
 

CURS DE FORMARE ÎN STUDII BIBLICE 

Scop:  

Echiparea credincioșilor cu unelte de bază pentru studierea și expunerea Sfintei Scripturi.  

Public țintă: 

Bărbați și femei din biserici evangelice care vor să slujească mai bine (ca învățători, 

misionari, predicatori etc), dar nu au posibilitatea sau disponibilitatea pentru un program 

de Licență în Teologie. 

Durată: 8 luni 

              8 săptămâni/modul  

Forma: Învățământ la Distanță și/sau modular 

            Oferim două variante: 

1. Format modular și online: modulele se vor parcurge online cu o introducere 

față în față la sediul ITBB și o întâlnire la finalul cursului.  

2. Format modular: pentru o grupă de 10 cursanți formată într-o locație (țară sau 

diaspora), care e dispusă să-și asume costurile aferente, se va deplasa 

profesorul și va preda cursul la final de săptămână. Detalii despre costuri și 

calendar se vor stabili împreună cu coordonatorul cursului de formare.  

Module:   

 Oferim patru module după cum urmează: 

1. Mesajul Vechiului Testament  (Formator: Dr. Daniel Mariș) 

2. Mesajul Noului Testament       (Formator: Dr. Radu Câmpean) 

3. Descoperirea Mesajului Biblic (Formator: Dr. Timotei Rusu) 

4. Expunerea Mesajului Biblic     (Formator: Dr. Amiel Drimbe) 

Calendar: 

➢ Înscrieri: 15- decembrie 2019 – 15 Ianuarie 2020 

✓ Analiza cererilor și admiterea: 16-20 Ianuarie 2020 

• Orientare: 24-25 Ianuarie 2020 – Întâlnire Față în Față la sediul ITBB București. 

▪ Modul 1 - 26 Ianuarie – 22 Martie 



▪ Modul 2 - 23 Martie – 17 Mai 

▪ Modul 3 - 18 Mai – 12 Iulie 

▪ Modul 4 - 13 Iulie – 6 Septembrie 

o Graduare: 8-9 Octombrie 2020 Sediul ITBB (detaliile vor fi comunicate pe parcursul 

cursului) 

Înscriere: 

Pentru înscriere se va completa formularul postat site-ul oficial al centrului de formare     

www.itb.ro/centrul-de-formare 

Cost:  

40 euro/modul 

Descrierea succintă a modulelor: 

Modul 1 

Domnul Isus își chema contemporanii să studieze Scripturile Vechiului Testament, pentru 

a-L descoperi pe El prin intermediul Acestora (Ioan 5:39). Apostolul Pavel îi scria tânărului 

lucrător Timotei să nu se abată de la învățătura Scripturilor Vechiului Testament, căci Aceasta este 

inspirată de Dumnezeu și de folos slujitorului care vrea să devină mai competent, mai calificat în 

lucrare (2 Tim. 3:16).   

Modulul „Mesajul Vechiului Testament” vă propune o privire de ansamblu asupra 

conținutului, structurii, istoriei și culturii Vechiului Testament, asigurând acea înțelegere de bază 

care să ducă la o cunoaștere mai profundă a Domnului Isus și la o creștere a competențelor în 

slujirea creștină. 

 

Modul 2  

Pentru că în materie de credință și de trai, Sfânta Scriptură reprezintă autoritatea și adevărul 

absolut, modulul „Mesajul Noului Testament” reprezintă unealta de familiarizare cu temele 

teologice generale ale celor 27 de cărți. Studierea Noului Testament va încuraja citirea și analiza 

cărților scripturale în contextul cultural-istoric al apariției și dezvoltării Bisericii creștine. 

Totodată parcurgerea acestui modul va oferi siguranță în folosirea și comentarea 

contextualizată a textului și a contextului Noului Testament, fapt ce va consolida încrederea în 

valoarea inspirată a Sfintelor Scripturi. Privirea de ansamblu asupra cărților Noului Testament va 

spori înțelegerea istoricității dar și a relevanței Bibliei pentru zilele noastre. 

 

 

Modul 3 

Modulul „Descoperirea Mesajului Biblic” este o unealtă care ne ajută să observăm 

Scriptura, să o interpretăm și să o aplicăm corect. Importanţa lui este majoră dat fiind locul 

http://www.itb.ro/centrul-de-formare


Scripturii atât în probleme de doctrină, cât şi în practica creştină, atât în viaţa personală cât şi în 

viaţa de slujire, atât în sfătuire cât şi în predicare. 

Deprinderile sănătoase cu privire la studierea Scripturii constituie o bază solidă pentru 

edificiul vieţii de slujire. Credinţa „dată sfinţilor odată pentru totdeauna” trebuie cunoscută, 

aplicată, predicată şi folosită pentru mântuirea oamenilor nemântuiţi, pentru echiparea celor 

mântuiţi şi pentru apărarea credinţei. Acest modul îndeplineşte acest scop. 

 

 Modul 4 

 Pentru că, în Scripturi, Dumnezeu ne-a revelat Adevărul, trebuie să prezentăm Biblia cu 

fidelitate. Pentru că Adevărul biblic al lui Dumnezeu ni s-a revelat în cuvinte omenești, trebuie să 

prezentăm Biblia cu claritate. Pentru că Adevărul biblic al lui Dumnezeu ni s-a revelat în contexte 

istorice specifice, trebuie să prezentăm Biblia cu relevanță.  

Modulul „Expunerea Mesajului Biblic” oferă o metodă completă de pregătire și 

prezentare a mesajului biblic, sub forma unui discurs eclezial: predică, studiu biblic, lecție pentru 

copii etc. Această metodă urmărește ca discursul prezentat să fie fidel față de textul biblic; să fie 

expus cu claritate, fiind ușor de urmărit; și să fie relevant pentru audiență – copii, tineri sau adulți. 

 

Coordonator curs:  Dr. Timotei Rusu  

                                   timoteicorinar@gmail.com 
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