Studii de bază

→ Anii individuali sunt independenți. Este
posibil să începeți studiile în ﬁecare an.

Conţinut
Anul 1
• Privire de ansamblu asupra Vechiului
Testament
• Dogmatică - elementele de bază ale
doctrinei creștine
• Conducere Bisericească
• Omiletică - elementele de bază ale
predării predicii
+ Practică/ Practică Pastorală

Data limită pentru înregistrare:
31 August
→ pentru mai multe informații, consultați
„Program și curriculum”.
la www.gemeindegottes.de/ILD

Anul 2
• Privire de ansamblu asupra Noului Testament
• Pneumatologie - Duhul Sfânt și lucrarea Lui
• Istoria mișcării penticostale
• Hermeneutică - interpretare biblică
+ Practică/ Practică Pastorală

Contact
Gemeinde Gottes in Deutschland KdöR
Bundesgeschässtelle
Postfach 1220, 73657 Urbach
Tel. 07181 9875-0, Fax 9875-20
ild@gemeindegottes.de
www.gemeindegottes.de

Institutul pentru
Conducere și Slujire (ILD)

1

Școala biblică cu frecvență redusă

Anul 3
•
•
•
•

Bazele consilierii spirituale
Evanghelizare, misiologie
Diaconie - ajutând practic oamenii
Eclesiologie - Predarea și slujirea
comunității Noului Testament
+ Practică/ Practică Pastorală

Studii de bază

Elemente de învățare
În prezent, peste 150 de studenți
din 11 locații din Germania sunt
înscriși în program.

Apariție

Structura

Programul german ILD combină în sine, cele
mai importante elemente ale următoarelor
patru programe de pregătire americane:

Cursurile au loc în diferite locații din Germania, din octombrie până în iunie, o sâmbătă în
ﬁecare lună. În paralel cu cursul de trei ani
(studiu direct și personal), un stagiu de practică trebuie să ﬁe ﬁnalizat în propria biserică
locală.

Ministerial Internship Program
Pregătire pastorală

MIP

Ministerial Development Institute MDI
Aprofundarea pregătirii pastorale
Lay Leadership Development
Pregătirea slujitorilor

LLD

Certiﬁcate in Ministerial Studies

CIMS

Aceste programe de formare, în special MIP,
au început în 1978. Peste 10.000 de pastori
din Statele Unite au ﬁnalizat acest program.
De atunci, programul ILD s-a conﬁrmat la nivel
mondial. Programul de studiu ILD a fost introdus în Germania în 1995. În 2002/2003 a
avut loc o reproiectare și îmbunătățire, în care
a fost încorporat și programul CIMS.
Programul ILD este continuu îmbunătățit și
actualizat.

Cursul de bază ILD de trei ani este acreditat
de ETS (Seminarul Teologic European) și corespunde cursului de bază teologic de acolo
(2 semestre). Participantul poate utiliza formularul de înregistrare ILD pentru a notiﬁca solicitantului o acreditare pentru cursul de bază
ILD. Participarea ulterioară la ILD-2 (studii
postuniversitare) este posibilă numai cu acreditarea ILD-1.

Studiu individual
– pentru antrenament personal
→ Oferirea de cunoștințe despre Biblie,
cunoștințe în domeniul teologiei și teologiei
practice (consiliere spirituală, psihologie, antropologie, creșterea bisericii, omiletică, cristologie, etc.) slujitorilor și pastorilor din biserică
care nu au ocazia să participe la o școală
biblică la zi sau să primească în alt mod o
pregătire teologică completă.

Studiu direct
– pentru pregătirea școlarizării
slujirilor
→ Introducerea materialelor de studiu
adecvate pentru instruirea slujitorilor din
biserică, fie că este la nivel vertical (cursuri
de bază până la cursuri de lider de departament) sau la nivel orizontal (lucrarea cu
copiii, tineret, femei, seniori, etc.).

Practică/Stagiu
– pentru pregătirea în teologie
practică
→ Exersarea slujirii în serviciile divine,
practice și teologice, de exemplu în domeniile predicării, predării, consilierii spirituale,
laudă și închinare, sau lucrarea cu tinerii,
sub îndrumarea pastorilor și mentorilor
experimentați.

