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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 Licență 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Dimensiunea socio-politica a 

învăţăturii bisericii primare 1 

2.2. Cod disciplină NT 3126 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu 3 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP/Referat) 

E/R 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 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutorat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 90 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 și cu videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă și cu videoproiector 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Capacitatea de a cunoaște dimensiunile socio-politice complexe ale învăţăturii 

bisericii primare care să ajute la înţelegerea şi formarea unui cadru corespunzător 

pentru o interpretare adecvată a dimensiunii sociale si politice a Noului Testament;  

Capacitatea de a înțelege și interpreta în mod critic diferitele abordări socio-politice 

ale Scripturii;  

Capacitatea de a integra şi aplica elementele dimensiunii socio-politie ale Evangheliei 

în slujirea pastorală în care studentul va fi angrenat. 

Competenţe transversale  Capacitate sporită pentru dobândirea unor aptitudini de dialog cultural, religios, 

social și politic, 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 Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 

dimensiunile socio-politice complexe ale învăţăturii bisericii primare așa 

cum sunt ele prezentate în principal în textele Noului Testament şi 

capacitatea studenţilor de ași însuși și transmite convingeri cu privire la 

implicarea socială și politică a creștinilor în societate. 

7.2 Obiectivele specifice - evaluarea diferitele interpretări socio-politice ale învăţăturii bisericii 

primare; 

- dezovoltarea abilităților critice și de interacțiune cu diverse abordări;  

- prezentarea relaţiei complexe dintre evanghelie şi cultură, dintre biserică 

şi societate şi să explicarea contribuției pe care o înţelegere 

corespunzătoare a acestor relaţii o are în viaţa socială a bisericii; 

- integrarea elementelor dimensiunii socio-politie ale evangheliei în slujirea 

pastorală în care vor fi angrenați; 

- dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la 

aplicabilitatea acestor competențe în diverse situaţii concrete. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: definiţii, terminologie, necesitatea 

unei abordări comprehensive/holistice asupra 

problematicii propuse 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. De la creaţie la noua creaţie - cadrul general de 

interpretare a învățăturii socio-politice a bisericii 

primare. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Isus Hristos: Domn al întregii realităţi – 

fundamentul dimensiunii sociale a Evangheliei 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Indicativ şi imperativ în scrierile pauline Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Contextul social al bisericii primare Prelegere, discuţii  2 ore fizice 

6. Sociologia cunoaşterii şi studiile NT Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

7. Dimensiunea socială a convingerilor: Factorii 

sociali şi formarea convingerilor 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Biserică, societate şi limite: ambivalenţă şi relaţii 

dialectice cu lumea 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Contextul politic al bisericii primare Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

10. Evoluţii recente în studiile pauline: dimensiunea 

politică 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Religia şi politica în lumea mediteraneană a 

primului secol 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Cultul împăratului roman Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Preocupările misionare ale lui Pavel în cadrul 

ideologiei imperiale romane 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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14. Pax Romana and the Peace of Jesus Christ K. 

Wengst 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Contextul evreiesc în interpretarea dimensiunii 

socio-politice a învăţăturii bisericii primare 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

2. Contextul elenist în interpretarea dimensiunii 

socio-politice a învăţăturii bisericii primare 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

3. Contextul greco-roman în interpretarea 

dimensiunii socio-politice a învăţăturii bisericii 

primare 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

4. Isus Hristos şi cultura I: prezentarea și discutarea 

celor 5 tipologii clasice, R. Niebuhr 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

5. Isus Hristos şi cultura II: o critică asupra tipologiei 

clasice în domeniu, J.H. Yoder 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

6. Dimensiunea socială a convingerilor religioase și 

sociologia cunoaşterii 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

7. Interpretarea politică în teologia paulină în 

contextul ideologiei imperiale romane 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

8. Dimensiunea și semnificația socială a reconcilierii 

la Pavel  

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

9. Dimensiunea și semnificația politică a reconcilierii 

la Pavel  

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

10. Violența în societate Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

11. Menținera și propagarea mitului violenţei 

răscumpărătoare 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

12. Răspunsul creștin împotriva viloenței și distrugerea 

spiralei violenţei 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

13. Pacea – alternativa non-violentă oferită de Hristos Dialog, evaluări, studii de caz  

14. Reconcilierea – fundamente biblice pentru 

dezvoltarea unei culturi a dialogului și înțelegerii 

Dialog, evaluări, studii de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Bauckham, Richard J. The Bible in Politics: How to Read the Bible Politically, London: SPCK, 1989. 

2. Blumenfeld, Bruno. The Political Paul: Justice, Democracy and Kingship in a Hellenistic Framework. 

JSNTS, 210. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001. 

3. Esler, Philip F., ed.  Modelling Early Christianity: Social-scientific studies of the New Testament in its 

context.  London: Routledge, 1995. 

4. Horrell, David, ed.  Social-Scientific Approaches to New Testament Interpretation, Edinburgh, T. & T. 

Clark, 1999. 

5. Horsley, Richard A, editor, Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation, Harrisburg,Trinity 

Press International, 2000. 

6. Ica, Ioan jr. and Germano Marani. Gandirea Social a Bisericii. Fundamente-documente-analize-

perspective. Sibiu: Deisis, 2002. 

7. Meeks, Wayne A. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul. New Haven and 

London: Yale University Press, 1983. 

8. Mott, Stephen Charles. A Christian Perspective on Political Thought. Oxford, OUP, 1993. 

9. Niebuhr, Richard, Christ and Culture, San Francisco, Harper & Row, 1951. 

10. Stassen, Glen H, D. M. Yeager and John Howard Yoder.  Authentic Transformation: A New Vision of 

Christ and Culture.  Nashville: Abingdon Press, 1996. 

11. Theissen, Gerd. Social Reality and the Early Christians: Theology, Ethics, and the World of the New 

Testament. Edinburgh: T&T Clark, 1993. 

12. Tidball, Derek. The Social Context of the New Testament. Carlisle: Paternoster Press, 1997. 

13. Wengst, Klaus. Pax Romana and the Peace of Jesus Christ. Translated by John Bowden. London: SCM 

Press Ltd., 1987.  

14. Winter, Bruce W. Seek the Welfare of the City: Christians as Benefactors and Citizens. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1994. 

15. Yoder, John Howard. The Politics of Jesus. Second Edition.Grand Rapids: Eerdmans, 1994. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Înțelege şi interpretează corect dimensiunea socio-politică a învățăturii bisericii primare, analizând cu 

discernământ contextul religios, social și politic actual ajutând biserica să se implice activ în societate 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

100% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator - - - 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Predarea recenziei şi prezentarea temelor de sinteză până la încheierea semestrului;  

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

 

 


