
PASIUNE ȘI
VIZIUNE
PENTRU
MISIUNE!

„Faceți ucenici din toate
neamurile...” (MATEI 28:19)

MĂRTURII DESPRE
ȘCOALA DE MISIUNE KAIROS:

Mintea mea a fost informată, inima
mea înflăcărată, 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 fim o echipă.

— REBECA BEATON (IOAN),
misionară Kairos în Niger

www.agentiakairos.ro
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MAI MULTE
INFORMAȚII AICI:
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MISIUNE EXTERNĂ MISIUNE INTERNĂ
- durata 9 luni (octombrie - iunie)
   Slujindu-L pe Dumnezeu într-un
   context transcultural

Obiective
» Evanghelizare
» Identitate spirituală
» Adaptare transculturală

Școala Kairos,
prin cele două

programe de misiune,
formează și pregătește

creștini români ca să
mărturisească

Evanghelia atât în
România, cât și în alte

culturi, să facă ucenici și
să planteze biserici

care, la rândul 
lor, să fie 
misionare.

VIZIUNE
Obiective

Evanghelizare «
Plantare de biserici «

Ucenicizare «

ÎNSCRIERI
Până în 15 septembrie 

PROGRAMA
OCTOMBRIE

introducere în misiune,
evanghelizare, identitate  spirituală

IANUARIE evanghelizare cu copiii, plantare de
biserici, ucenicizare

APRILIE studii despre cultură, comunicare,
adaptare și religiile lumii

IULIE misiune pe termen scurt

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

                                                350 euro pentru programul de misiune externă
și 250 euro pentru programul de misiune internă.

- Evanghelizare de stradă și personală;
- Ucenicizare;
- Predicare în biserici locale;
- Slujire în biserici;
- Lucrare cu tinerii, adolescenţii şi copiii;
- Proiecte sociale în puncte de misiune;
- Vizite la aziluri, spitale, penitenciare.

PRACTICA

– durata 5 luni  (octombrie - februarie)
Slujindu-L pe Dumnezeu în România

PROGRAMA
OCTOMBRIE - FEBRUARIE

Cursuri la Suceava

- Evanghelizare de stradă și personală;
- Ucenicizare;
- Predicare în biserici locale;
- Slujire în biserici;
- Lucrare cu tinerii, adolescenţii şi copiii;
- Proiecte sociale în puncte de misiune;
- Vizite la aziluri, spitale, penitenciare;
- Lucrare printre minorități etnice și refugiați.

PRACTICA

pentru a crește în viața
personală și a înflori

pe câmpul de misiune

PASIUNE ȘI VIZIUNE

Taxa de școlarizare:


