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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 
Instituţie acreditată  prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul. Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii BIBLIE ȘI SOCIETATE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teologie, spiritualitate și misiune 

penticostală 

2.2. Cod disciplină M224 

2.3. Titularul activităţii de curs Anthony Lee RICHIE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Anthony Lee RICHIE 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8 Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale La finalul acestui curs studentul trebuie să fie capabil să: 
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- cunoască caracterul misiologic al Scripturilor; 

- înţeleagă aspectul misionar al poporului ales; 

- cunoască pasajele esenţiale ale Noului Testament în care este încredinţată misiunea 

Bisericii; 

- înţeleagă caracterul permanent al sarcinii misionare pentru Biserică; 

- cunoască modalităţile de implicare a bisericii locale în lucrarea misionară; 

- înţeleagă importanţa strategică a rugăciunii pentru misiune; 

- aplice bisericii contemporane principiile misiunii Bisericii Primare.  

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Exercitarea conducerii bisericeşti şi organizaţionale (para-bisericeşti) în 

acord cu principiile teologice ale Sfintelor Scripturi. 

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de înţelegere a dinamicii teologiei biblice şi aplicarea acesteia 

la viaţa bisericii contemporane; 

Capacitatea de a face conexiuni între lucrarea bisericii primare şi biserica 

contemporană; 

Capacitatea de face aplicaţii practice ale teologie misiunii în contextul 

bisericilor penticostale contemporane. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Definirea misiologiei şi integrarea acesteia între 

disciplinele teologice.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale: Vechiul 

testament – Chemarea şi binecuvântarea patriarhului 

Avram 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale: Vechiul 

testament – Misiunea poporului Israel de a demonstra 

lumii păgâne cine este adevăratul Dumnezeu. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale: Vechiul 

testament – Eşecul poporului Israel în împlinirea misiunii 

şi folosirea robiei de către Dumnezeu pentru ca neamurile 

să-L cunoască 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale: Vechiul 

testament – Iona, profetul neascultător 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în Noul 

testament: Preocuparea Mântuitorului pentru neevrei 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în Noul 

testament: Marea însărcinare (Marcu 16) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în Noul 

testament: Marea însărcinare (Matei 28) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legătura dintre asumarea misiunii şi Botezul Duhului 

Sfânt (Fapte 1.8 şi 4.23-31) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Duhul Sfânt în misiunea Bisericii: împuternicire, călăuzire, 

confirmare. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Biserica locală şi misiunea: Rugăciunea pentru misiune Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Biserica locală şi misiunea: Selectarea şi pregătirea 

misionarilor 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Biserica locală şi misiunea: Susţinerea misionarilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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Rolul păstorului în angajarea bisericii locale la misiune. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Caracterul misiologic al mesajului Scripturilor. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Modelul de misiune ilustrat în lucrarea Mântuitorului. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Cele două trimiteri menţionate în evanghelii. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Cincizecimea ca punct de pornire al misiunii mondiale. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Etapele extinderii misiunii în Faptele Apostolilor. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Chemarea şi trimiterea Ap. Pavel la neamuri. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Consecinţele abdicării Bisericii de la împlinirea misiunii. Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Bosch, J. David, Transforming Mission, 2002, New York: Orbis Books. 

Conn, M. Harvie, Eternal Word and Changing Worlds, 1984, Grand Rapids MI:    Zondervan. 

Lewis, Jonathan, ed., O introducere în misiunea creştină mondială contemporană. Bazele biblice şi istorice, 2001, 

Timişoara: Impact Media. 

Moreau, A. Scott, Corwin R. Gary şi McGee B. Gary, Introducing World Missions, 2004, Grand Rapids MI: Baker 

Academic. 

Newbigin, Lesslie, The Gospel in a Pluralist Society, 1989, Grand Rapids MI: Eerdmans Publishing. 

Schirrmacher, Thomas, 1999, World Mission: Heart of Christianity. Hambrug: RVB International. 

Terry, M. John, Ebbie Smith şi Justice Anderson (editori), Missiology: A Introduction to the Foundations, History 

and Strategies of World Missions, 1998, Nashville TN: Broadman & Holman Publishers.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Exercitarea conducerii bisericeşti şi organizaţionale (para-bisericeşti) în acord cu principiile teologice ale Sfintelor 

Scripturi. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Examen final Examen final - 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

100 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat referatului.  

B. Predarea la referatului până la finalul semestrului realizat corespunzător. 

  

 


