteptăm cu drag!
Coordonatori curs, Alex si Cami Vlasin
CURS DE MISIUNE TRANS-CULTURALA
Institutul Teologic Baptist
Str Berzei nr 29
Sector 1, Bucuresti
secretariat@itb.ro

Alex Vlasin
Telefon: 0744 280 300
Email: cursdemisiune@gmail.com

