
Şcoala internaţională de slujire

Comentarii ale Profesorilor 
de la şcoala biblică:

Antrenaţi-vă cu cea mai mare 
multimediala şcoală biblică din lume!

Este posibil ca mii de lideri din întreaga 
lume să urmeze cursurile Şcolii Biblice 
ISDD. Noi credem în această viziune şi o 
sprijinim din toată inima.   Joyce Meyer

Eu cred că viziunea şcolii biblice „ISDD“ 
este de la Dumnezeu. Acest plan de 
învăţământ va trezi zguduitor poporul 
lui Dumnezeu de pretutindeni şi-l va 
motiva la acţiune ca niciodată până 
acum.   Reinhard Bonnke

Este imperios necesar ca o învăţătură 
sănătoasă, fondată pe temelia biblică să 
fie transmisă tuturor popoarelor lumii. 
Planul de învăţământ al şcolii biblice 
ISDD are potenţialul să formeze o armată 
de credincioşi pregătiţi cu armătura 
spirituală pe câmpul de luptă a ţărilor lor 
de provenienţă.   Bayless Conley

Dezvoltarea planului de învăţământ 
ISDD aparţine uneia dintre cele mai 
importante strategii de lucru pentru 
zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu în 
lumea noastră de astăzi.     T. L. Osborn

Pregăteşte-te tu însuţi şi împreună 
cu alţi lucrători în diferite limbi: 

1  Albaneza 9   Italiana 
2  Amharischa 10  Koreana
3  Araba 11  Poloneza
4  Germana 12  Româna
5  Engleza 13  Rusa
6  Farsi 14  Spaniola
7  Franceza 15  Tagaloga
8  Ebraica 16  Turceasca

17 Vietnameza

Aceste materiale în toate aceste limbi 
se pot obţine direct prin intermediul 
nostru. 

Puteţi găsi o listă diversă în peste 60 de 
limbi pe site-ul

www.isddbibelschule.de

Preţul şcolii biblice  
pe Semestru

Comandaţi pachetul 
bisericii pentru 
Semestrul 1
inkl.Cursuri DVD si 
douăcarţi de lucru!

Pachetul bisericii 200 € 
Fiecare elev           70 €

ISDD Şcoala Biblică
Învăţământ pentru 

întreaga biserică
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Christus für Europa e.V.
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Această şcoală biblică, ISDD, 
este pentru noi, ca lideri cât  şi 
pentru întreaga grupă o adeva-
rată binecuvântare cerească,o 

exclamaţie de bucurie şi surpriză. Ascultând aceşti oameni minunaţi 
care predau cuvântul lui Dumnezeu cu atâta dăruire, ne simţim ca şi 
ucenicii Domnului Isus Hristos acum 2000 de ani, adunaţi în jurul Lui, 
savurându-I cuvintele cu inima arzând. Ca şi grupă, suntem privilegiaţi, 
prin acest studiu, să învăţăm biblia  sistematic şi complex, învăţând 
părtăşia, rugăciunea, slujba şi ascultând vocea duioasă a Tatălui nostru 
ceresc  care ne strigă cu vocea duioasă: «Copii, veniţi la cină, iată că 
seara a sosit»!

Simţim chemarea sfântă care ne îndeamnă să mergem în puterea Lui 
plini de nădejde, plini de bucuria mântuirii, ducând mesajul la oameni 
pentru ca vieţile lor să fie transformate.

Vă recomandăm să începeţi acest studiu în  biserica dumneavoastră şi 
veţi trăi cu siguranţă minunile lui Dumnezeu în viaţa voastră.

Fiţi binecuvântaţi cu viaţa veşnică!

Cu drag

Lili şi David Grigoraş

Reprezentanţii noştrii pentru şcoala biblică în limba română:
Lili şi  David Grigoraş
Pastor: Grigoraş David
Biserica: Arche-Salem Germania
Vă aşteptăm cu drag să ne contactaţi pentru informaţii privind 
începerea cusurilor. Ne găsiţi la tel, nr. 0049-7553-828029
eMail: lili.david@t-online.de

Dragi pretendenţi 
ai Şcolii Biblice,



Şcoala Biblică ISDD este 
cea mai mare şcoală biblică 
mediala din lume, cuprinzând 

peste 350.000 de elevi din 150 de naţiuni. Ea cuprinde cinci 
semestre de bază şi peste zece module academice care sunt 
incluse în DVD cursuri şi cărţi de lucru, predate de peste 100 de 
lideri cu experienţă în viaţa creştină. 

Viziunea Şcolii Biblice ISDD este ca cei 95% dintre creştinii care 
nu au posibilitatea să urmeze cursurile unei şcoli biblice la zi, 
să fie astfel şcolarizaţi pentru slujire. În limba germană, mii de 
elevi au avut această posibilitate să se pregătească în slujire. 
Fiind şcoală mediala, biserica locală pune la dispoziţie sălile de 
curs în incinta acesteia şi se stabileşte de comun acord data 
începerii cursurilor.

Obiectivele principale ale Şcolii Biblice ISDD sunt:

1. Biserica să fie ajutată să devină un centru de pregătire 
pentru slujire.

2. Creştinii care pregătesc ucenici eficienţi să aducă multă 
roadă.

Vă stăm la dispoziţie cu informaţii şi detalii în ce priveşte 
începerea cursurilor Şcolii Biblice ISDD în biserica 
dumneavoastră. 

Vă sugerăm să comandaţi de la noi catalogul informativ şi 
pachetul pentru biserică. Acestea includ materialul pentru 
semestrul I la preţul de 200 €. Astfel veţi avea o privire de 
ansamblu despre acest studiu şi veţi putea să îl prezentaţi atât 
celor care doresc să se înscrie precum şi altor biserici. 
Puteţi să ne contactaţi la nr. de tel. 0049-33398-918771. 

Vă salutăm cu cele mai alese binecuvântări,

Markus şi Suni Rapp
Hristos pentru Europa

Nume

Stradă

Localitate

Telefon

E-mail

Semestrul I (32 de Lecţii)

A1 Bazele credinţei 
(6 Lecţii) Bayless Conley

A2 Viaţa supranaturală şi 
vindecările
(10 Lecţii) Dr. A.L. Gill

A3 Privire de ansamblu al Noului 
Testament 
(10 Lecţii) Dr. John Amstutz 

A4 Laudă şi Închinare 
(5 Lecţii) LaMar Boschman

A5 Frica de Domnul 
(1 Lecţie) John Bevere

Semestrul al II-lea (32 Lecţii)

B1 Puterea rugăciunii 
(5 Lecţii) Dr. Dick Eastman

B2 Slujba de ajutorare 
(5 Lecţii) Buddy Bell

B3 Privire de ansamblu a Vechiului 
Testament 
(10 Lecţii) 
Christopher Gornold-Smith

B4 Esenţa Evangheliei 
(5 Lecţii) Terry Law

B5 Isus, doctorul nostru astăzi 
(5 Lecţii) Bayless Conley

B6   Trăirea prin credinţă 
(2 Lecţii) Bill Winston

Semestrul al III-lea (32 Lecţii)

C1 Mobilizare pentru multiplicare 
(1 Lecţie) Berin Gilfillan 

C2 Biserica-şcolarizare focalizată 
(3 Lecţii) Dr. Stan DeKoven 

C3 Grupuri de casă & Principiul 
celor 12 
(5 Lecţii) Larry Stockstill

C4 Evanghelia puterii 
(5 Lecţii) Reinhard Bonnke 

C5 Integritatea liderului 
(2 Lecţii) Jack Hayford

C6 Viziunea liderului 
(5 Lecţii) Dr. David Shibley

C7 Fondarea bisericii în echipă 
(5 Lecţii) Dr. Jim Feeney

C8 Condus de Duhul Sfânt 
(5 Lecţii) Bayless Conley

C9 Bărbaţi care strâng cuvântul 
(1 Lecţie) Dr. Ed Cole

Semestrul al IV-lea (32 Lecţii)

D1 Pustiiri – Mentalităţi 
(7 Lecţii) Joyce Meyer

D2 Dezvoltarea liderilor 
(5 Lecţii) Brian Houston

D3 Lideri de cercuri de casă 
(1 Lecţie) Bill Hornsby

D4 Slujba iertării 
(4 Lecţii) Dr. R.A. Bernard

D5 Evanghelizare personală 
(5 Lecţii) Ray Comfort

D6 Lupta spirituală 
(5 Lecţii) Dean Sherman 

D7 Autoritate şi iertare 
(2 Lecţii) John Bevere

D8 Explozie spirituală 
(3 Lecţii) Marilyn Hickey

Semestrul al V-lea (32 Lecţii)

E1 Legătura cu Hristos 
(7 Lecţii) Dr. T.L. Osborne

E2 Dărnicia – un stil de viaţă 
(5 Lecţii) Wayne Myers

E3 Diaconi conform bibliei 
(5 Lecţii) Dick Benjamin

E4 Să câştigăm o generaţie nouă 
(7 Lecţii) Willie George

E5 Management în slujba pentru 
copii 
(4 Lecţii) Jim Wideman

E6 În slujba pentru tineret 
(4 Lecţii) Blaine Bartel

Modulul 1 (Modul academic)

M1 Biruirea naturii păcătoase  
(1 Lecţie) Berin Gilfillan

M2 Inima slujirii 
(2 Lecţii) John Bevere

M3 Înnoit ca un vulture 
(2 Lecţii) Dr. Burns

M4 Părtăşia şi genul 
(4 Lecţii) Dr. Bilezikian

M5 Predica dinamică 
(5 Lecţii) Brick Cliff

M6 Temelia profetică 
(10 Lecţii)
Keith und Jeremy Hazell

M7 Înţelepciune practică pentru 
slujire 
(4 Lecţii) Dr. Vargis

M8 Să auzi vocea Domnului 
(4 Lecţii) Dr. Virkler

Planul de învăţământ al Şcolii Biblice ISDDDragi pretendenţi 
ai Şcolii Biblice,

Avantaje ale acestei şcoli biblice

Comandă
Vă rugăm să ne trimiteţi următoarele materiale:

CFE Catalogul de antrenament Bucăţi: ______
ISDD pliante informative Bucăţi: ______
Pachetul pentru biserică Semestrul I pentru 200 €

Hristos pentru Europa e.V.
Berliner Straße 1, 16356 Werneuchen / Seefeld
Telefon: Tel:  0049-33398/918771, Fax: 0049-33398/696398
Email: info@christusfuereuropa.de

www.christusfuereuropa.de

Şcoala Biblică ISDD este o pregătire de 
slujire a iniţiativei „Hristos pentru Europa“

1  Şcolarizare în trei dimensiuni: 
a) Cunoştinţe biblice  b) Caracter  c) Slujbă

2  Program de pregătire cu Biserica locală.

3  Preţ convenabil: doar 70 € pentru un elev pe semestru. 

4  Peste 100 de profesori cu licenţe internaţionale.

5  Viaţa creştinilor va fi schimbată.

6  Şcolarizări practice cu structuri mentorice prin studii în 
grupuri şi teme de casă.

7  Cursuri modulare cu peste 13 module academice.

DVD

Hristos pentru Europa 


