
„Faceți ucenici din 
toate neamurile...”

MATEI 28:19

Pasiune 
și viziune 

pentru 
misiune!

Mintea mea a fost informată, inima 
mea în� ăcărată, iar abilitățile mele 
dezvoltate. Școala mi-a oferit o experiență 
completă, prin care Dumnezeu m-a 
format pentru lucrarea de acum.

— SAMUEL ȘOLDAN, 
     misionar Kairos în Mongolia

Prin cursurile pe care le-am urmat, 
dar și prin relațiile cu colegii și 
profesorii, în mare parte misionari cu 
experiență, am putut experimenta ce 
înseamnă provocările misiunii și mai 
ales ce înseamnă să � m o echipă.

— REBECA BEATON (IOAN), 
     misionară Kairos în Niger 

MĂRTURII DESPRE 
ȘCOALA DE MISIUNE KAIROS:

WWW.AGENTIAKAIROS.RO

0744 754 457 
Valentin Hrihorciuc 

(limba română)

0720 996 092 
Andrew Worsop 
(limba engleză)

scoala@
agentiakairos.ro

Aici Dumnezeu mi-a con� rmat 
chemarea, m-a sensibilizat și m-a 
pregătit pentru lupte mari, învățându-mă 
dependența de El și arătându-mi inima 
Lui, care bate pentru misiune. Aici 
s-au întâlnit pasiunea cu viziunea.

— ZSOLTI NAGY, 
     misionar Kairos în Peru

MAI MULTE 
INFORMAȚII AICI:



                              
                                        

                                                           

    

ÎNSCRIERI                            IN
TERVIURI                                               ÎNCEPEREA ȘCOLII

    
Taxa de școlarizare: 300 euro (se achită 50% în octombrie, iar diferența până în martie)                                        

    

*Sau prima zi de luni din octombrie

   

           
             

       1 IAN - 15 SEP                           20 SEP                                                            8 OCT*

PRACTICA
  evanghelizare și ucenicizare
  predicare și slujire în biserici  
  lucrare cu tinerii și copiii
  proiecte sociale
  vizite la aziluri, spitale și 

    penitenciare
  lucrare printre minorități 

    etnice și refugiați

VIZIUNE

Școala de Misiune Kairos 
formează și pregătește creștini 
români ca să mărturisească 
Evanghelia în alte culturi, 

să facă ucenici din alte grupuri 
etnice și să planteze biserici care, 

la rândul lor, să � e misionare.

VIZIUNE

Școala de Misiune Kairos Școala de Misiune Kairos Școala de Misiune Kairos 
formează și pregătește creștini formează și pregătește creștini formează și pregătește creștini 
români ca să mărturisească români ca să mărturisească români ca să mărturisească 

OBIECTIVE
Timp de un an de pregătire, 
studenții vor �  echipați pentru: 

  evanghelizare  
     – împărtășirea dragostei lui   
     Cristos într-o cultură nouă, 

  ucenicizare
     – maturizarea creștinilor 
     dintr-un mediu di� cil, 

  edi� care
     – păstorirea bisericii locale 
     pentru a face evanghelizare, 
     ucenicizare și edi� care, 

  plantare
     – începerea unei noi biserici 
     într-un mediu fără creștini.

PROGRAMA
Y  OCTOMBRIE � 

introducere în misiune, 
evanghelizare și 
identitatea spirituală

  s  IANUARIE � 
cursuri la Colegiul 
Biblic Tilsley, Scoția

C  APRILIE �
studii despre cultură, 
comunicare, adaptare 
și religiile lumii

j  IULIE � 
misiune pe termen scurt

O  AUGUST � 
misiune pe termen 
mediu (alături de un 
misionar Kairos)

D  SEPTEMBRIE  
� nal de școală și 
pregătire pentru 
misiunea pe termen lung

instruire 
și echipare,

pentru un impact 
până la marginile 

pământului;

comunicare 
transculturală,

pentru a face ucenici
din toate neamurile;

experiență 
în slujire

pentru a face față 
provocărilor din 

mediul transcultural;

pasiune și viziune
pentru a crește în viața

personală și a înfl ori 
pe câmpul de misiune

Școala 
de misiune 
înseamnă:


