MĂRTURII DESPRE ȘCOALA DE MISIUNE KAIROS:
O serie de cursuri utile au fost făcute
disponibile în mod gratuit pentru persoane
care nu erau înscrise ca și studenți ai Școlii
Kairos. A fost o surpriză extrem de plăcută să
văd, pe deasupra, dedicarea cu care au fost
pregătite aceste cursuri și accesibilitatea
informațiilor. Mulțumesc Școlii Kairos pentru
modul în care se ocupă de pregătirea românilor
din țară și din diaspora pentru împlinirea
mandatului de a face ucenici
din toate neamurile!
- DIANA*
Misionar în Bangladesh
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.
- REKIYA*
Misionar în Niger
* Nume schimbat din motive de siguranță

scoala@agentiakairos.ro
0724 041 192
0720 992 092

Anca Worsop (românâ)

Andy Worsop (engleză)

Două programe

Două forme de organizare
1. LA ZI

MISIUNE EXTERNĂ
- durata 9 luni (octombrie – iunie)
Slujundu-L pe Dumnezeu într-un context transcultural

MISIUNE INTERNĂ

Beneficii: cursuri la zi, acces la biblioteca SMK, acces la resursele online, practică săptămânală, lucru în echipă, părtășie, schimb de
experiență

2. PE MODULE

- durata 6 luni (octombrie – februarie)
Slujindu-L pe Dumnezeu în România

Beneficii: participare la cursuri în funcție de timpul disponibil,
la sediul şcolii sau online, creditele se acumulează pe parcursul
mai multor ani, acces la biblioteca SMK și la resursele on-line.
• MISIUNE EXTERNĂ: 60 credite + practică
• MISIUNE INTERNĂ: 40 credite + practică

• Principiile evanghelizării
• Consiliere biblică
• Identitate spirituală
• Chemarea și pregătirea
pentru misiune
• Leadership
• Ucenicizare
• Plantare și dezvoltare de
biserici
• Plus multe altele
• Practica – Călătorii
misionare în zonă rurală și
urbană
• Adaptarea transculturală
• Învățarea unei limbi străine
• Religiile lumii
• Plus multe altele
• Practica – 2 călătorii
misionare internaționale

CURSURI ONLINE 2020-2021
• Principiile strategice ale istoriei misiunilor (2 credite)
Există principii clare cu privire la misiunea transculturală acest curs prezintă faptul că principiile care s-au dezvăluit
de-a lungul istoriei misiunii din ultimii 2000 de ani, sunt
de fapt principii biblice.

• Trinitatea (1 credit)

19 martie 2021

Misiune Internă
40 credite

25 iunie 2021

Trinitatea este unul dintre cele mai dificile concepte de înţeles
pentru un necredincios și, în acelaşi timp, cel mai dificil concept
de explicat pentru un credincios - acest curs explorează ce este
și ce nu este Trinitatea și cum poate fi prezentată cel mai bine
necredincioșilor de către creştini.
• Islam – Cum să găsești uși în ziduri (4 credite)
Religia islamică îi împiedică pe musulmanii care aud Evanghelia
ca un zid - acest curs vă ajută să identificați ușile pentru
Evanghelie din acest zid al islamului.

Înscrieri
Până în 15 septembrie

Misiune Externă
60 credite

Taxa de școlarizare: 350 euro pentru programul de Misiune externă și 250 euro
pentru programul de Misiune internă.

Taxa reprezintă doar o parte din cheltuielile pentru cazare și masă; cursurile la zi și pe module sunt gratuite.

