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Simon MARSHALL

Conferința Aniversară Kairos, Suceava
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Mesaj al fratelui Simon 
Marshall prezentat la 
Conferinta Aniversarã  
10 ani Kairos’

Simon Marshall este directorul şcolii biblice Tilsley 
College din Scotia şi are o bogatã experientã de misiune 
transculturalã dobânditã în anii de slujire la Hebron 
School din India şi în Insulele Feroe. Dupã mai multi ani 
de slujire pastoralã în Cehia şi Marea Britanie, în prezent 
este prezbiter în Biserica Bothwell Evangelical Church 
din Glasgow.
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Pasiunea lui 

Dumnezeu 

pentru misiune
Apocalipsa 7:9-12: 
După aceea m-am uitat şi iată că era o mare 

gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, 

din orice neam, din orice seminţie, din orice 

norod şi de orice limbă, care stătea în picioare 

înaintea scaunului de domnie şi înaintea 

Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de 

finic în mâini, şi strigau cu glas tare şi ziceau: 

„Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care 

şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” Şi 

toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de 

domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul 

celor patru făpturi vii. 

Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa 

scaunului de domnie şi s-au închinat lui 

Dumnezeu şi au zis: „Ale Dumnezeului nostru 

să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, 

cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.”

C
e pasaj minunat! Dar mă întreb 

cum reacţionăm noi faţă de 

această viziune? Ne umple oare de 

entuziasm? Creşte această imagine bucuria 

din inimile noastre? Acest pasaj ne oferă un 

crâmpei din viitorul nostru. Şi oricum am 

interpreta acest text, cred că aici este un lucru 

foarte clar: Dumnezeu a pregătit un timp 

când oameni, din toate popoarele şi din toate 

limbile vor înconjura tronul lui Dumnezeu şi 

I se vor închina. Noi avem astăzi doar puțin 

din această realitate. Chiar aici, la Conferința 

aniversară 10 ani Kairos, avem oameni care 

reprezintă câteva limbi şi cu toate că avem 

limbi diferite, ne închinăm şi slujim Aceluiaşi 

Dumnezeu. Aceasta este viziunea pe care 

o are Ioan cu privire la viitorul nostru şi 

mă întreb dacă lucrul acesta mişcă inimile 

noastre, dacă anticiparea acestui moment ne 

face să fim plini de bucurie? 

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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C
red că într-un fel sau altul are un efect 

pozitiv asupra noastră, pentru că 

dacă nu ar fi fost măcar puţin din acel 

entuziasm în inima ta nu ai fi fost astăzi aici, 

dacă nu ai fi văzut că este ceva în viitor pentru 

care să alergi, atunci nu ai fi fost aici. De aceea, 

viziunea aceasta ar trebui să atingă inimile 

noastre, să ne încurajeze şi să ne provoace. 

Cred că un viitor ca acesta trebuie să fie o 

prioritate în gândurile noastre. 

Suntem cu toţii aici pentru că misiunea este 

importantă şi într-o oarecare măsură fiecare 

încearcă să fie activ în misiune: fie că ne 

rugăm pentru misiune, fie că ne pregătim 

pentru misiune, fie că dăruim pentru lucrarea 

de misiune sau unii din noi chiar plecăm 

în misiune. Dar chiar dacă misiunea este 

importantă, trebuie să ne amintim că misiunea 

nu este scopul ultim al Bisericii. Scopul 

oamenilor lui Dumnezeu nu este doar să plece 

şi să spună altora. Poate că vi se pare ciudat să 

auziţi lucrul acesta la o conferinţă de misiune, 

ca aceasta. Nu este vorba despre faptul că 

misiunea nu ar fi importantă, ci despre faptul 

că misiunea slujeşte la altceva. Scopul nostru 

depăşeşte limita misiunii. John Piper exprimă 

lucrul acesta astfel: „Scopul suprem al Bisericii 

nu este misiunea, ci închinarea. Existența 

misiunii este impusă de lipsa închinării. 

Închinarea este scopul suprem, nu misiunea, 

pentru că Dumnezeu este realitatea supremă, 

nu omul. De aceea, ne implicăm în misiune 

pentru un singur scop real şi important: pentru 

că acesta este modul în care cunoaşterea lui 

Dumnezeu va fi răspândită în toată lumea. 

Misiunea este metoda prin care închinarea 

înaintea lui Dumnezeu va deveni o realitate, 

aşa încât acea viziune pe care a avut-o 

apostolul Ioan să devină realitate. 

Pentru a aprofunda acest aspect, vreau să 

spun că misiunea biblică are la bază două 

lucruri foarte importante: primul, Persoana lui 

Dumnezeu şi al doilea, scopul umanităţii.

1Persoana lui Dumnezeu.  

Din tot Vechiul Testament, un lucru 

reiese foarte clar: Există un singur 

Dumnezeu. Credem noi acest lucru? 

Dumnezeu este de drept Conducătorul 

Suprem al Universului. Geneza capitolul 1 ne 

arată acest lucru foarte clar. Dumnezeu este 

Creatorul a tot ce există şi, de aceea, El este 

Conducătorul. Acest adevăr este evident și în 

declaraţiile de credinţă ale poporului evreu 

scrise în Deuteronom 6: „Ascultă, Israele! 

Domnul Dumnezeul nostru este Singurul 

Domn!”. Și datorită faptului că este un singur 

Dumnezeu, misiunea devine un imperativ. 

Pentru că există un singur Dumnezeu, noi 

trebuie să mergem şi să spunem lucrul 

acesta. Dumnezeu a creat Cosmosul ca loc 

unde El să primească închinarea. În Iov 38:7, 

când Dumnezeu vorbeşte despre creaţie, 

El spune astfel: Stelele dimineţii izbucneau 

în cântări de bucurie şi toţi îngerii scoteau 

strigăte de veselie. Toată creaţia Îl celebrează 

pe Dumnezeul creaţiei. De aceea noi trebuie 

să mergem şi să le spunem oamenilor 

despre Dumnezeu. Dar dacă este un singur 

Dumnezeu, atunci a recunoaște cine este El şi 

închinarea înaintea Lui este cel mai important 

lucru pentru fiecare om, iar transmiterea 

mesajului acestui singur Dumnezeu către 

oameni este vitală. John Stott a exprimat lucrul 

acesta astfel: Monoteismul este baza lucrării 

de misiune. Există un singur Dumnezeu, iar 

noi trebuie să le spunem oamenilor despre 

acest lucru. Dar Dumnezeu nu numai că ne dă 

responsabilitatea de a-i misiona pe alţii, ci El ne 

şi permite să fim parte din misiunea Lui. Pentru 

că Cel ce inițiază toate lucrările de misiune este 

Dumnezeu. Iar noi suntem parte din misiunea 

Lui. Noi avem marele privilegiu de a fi parte din 

misiunea Lui.    >>

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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D
in tot ceea ce citim în Scriptură, 

observăm faptul că istoria întregului 

Univers este modul în care Dumnezeu 

a ajuns la umanitate prin Hristos, astfel încât, 

oameni ca noi să se poată închina înaintea Lui. 

În Ieremia 31:3, Dumnezeu spune astfel: „Te 

iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îți păstrez 

bunătatea mea.” Vedem că Dumnezeu în mod 

continuu îi caută pe oameni şi le dă acestora 

şansa de a se închina înaintea Lui. De aceea, 

misiunea începe cu Dumnezeu, începe cu 

Cine este Dumnezeu. Un minunat exemplu 

al acestei realități este Domnul Isus, cel mai 

mare exemplu al modului în care Dumnezeu 

S-a apropiat de umanitate, întruparea misiunii 

lui Dumnezeu. Singurul Dumnezeu Adevărat 

a devenit om pentru ca oamenii să poată 

fi apropiaţi de Dumnezeu. Domnul Isus 

este expresia ultimă a inimii misionare a lui 

Dumnezeu. De aceea, Domnul Isus a putut 

spune aceste cuvinte: „Cine M-a văzut pe Mine, 

a văzut pe Tatăl.” 

D
acă vrem să vedem cum este 

Dumnezeu, trebuie să privim la Domnul 

Isus, la dragostea Lui jertfitoare, la 

dăruirea de Sine pe care a avut-o El. Tot ce 

ne arată Domnul Isus este o expresie clară a 

inimii misionare a lui Dumnezeu pentru noi. Dar 

istoria modului în care Dumnezeu S-a apropiat 

de umanitate nu începe cu întruparea Domnul 

Isus, ci mult mai devreme: În cartea Geneza, 

Dumnezeu încă de la început a făcut posibil 

ca omul să I se închine, chiar şi după căderea 

omului în păcat, oferind mijlocul prin care 

omul să I se poată închina. Este, dacă vreți, un 

drum înapoi spre porţile Edenului. Închinarea 

înaintea lui Dumnezeu este posibilă şi rămâne 

posibilă pentru că Dumnezeu o face posibilă. 

Aşadar, misiunea se bazează pe Persoana lui 

Dumnezeu, pe inima Lui iubitoare şi plină de 

îndurare. Dar haideţi să ne uităm la al doilea 

lucru care stă la baza misiunii biblice:

2Scopul umanităţii. De ce existăm noi? 

De ce există întreaga umanitate? Tim 

Chester și Steve Timmis au spus astfel 

cu privire la acest subiect: Dumnezeul triunic 

este un Dumnezeu misionar. Drept urmare, 

Biserica are o misiune deoarece Dumnezeu 

are o misiune. Rolul Bisericii este acela de a 

se implica în misiunea lui Dumnezeu. Într-o 

întâlnire ca aceasta, deseori deschidem la 

Matei capitolul 28:16-20 sau la versetele 

din Faptele apostolilor ca fiind baza pentru 

plecarea noastră în misiune ca Biserică și 

acestea sunt porunci foarte clare din partea 

Domnului Isus, porunci pe care trebuie să le 

luăm foarte serios în considerare. Dar toate 

aceste porunci fac parte din viziunea mai mare 

a lui Dumnezeu. Acea viziune, după cum am 

văzut mai înainte, este încă din Geneza, unde 

bărbatului și femeii le-a fost dată o poruncă, 

porunca de a merge în lume și de a duce lumii 

cunoștința de Dumnezeu. 

Așadar, porunca pe care noi o primim din 

partea Domnului Isus, pe care ne-a dat-o 

imediat după înviere, este punctul culminant 

a ceea ce arată Scriptura. În Geneza capitolul 

1, umanitatea este creată și i se dă un mandat 

ca să stăpânească întreaga creație. Oamenii 

au fost creați ca reprezentanți ai lui Dumnezeu 

pe pământ ca să transmită cunoștința a Cine 

este Dumnezeu întregii creații. Iar acest lucru 

a continuat chiar și după căderea în păcat. 

În capitolul 9 din Geneza, aceeași poruncă îi 

este dată și lui Noe. Situația s-a schimbat, dar 

mandatul omului a rămas același. Și lucrul 

acesta continuă, când Dumnezeu îl cheamă 

pe Avraam. Este un nou început, o nouă etapă 

a misiunii. Dacă pe vremea lui Adam și Eva și a 

lui Noe, întregii umanități i-a fost dat acest rol, 

prin Avraam, Dumnezeu alege o parte mică a 

umanității, o familie, dar scopul este același. 

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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Î
n Geneza 12:1-3, un pasaj pe care îl 

cunoaștem foarte bine, lui Avraam i se 

spune să meargă și să fie o binecuvântare, 

o binecuvântare pentru întreaga umanitate, 

pentru toate neamurile pământului. 

Faptul că evreii nu au recunoscut întotdeauna 

acest lucru, nu schimbă adevărul despre 

porunca lui Dumnezeu. Apoi continuă și 

când copiii lui Israel intră în țara promisă. 

Iosua le amintește că Dumnezeu a făcut toate 

aceste lucruri cu un scop. În Iosua 4:23, Iosua 

spune că toate aceste lucruri au fost făcute 

de Dumnezeu pentru ca toate popoarele 

pământului să știe că mâna Domnului este 

atotputernică. Dumnezeu dorește ca oamenii 

să cunoască Cine este El. Acesta este rolul 

poporului lui Dumnezeu. Chiar și prin alegerea 

unui singur popor specific, chiar prin alegerea 

familiei lui Avraam, Dumnezeu are un plan 

universal, așa încât cunoașterea lui Dumnezeu 

să  se răspândească printre toate neamurile. 

Este un plan spre beneficiul întregii omeniri. 

În acest sens, planul lui Dumnezeu nu a fost 

niciodată exclusiv. Închinarea înaintea Sa este 

deschisă pentru toți. În Psalmul 67:3-5, citim 

următoarele cuvinte: Te laudă popoarele, 

Dumnezeule, toate popoarele Te laudă. Se 

bucură neamurile și se veselesc, căci Tu 

judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești 

neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, 

Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Puteți 

vedea legătura cu acel pasaj din Apocalipsa? 

Mesajul despre Cine este Dumnezeu, 

privilegiul de a te închina înaintea Lui este ceva 

ce trebuie vestit întregii lumi. Rolul poporului 

Israel era acela de a vesti oamenilor adevărul 

cu privire la Dumnezeu, nu doar să țină pentru 

ei această cunoștință. Ei trebuiau să fie martori 

ai lui Dumnezeu. 

De aceea Isaia scrie în capitolul 2:2: Muntele 

Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt 

munte; se va înălța deasupra dealurilor și toate 

neamurile se vor îngrămădi spre el. Oamenii 

lui Dumnezeu trebuiau să îi atragă pe ceilalți, 

în așa fel încât toate neamurile pământului să 

se îngrămădească pe muntele Domnului. Isaia 

merge mai departe și descrie pe Cineva ca 

fiind Robul Domnului, Cineva căruia I S-a dat 

misiunea de a câștiga toate națiunile pentru 

Dumnezeu. I-a fost dată această sarcină pentru 

că poporul Israel a eșuat în a o îndeplini. 

În Isaia 49:6 b citim: De aceea, Te pun să fii 

Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până 

la marginile pământului. Vedeți legătura dintre 

acest pasaj și Faptele apostolilor capitolul 1? 

Ca mântuirea Mea să ajungă până la marginile 

pământului Și cine este acest Rob? Această 

slujbă este împlinită de Persoana Domnului 

Isus Hristos, Cel care cu adevărat a dus până 

la marginile pământului mesajul despre Cine 

este Dumnezeu și despre mântuirea care vine 

prin cunoașterea lui Dumnezeu. Iar eu și cu 

tine suntem aici astăzi pentru că Domnul Isus 

a împlinit această poruncă din Isaia 49:6. Dar, 

bineînțeles că istoria misiunii nu se încheie 

aici. Lucrarea lui Dumnezeu de a atinge toate 

popoarele pământului continuă prin misiunea 

care i-a fost încredințată Bisericii. Domnul Isus 

îi însărcinează pe ucenicii Săi să facă ucenici 

din toate neamurile și le spune că trebuie să 

fie martorii Lui până la marginile pământului. 

Iar noi astăzi avem privilegiul să fim parte 

a misiunii lui Dumnezeu încă de la creație. 

Astăzi noi suntem parte dintr-o istorie mare. 

Am auzit ceva din istoricul Agenției Kairos 

în această dimineață și stând și ascultând 

despre acea istorie a ultimilor 10 ani, a fost 

pentru mine o încurajare. Dar toate lucrurile 

care s-au întâmplat, toate misiunile care au 

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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acopăr. (Habacuc 2:14)

...Pământul va fi plin de cunoştinţa slavei

Domnului, ca fundul mării de apele care-l

fost îndeplinite, toți oamenii care sunt pe 

câmpul de misiune și toate cărțile care au fost 

publicate sunt parte dintr-un plan mult mai 

mare. Sunt parte din ceea ce Dumnezeu face 

prin oamenii Săi în întreaga lume. Noi suntem 

parte din ceva imens. Noi suntem în cursul 

istoriei mântuirii, suntem partea unei povestiri 

care începe în grădina Edenului și se termină 

în Noul Ierusalim din cer. Este istoria Singurului 

Dumnezeu Adevărat care Își primește 

închinarea din partea tuturor națiunilor 

pământului. Noi suntem parte din scopul 

pe care îl are Dumnezeu pentru umanitate. 

Suntem parte a scopului pentru care există 

oamenii pe pământ, pentru ca Împărăția lui 

Dumnezeu să fie adusă în inimile oamenilor. De 

aceea ne implicăm în misiune, pentru că numai 

în felul acesta Vestea Bună a Domnului Isus se 

va răspândi în lume. 

N
umai în măsura în care oamenii vor 

crede în El și I se vor închina, numai 

dacă oamenii vor recunoaște că nu 

este alt nume în care să fie mântuiți decât în 

Numele Domnului Isus, numai atunci pasajul 

din Apocalipsa 7 poate deveni realitate. În 

Habacuc, capitolul 2 este scris: pământul va fi 

plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul 

mării de apele care-l acoperă - ce imagine 

minunată este aceasta! Dumnezeul nostru 

ne-a dat un privilegiu deosebit de mare: să fim 

parte din misiunea Sa, să aducem la împlinire 

această profeție. Fie ca fiecare din noi cu 

adevărat să trăim potrivit chemării pe care am 

primit-o, pentru slava Dumnezeului nostru. 

Amin! 

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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Î
n toamna anului 2007, un grup de frați și surori din Suceava au avut viziunea implicării 

Adunărilor Creștine după Evanghelie (Adunări Frățești) în misiunea externă, numită și 

transculturală. Această viziune a dus la crearea Agenției de Misiune Kairos, cu motto-ul „Acum 

este timpul potrivit pentru România!”. Prin aceasta, adunările române sunt implicate activ în 

susținerea și dezvoltarea misiunii transculturale în țări ca India, Niger, Myanmar, Peru, Mongolia, 

Etiopia, Peninsula Arabă, Malawi ș.a. 

În fond, misiunea și evanghelizarea sunt mandatul încredințat de Domnul Isus Cristos Bisericii 

Sale, având scopul de a răspândi mesajul Evangheliei până la marginile pământului (Matei 

28:18-20, Marcu 16:15-16, Faptele Apostolilor 1:8). Acest mandat include predicarea, botezarea și 

ucenicizarea, fiind procedeul prin care bisericile s-au multiplicat și s-au răspândit. 

Bogdan Emanuel Răduţ

Prezentare istorică

Adunãrile Frãteşti din 
România şi misiunea 
transculturalã în 
perioada interbelicã 

’
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Î
n toamna anului 2007, un grup de frați și surori din Suceava au avut viziunea implicării 

Adunărilor Creștine după Evanghelie (Adunări Frățești) în misiunea externă, numită și 

transculturală. Această viziune a dus la crearea Agenției de Misiune Kairos, cu motto-ul „Acum 

este timpul potrivit pentru România!”. Prin aceasta, adunările române sunt implicate activ în 

susținerea și dezvoltarea misiunii transculturale în țări ca India, Niger, Myanmar, Peru, Mongolia, 

Etiopia, Peninsula Arabă, Malawi ș.a. 

În fond, misiunea și evanghelizarea sunt mandatul încredințat de Domnul Isus Cristos Bisericii 

Sale, având scopul de a răspândi mesajul Evangheliei până la marginile pământului (Matei 

28:18-20, Marcu 16:15-16, Faptele Apostolilor 1:8). Acest mandat include predicarea, botezarea și 

ucenicizarea, fiind procedeul prin care bisericile s-au multiplicat și s-au răspândit. 

P
rin acest mandat, Evanghelia a ajuns și în țara noastră, dat fiind faptul că Adunările Frățești 

din România sunt rodul lucrării misionare a credincioșilor din Elveția, Marea Britanie și 

Germania, care au ascultat de porunca Domnului Isus. Influența acestor misionari în țara 

noastră a fost mai intensă, sau nu, de la o zonă geografică la alta. Cu precădere, aceștia au activat 

în Transilvania, în vremea când aceasta era parte componentă a Imperiului Austro-Ungar, unde au 

găsit o populație deschisă și tolerantă. Datorită misiunii lor, acolo s-au înființat atât adunări etnice 

(germane sau maghiare), cât și române.

Ca rod al unei lucrări misionare, și adunările române au avut, la rândul lor, pe inimă misiunea 

externă (transculturală). Această constatare o putem face analizând presa interbelică a adunărilor, 

unde în revista Creştinul exista o „pagină misionară”, ce conținea știri și informații atât din Europa, 

cât și din celelalte continente. Chiar dacă epoca de atunci nu permitea viteza informației de acum, 

redactorii revistei erau la curent cu lucrarea misionară mondială.

Implicarea Adunărilor Frățești din România în misiunea mondială poate fi sintetizată în trei acțiuni:PR
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Implicare financiarã: donatii

Î
n urma informațiilor pe care le dețineau, adunările române strângeau și fonduri pentru 

„misiunea printre păgâni și mahomedani”. De exemplu, în 1933, donațiile strânse pentru 

misiune au fost trimise în două tranșe: în aprilie către H.G. Lamb, misionar în Tabarut (Africa de 

Nord), iar în octombrie către Fritz Blanc, misionar în Ban-Lao (Indo-China franceză), W. Brugger, 

misionar în Keng-Kok (Indo-China franceză), și surorii Bosshard R., misionară în Chenijuan-Kwei 

(China). Nu cunoaștem dacă persoanele care primeau banii erau cunoscuți de cei din România, 

dar erau misionari. Un an mai târziu, 1934, o adunare locală, nespecificată (C.) a trimis suma de 

900 de lei „pentru negrii din Africa”, bani proveniți din vânzarea „unei chitare, dăruită în acest 

scop”. Astfel vedem cum credincioșii făceau sacrificii, pentru că cine ajută un misionar va primi 

răsplata unui misionar (Matei 10:41). Un alt exemplu este din 1936, când s-au trimis donații către 

J. A. Clarke, misionar în Elisabethviille, Katanga, Africa, și către alți patru misionari ce lucrau printre 

musulmanii din Bulgaria: Herm, Heinke, Zinser și Grossen.

Implicare relationalã: scrisori

F
rați din adunările române întrețineau și corespondență cu diverși misionari. Misionarul 

H.G. Lamb trimite o scrisoare, în 1934, către un credincios din București, rămas anonim, în 

care mulțumește pentru sprijinul acordat: „Am fost foarte mișcați de scrisoarea dvs. și de 

darul adunării din București. Spuneți, vă rugăm, acestor scumpi prieteni în Domnul, cât de mult 

le suntem recunoscători pentru iubirea lor și pentru interesul lor în lucrul Domnului aici în Kabilia 

(Algeria). Domnul, în harul Său, îi va răsplăti El însuși. Suntem foarte îmbărbătați la gândul că avem 

alți prieteni în Domnul cari își aduc aminte de noi în rugăciunile lor și cari au pe inimă pe sărmanii 

noștri Kabili (triburi mahomedane, Red.)”. În continuare fratele prezintă și vești din lucrarea de 

acolo. 

Implicare spiritualã: rugãciune

A
dunările erau îndemnate să se roage pentru misionari și probleme cu care ei se 

confruntau. În 1934, Florea Moisescu anunța că misionarul H.G. Lamb, despre care am 

văzut mai sus, este „actualmente suferind”, având nevoie de rugăciuni. Alt exemplu, 

din 1938, e dat de faptul că în programul săptămânii anuale de rugăciune mondială erau 

alocate două zile de rugăciune pentru misiune: joi pentru „lucrarea misionară printre păgâni și 

mahomedani”, iar sâmbătă pentru „lucrul Domnului la noi și printre evrei”. Este demn de remarcat 

că într-o Europă unde extremismul de dreapta și antisemitismul erau în plin avânt, fapt ce a 

culminat cu atrocitățile din cel de-al doilea Război Mondial, Adunările Creștine după Evanghelie 

se rugau pentru evrei și pentru lucrarea din mijlocul lor.

***
Prin urmare, Adunările Frățești din România, ca urmașe ale unei lucrări misionare, au dorit și 

doresc să fie parte la Marea Trimitere, îndeplinind mandatul încredințat de Domnul Isus Cristos. 

‚

‚
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Este membru al Bisericii Creștine după Evanghelie, nr. 1, din 

Craiova. Alex este implicat alături de biserica Ebenezer din Pin Oo 

Lwin și predă la Școala Biblică Harvest. Alături de frații localnici 

călătorește în campanii de vestire a Cuvântului și creștere spirituală 

în triburile izolate care au nevoie de lucrători.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă ca Dumnezeu să mai cheme și alți lucrători în Myanmar.

• Rugați-vă pentru firma de construcții care s-a deschis pentru susținerea lucrării de misiune, ca 

să funcționeze în parametri optimi;

• Rugați-vă ca Dumnezeu să scoată un gestionar care să se poată ocupa de firmă;

• Rugați-vă pentru răspândirea Evangheliei la toate grupurile etnice din Myanmar.

Proiecte:

• Campanie misionară în triburi izolate

• Campanie medicală în triburi izolate

• Educarea studenților de la școala de misiune Harvest

• Administrarea companiei de bolțari din Pyion o Lwin

Pentru susţinere financiară:

• Cod IBAN RON: RO83RZBR0000060016669416

• Cod BIC/SWIFT Raiffeisen Bank: RZBRROBU

 Daniel şi Saroja Olteanu
India

Daniel și Saroja locuiesc în Jalpaiguri, West Bengal. Daniel 

lucrează la plantarea bisericii de aici și este implicat în mai multe 

proiecte evanghelistice și sociale. În casa jor primesc și îngrijesc 

copii și persoane aflate în dificultate.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru credința copiilor care locuiesc în casa noastră.

• Rugați-vă pentru școala duminicală.

• Rugați-vă pentru planul de a acoperi din nou zona de lucrare Nishiganj cu proiecții de film creștin.

 Alex Svijic 
Myanmar

MISIONARI susȚinuți de biserici 

creștine după evanghelie

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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Proiecte:

• Casa de copii unde sunt îngrijiți 25 de copii 

• Plantarea de biserici

• Îngrijirea bolnavilor

• Construirea de săli de adunare în Talma, Meglinganj, Haldibari

• Susținerea studenților la școlile biblice (4 studenți), precum si a copiilor la școală

• Tipărirea și distribuirea de tractate și literatură creștină

• Proiecții de filme creștine

• Campanii de evanghelizare în sate

Pentru susţinere financiară:

• Asociația Kairos: RON: RO46BRDE340SV54492813400, deschis la BRD Suceava

Menționați: Pentru Daniel Olteanu

         David și Rebeca
    Niger

David și Rebeca sunt misionari  în Niger, Africa de  Vest. 

Rebeca  este din Biserica Creștină după Evanghelie din 

Ploieștiori, Prahova, iar David este canadian. Lucrarea lor este de 

evaghelizare și plantare de biserici în comunități de fulani. Rebeca 

este implicată în lucrarea de traducere a Bibliei, de alfabetizare și în 

lucrarea cu copiii.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă ca Domnul să-i dea Rebecăi multă înțelepciune, perseverență, răbdare și putere 

de concentrare de care are nevoie în traducerea Bibliei și Domnnul să ne protejeze de orice 

întreruperi.

• Rugați-vă ca Tatăl să cheme mai mulți oameni din întuneric la lumina Sa minunată, aici, în locul 

unde El ne-a așezat.

• Să-L urmăm pe Domnul Isus zilnic, să-I auzim vocea și să știm ce să facem în legătură cu atâția 

oameni din jurul nostru care se află în nevoi.

Proiecte:

• Traducerea Bibliei 

• Alfabetizare

• Lucrare cu copiii

• Plantare de biserici

Pentru susţinere financiară:

• RON: RO51 BTRL 0300 1201 A233 84XX

• EUR: RO26 BTRL 0300 4201 A233 84XX Banca Transilvania, str. Văleni, 18, Ploiești.

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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   Liviu și Amalia Acatrinei
Peru

Liviu și Amalia sunt membri ai Bisericii Creștine după Evanghelie 

nr. 4 din Iași, sunt misionari în jungla peruană alături de misiunea 

Segadores, din 2007. Lucrările în care au fost implicați până acum 

au fost construirea casei de misiune din tribul așeninca, plantarea 

bisericii și predarea de cursuri. Cu ajutorul Domnului, ei doresc să 

planteze o biserică în tribul ashaninka. 

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă Domnului să putem găsi o chirie în Peru.

• Rugați-vă ca Domnul să continue să lucreze prin noi acolo.

• Rugați-vă pentru părinții noștri.

Proiecte:

• Finalizarea construcției bazei de misiune din Atalaya, în care va fi și un centru de formare pentru 

lucrători

• Achiziționarea unei mașini 4X4

• Educație și sănătate pentru tribul ashaninka

Pentru susţinere financiară:

• RON RO78BRDE240SV68334902400

• USD RO46BRDE240SV75299172400

• EUR RO22BRDE240SV87247142400, 

BRD, Agenția Dimitrie Mangeron, Șos. Națională, nr.55, Iași

    Silvia și Uday Bagdas
 India

Silvia este membră a Bisericii Izbânda din București și s-a dedicat 

lucrării de misiune din India încă din 2007. După mai multe stagii 

pe termen scurt de lucrare și pregătire, Silvia își dorește să ajungă 

să împărtășească Evanghelia celor dintre triburile în care nu a 

ajuns cunoștința de Dumnezeu. În 2015 se căsătorește cu Uday 

Bagdas, originar din India, alături de care lucrează în plantare de 

biserici. Din iunie 2017, Uday și Silvia au o fetiță.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru protecția spirituală a familiei.

• Rugați-vă ca Domnul să-i dea putere și înțelepciune Silviei ca mamă pentru Abigail, sănătate și 

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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protecție pentru fetița noastră.

• Rugați-vă ca Domnul să-i dea putere lui Uday să poată vesti Evanghelia.

Proiecte:

• Evanghelizare prin instruire vocațională (frizerie, croitorie, electrică etc.)

• Deschiderea unei școli

Pentru susținere financiară:

• Banca BRD: RON RO98BRDE410SV70924254100

• EUR RO45BRDE410SV92432154100

  Sa’id și Saeeda El-Amin (pseudonim)

Țară musulmană

Familia El-Amin slujește într-o zonă din Africa de Nord cu risc 

foarte ridicat, de aceea și numele lor sunt pseudonime. Sunt 

implicați într-un centru de limbi străine în care predau limba 

engleză adulților și copiilor. Saeeda, datorită faptului că este medic 

de profesie, are ocazia să împărtășească Vestea bună persoanelor 

care au nevoie de ajutor medical și familiilor acestora.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru protecție spirituală.

• Rugați-vă și pentru perioada aceasta în care suntem așa de urmăriți. E un timp în care simțim o 

presiune constantă, trebuie să fim foarte atenți la multe detalii și pe deasupra se adaugă toată 

responsabilitatea școlii și a programului foarte aglomerat.

Proiecte:

• Evanghelizare personală

Pentru susţinere financiară:

• Contactati Agenția Kairos: kairosagency@gmail.com

  Emil și Alina Lețu 
Mongolia

Emil și Alina sunt membri în biserica CDE „Betania” – Focșani. 

După mai multe călătorii pe termen scurt, familia Lețu li s-a 

alăturat familiei Șoldan în misiune pe termen lung în 2017. Sunt 

implicați în plantarea bisericii și în predarea cursurilor Kairos.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă să putem învăța limba mongolă.

ANIVERSARE KAIROS | 2007 - 2017
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• Rugați-vă ca Domnul să ne dea noi oportunități de vestire a Evangheliei.

• Rugați-vă ca Domnul să îi dea înțelepciune Alinei cu copiii cărora le predă la școală.

Proiecte:

• Forarea unei fântâni la centru de tabere din Ulziit

Pentru susţinere financiară:

• La ING BANK: în lei: RO65INGB0000999902844654 

• în euro: RO67INGB0000999903749725 

• în usd: RO29INGB0000999903749730, pe numele Lețu-Dragomir Robert-Emil

• La Raiffeisen Bank, în lei sau orice valută: RO46RZBR0000060016779498,  

pe numele Lețu-Dragomir Robert-Emil

• La BCR, în lei: RO56RNCB0318047545100001, pe numele Lețu-Dragomir Alina-Monica

   
   Emi și Loredana Marianciuc

  Malawi

Familia Marianciuc este membră a bisericii Harul, din Siret, 

Suceava. Din 2006 sunt implicați in misiune pe termen lung 

în Malawi – Africa Centrală. Ei desfășoară activități ce cuprind: 

plantare biserici, lucrare cu copiii, cu femeile, pregătire tineri 

pentru lucrarea cu copiii, studii biblice etc.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru sănătatea noastră.

• Rugați-vă pentru ca persoanele care au luat botezul, să rămână statornice pe cale.

• Rugați-vă pentru sănătatea tatălui meu, care a fost diagnosticat cu cancer la stomac.

• Rugați-vă ca Domnul să ne dea răbdare și înțelepciune în lucrarea cu copii și cu adolescenții.

Pentru susţinere financiară:

• RON RO33 RNCB 0318038340690002

• EUR RO34 RNCB 0242 0383 4069 0001

• USD RO07RNCB0242038340690002

BCR Siret, str. Sucevei, nr. 2 jud. Suceava, SIRET, codul SWIFT: RNCBROBU

Gabriela și Raja Rai
India

Gabriela (Ţepeș) este membră a Bisericii Baptiste Nr. 2, Speranța, 

din Brașov și slujește pe câmpul de misiune din India,  din 2011. În 

2013 se căsătorește cu Raja Rai, de origine nepaleză, dedicându-

se ca familie lucrării din Gorubathan, West Bengal.
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Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru Raja, ca Domnul să-l ajute cu studiile pe care le face și în lucrarea cu tinerii 

nepalezi.

• Rugați-vă să fim niște părinți buni pentru băiatul nostru Baruch și să-l îndreptăm pe Calea 

Domnului.

• Rugați-vă pentru ca Domnul să ne ajute să aducem multă roadă pentru slava Lui.

• Rugați-vă pentru pace în districtul Darjeeling și protecție pentru familia lui Raja și pentru copiii 

Domnului de acolo.

Proiecte:

• În luna martie vor merge în Gorubathan (localitatea natală a lui Raja) pentru 4 luni, iar Raja 

dorește să organizeze o conferință de două zile la sfârșitul lunii martie și o tabără de câteva zile 

pentru tineri. 

Pentru susţinere financiară:

• Banca Transilvania, Cont RON: RO53BTRLRONCRT0398497401  

pe numele Ţepeș Gabriela Lidia

 Fernando și Carolina Frîncu
BRAZILIA

Fernando și Carolina au împreună trei copii: Levi, Clara și 

Daniel. Fernando este de origine română și s-a implicat în 

misiune în Brazilia încă din 2003. În 2005 s-a căsătorit cu Carolina, 

de origine braziliană, și împreună îl slujesc pe Domnul în Nord-

Estul Braziliei. Pe lângă lucrarea din biserica locală, Fernando predă 

cursuri de teologie la mai multe seminarii, coordonează cursuri de master, 

este implicat în lucrarea de evanghelizare, de predicare și, alături de soția sa, slujește în lucrarea 

cu copiii.  

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru călăuzire, înțelepciune și sănătate.

• Adesea Fernando călătorește mult, de aceea rugați-vă pentru Carolina, care rămâne singură cu 

copiii. Domnul să o întărească și să o ajute să răzbată cu bine prin ceea ce are de făcut zi de zi.

• Rugați-vă pentru unitatea familiei și pentru protecție atât fizică, cât și spirituală.

Pentru susținere financiară:

• Frîncu Fernando Eduard  

Banca Transilvania, Cont curent euro (IBAN): RO95BTRLEURCRT0316128001
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   Helena
India

Helena este membră a Bisericii Baptiste “Sfânta Treime” din 

București. După mai multe călătorii misionare în țări din jurul 

României, ajunge pentru prima dată în India, în toamna anului 

2010. În luna ianuarie a anului 2014, Helena a plecat în misiune pe 

termen lung în India, prin Agenția Kairos.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru sănătatea mea. Durerile pe care le am, cauzate de 

febra dengue, au devenit stil de viață acum.

• Susținere financiară pentru cei doi băieți care s-au implicat în plantarea bisericii din localitatea 

în care ne adunăm. De asemenea dacă există cineva care dorește să ajute la plătirea chiriei 

locului unde să ne întâlnim pe viitor, vă rog să mă anunțati – este nevoie în jur de 100$/lună.

Pentru susținere financiară:

• Agenția Kairos, RON: RO35BRDE340SV25437653400

• EUR: RO31BRDE340SV25437733400, BRD Suceava, (cu specificația: Donație pentru Helena) 

   Miriam și Ibrahim
Orientul Apropiat

Ibrahim și Miriam slujesc într-o zonă cu risc foarte ridicat, de aceea 

și numele lor sunt pseudonime. 

Motive de rugăciune:

•  Rugați-vă ca Domnul să mântuiască mai multe suflete.

•  Rugați-vă ca credincioșii din adunarea noastră să crească în 

credință și să fie mărturii pentru cei din jur.

•  Rugați-vă ca Duhul Sfânt să lucreze la inimile tinerilor cu care am stat de vorbă 

și să Îl primească pe Isus Hristos, ca Domn și Mântuitor.

• Rugați-vă  pentru unitate între liderii adunării.

Proiecte:

• Slujire în Biserica din Izmit și din luna martie în Biserica din Eskisehir

• Lucrarea cu studenții și copiii

• Evanghelizare personală

Pentru susţinere financiară:

UniCredit Bank, Sucursala Lizeanu, București:

• LEI: RO14 BACX 0000 0009 7173 2000

• EUR: RO84 BACX 0000 0009 7173 2001, SWIFT CODE: BACX ROBU
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      Jibra`il
 Orientul Mijlociu

Jibra`il slujește într-o zonă cu risc foarte ridicat, de aceea și numele 

lui este un pseudonim. 

Motive de rugăciune:

•  Vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru ca să pot să îmi 

împlinesc bine slujba de la locul de muncă.

• Rugați-vă Domnului pentru mine ca să am și o mărturie bună, și să 

pot fi o lumină pentru cei din jur.

Pentru susţinere financiară:

• Asociația Kairos, RON: RO35BRDE340SV25437653400

• EUR: RO31BRDE340SV25437733400, BRD. Menționați „Pentru Jibra’il”

   Luminița Prisecaru
Etiopia

Luminița este membră a Bisericii Filocalia din Iași și lucrează în 

Etiopia împreună   cu  Organizația   Wycliffe   România.  Luminița   

s-a  stabilit  în  localitatea Gidole  unde  învață  limba  locală 

a tribului Gawwada Gobeze. Dorința ei este de a sluji aici în 

domeniul traducerii Bibliei. 

Motive de rugăciune:

• Pentru sănătate.

• Pentru ca să găsim un traducător din dialectul standard Wolango, care să fie ortodox.

• Pentru o unitate cât mai strânsă între cele trei denominațiuni din Ale, implicate în 

procesul de traducere: Ortodoxă, Cuvântul vieții și Mekane Jesus.

• Terminarea și publicarea Evangheliei după Luca, precum și înregistrarea audio a cărții.

• Verificarea Evangheliei după Ioan cu un consultant, înregistrarea audio a cărții.

• Verificarea cărții Faptele Apostolilor de către echipă dar și de către revizuitori

• Verificarea Evangheliei după Matei împreună cu echipa.

Proiecte:

• Participarea predicatorilor din tribul Ale la un workshop de Oral Bible stories, unde să învețe să 

spună povestiri biblice în ordine cronologică și să le memoreze corect din Biblie. Workshop-ul 

durează 3 săptămâni.

Pentru susţinere financiară:

Cu mențiunea pentru Luminița Prisecaru, Asociația Wycliffe România, (C.I.F.: 24990606) 

Banca Transilvania, Oradea, Str. Republicii

• RON: RO24 BTRL 0050 1205 N340 78XX

• USD: RO48 BTRL 0050 2205 N340 78XX 
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Samuel și Ana-Maria Șoldan
Mongolia

Familia Șoldan împlinește chemarea Domnului în Ulaanbaatar, 

Mongolia, ducând Evanghelia tinerilor sportivi, studenților și 

familiilor acestora. În prezent sunt implicați într-un proiect de 

plantare de biserică în capitală, alături de o familie de mongoli. 

Sami și Ani sunt membri în Biserica Creștină după Evanghelie 

Providența din Suceava.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă pentru întâlnirile cu copiii și adulții de la centrul de misiune din Ulziit. 

• Rugați-vă pentru o centrală termică necesară pentru încălzirea clădirii din Ulziit.   

• Rugați-vă pentru Enkhunee, o tânără credincioasă mongoleză care este implicată în 

desfășurarea proiectelor de la Ulziit și care este tratată cu ură și uneori cu bătaie de către tatăl ei 

necredincios.

Proiecte:

• Instalația sanitară și dotarea grupurilor sanitare și a bucătăriilor de la Centru de misiune din 

Ulziit (3.170 euro)

• Școala de limbă engleză (302 euro pe lună)

Pentru susţinere financiară:

• RON: RO98BRDE340SV4027 5453 400

• EURO: RO94BRDE340SV4027 5533 400

   Marius și Mihaela Taciuc
Papua Noua Guinee

Sunt membri în Biserica Creștină după Evanghelie nr. 7 din Iași. 

Ei sunt plecați în misiune pe termen lung în Papua Noua Guinee, 

pentru a ajuta echipele de traducători Wycliffe în domeniul IT.

Motive de rugăciune:

• Mulțumiți Domnului că putem fi de ajutor în tot felul de situații 

interesante ce vizează răspândirea Evangheliei aici la marginile 

pământului.

• Rugați-vă ca Domnul să ne ajute în continuare să putem sluji aici pe câmpul de misiune.

• Rugați-vă pentru mărturia noastră personală și pentru exemplele de trăire creștină pe care 

vrând-nevrând le expunem în această cultură.
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• Rugați-vă pentru calmarea conflictelor civile din multe zone ale Papua Noua Guinee. Ca urmare 

a alegerilor naționale care au avut loc, au izbucnit multe focare de conflicte civile. 

Pentru susţinere financiară:

• Banca Transilvania: LEI RO24BTRL00501205N34078XX 

• EUR RO96BTRL00504205N34078XX

• USD RO48BTRL00502205N34078XX 

Beneficiar: Asociația Wycliffe România, Oradea, cu mențiunea: PENTRU FAMILIA TACIUC

  Zsolty și Estera Nagy
Peru

Zsolty este membru în Biserica Creștină după Evanghelie de 

limbă maghiară din Crasna, județul Sălaj. În anul 2016, se 

dedică pe termen lung lucrării de misiune din Peru, alături de 

familia Acatrinei. În iunie 2017 s-a căsătorit cu Estera Abiculesei 

din Pașcani și împreună s-au implicat în lucrarea de misiune printre 

triburi.

Motive de rugăciune:

• Rugați-vă ca Domnul pentru sănătatea noastră.

• Rugați-vă pentru nevoile financiare pe care le avem pentru lucrarea din Peru.

• Rugați-vă ca tot ce facem să fie pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor.

• Rugați-vă ca Domnul să ne dea trecere înaintea autorităților pentru obținerea permisului de 

rezidență.

Proiecte:

• Alături de familia Acatrinei, familia Nagy sunt implicați în următoarele proiecte:

• Finalizarea construcției bazei de misiune din Atalaya, în care va fi și un centru de formare pentru 

lucrători

• Educație și sănătate pentru tribul ashaninka

Pentru susţinere financiară:

• RO83BRDE320SV20936253200 

   Anamaria Ioan
Niger

Anamaria este membră în Biserica Creștină după Evanghelie din 

Ploieștiori, jud. Prahova și s-a alăturat familiei Beaton, Rebeca și 

David, în misiune pe termen lung în Niger. Anamaria ajută echipa 

care lucrează în comunitatea de fulani și se implică în lucrarea cu 

copiii și de alfabetizare.
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Motive de rugăciune:

• Rugați-vă ca Domnul să mă ajute să obțin permisul de ședere în Niger.

• Rugați-vă să pot învăța limba locală pentru a comunica cu oamenii de acolo.

• Rugați-vă pentru protecția Domnului Isus în lucrarea din Niger.

Pentru susţinere financiară:

• EURO: RO71BTRLEURCRT0426838801

• LEI: RO24BTRLRONCRT0426838801

  Emanuela Icătoiu
Africa

Membră în Biserica Creștină după Evanghelie Agape, din Ploiești, 

Prahova. Este căsătorită cu Amiel și împreună Îl slujesc pe Domnul 

pe continentul african. Amiel este implicat în lucrări de investigare 

a zonelor din Africa în care creștinii sunt persecutați, în proiecte de 

distribuție de Biblii și susținere spirituală.

Proiecte:

• Transportul de Biblii în țările unde Sfânta Scriptură este interzisă.

Motive de rugăciune:

• Călăuzire în ce privește viitorul rol al lui Amiel în echipa de lucrare de anul acesta

• Har și putere în lucrările în care suntem implicați

• Înțelepciune în luarea deciziilor referitoare la educația lui Asher.

Pentru susţinere financiară:

• LEI: RO36RZBR0000060001980582, Raiffeisen Bank. Brașov

Cu specificația numelui: Ema Icătoiu „
Îmi veţi fi martori 

...până la marginile 

pământului.
(Fapte 1:8)„
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Preț: 12 lei buc. sau 30 lei colecția

Comenzi la: tel. 0728323487, e-mail: secretariatkairos@gmail.com.

Prin povestirile inspirate din realitate, scrise de misionari români, copiii vor face cunoștință cu 

băieți și fete din culturi diferite, dar care au și ei aceeași mare nevoie de mântuire ca noi toți. 

Ilustrațiile viu colorate, realizate cu multă migală de Emanuela Balint, au acea forță care te atrage 

și te includ în peisaj alături de personaje.

Sperăm ca această colecție va sădi în inima copiilor dorința de a fi și ei niște misionari, chiar de 

când sunt mici!

Colectia Kairos pentru copii‚

Şcoala de Misiune echipează și formează 

oameni care au primit o chemare specială 

pentru misiunea transculturală din partea 

lui Dumnezeu și s-au hotărât să se dedice 

extinderii Împărăției lui Dumnezeu până la 

marginile pământului.

An școlar 2018-2019

• 4 module: 1 octombrie – 15 iunie 

• Practică transculturală – o lună

Pentru mai multe detalii sau pentru a obține un 

formular de înscriere contactați-ne:

e-mail: secretariatkairos@gmail.com

tel: 0744 754 457

Nu ești sigur de chemarea ta? Dorești să aflii 

mai multe despre posibilitățile concrete de 

implicare în misiunea transculturală pe termen 

scurt sau pe termen lung? Nu știi în cadrul 

cărei școli te poți echipa pentru slujirea într-o 

altă cultură? Sau… nu știi care sunt pașii spre 

câmpul de misiune?

Oameni cu experiență din cadrul Agenției 

Kairos îți stau la dispoziție pentru îndrumare și 

consiliere. Contactează-ne la adresa de email: 

kairosagency@gmail.com sau la unul din 

numerele de telefon: 0765.086.300 (Teodor 

Popa), 0744.754.457 (Valentin Hrihorciuc) sau 

0726.774.205 (Peter Giger).

Şcoala de Misiune Transculturalã 
Kairos
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C Ce d i t u r a
Calea Credintei

2006 – Grup de rugăciune pentru misiune, editarea Buletinului de rugăciune pentru 

misionari.

2007 – Înființarea Asociației Kairos, conferințe de mobilizare, călătorii pe termen scurt.

2008 – Primul curs Kairos, primele publicații, noi destinații pentru călătoriile misionare 

pe termen scurt.

2009 – Școala de Misiune Kairos, primele parteneriate cu organizațiile internaționale 

misionare care își desfășoară activitatea în România, publicarea buletinului informativ 

Credința pe glob.

2010 – Extindere prin birouri zonale, se publică noi resurse pentru biserici, primii 

misionari pe termen lung absolvenți ai Școlii de misiune Kairos.

2011 – Mobilizarea ia amploare, pleacă noi misionari pe termen lung, se adaugă noi 

destinații pentru misiunea pe termen scurt, prima ieșire cu misionarii pentru odihnă și 

părtășie.

2012 – Lucrarea Agenției se dezvoltă prin activitatea celor 7 departamente, crește 

numărul de voluntari, noi materiale pe tema misiunii publicate, noi misionari, noi 

destinații.

2013 – Se conturează departamentul media, primele mărturii video, bisericile 

din diaspora sunt mobilizate pentru misiunea transculturală, se mărește numărul 

abonaților pentru scrisorile de informare și știri trimise prin e-mail.

2014 – Noi proiecte atât umanitare, cât și spirituale în mai multe locații, călătorii pe 

termen scurt.

2015 – Stagii misionare specializate, se înființează lanțul de rugăciune pentru 

misionari, crește tirajul revistei Credința pe glob.

2016 – Are loc un respiro pentru misionari la a II-a ediție, publicarea în limba maghiară 

a broșurii de prezentare Kairos, călătorii pe termen scurt cu diferite obiective.

2017 – 10 ani de misiune transculturală – Conferința aniversară, noi publicații – pentru 

prima dată cărți pentru copii, producții media, proiecte și călătorii pe termen scurt, 20 

de misionari sau familii de misionari pe termen lung susținuți de bisericile românești.

2018 – Lucrarea continuă…

ani KAIROS
ani de HAR, de VIZIUNE, de PASIUNE
Acum este timpul potrivit pentru România!10

web: agentiakairos.ro

facebook.com/misiunetransculturala/

Twitter.com/agentiakairos 

Linkedin.com/in/agentiakairos
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