
ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE MISIUNE
PRECEPT MINISTRIES EURASIA



Îndeplinirea Marii Însărcinări 
și generația noastră

Venirea Domnului Isus se apropie și generația noastră încă are chemarea, datoria și privilegiul 
să ia parte la împlinirea Marii Însărcinări. Citește următoarele texte și răspunde la întrebările de 

mai jos:

Matei 28:16-20

Care este scopul principal al Marii Însărcinări? 

Ce este un ucenic, potrivit cu cele spuse de Isus?

Care sunt limitele pentru îndeplinirea Marii Însărcinări?

Cine și cum ne dă putere pentru a împlini Marea 
Însărcinare?

Fapte 1:1-8

De ce Isus a poruncit ucenicilor Săi să nu se depărteze 
de Ierusalim la acea vreme?

Ce anume îi preocupa pe ucenici?

Ce le-a spus Isus că trebuie să fie preocuparea lor (și a 
noastră)?



Cine ne împuternicește să fim martori ai Domnului 
Isus?

Care sunt limitele lucrării de evanghelizare, potrivit cu 
cuvintele Mântuitorului?

Ce a spus Isus Hristos despre metodele pe care trebuie 
să le folosim pentru a evangheliza?

Din ce cunoști din Biblie, care erau metodele folosite 
de apostoli și de primii creștini pentru evanghelizare?

Cum putem măsura eficiența metodelor pe care le 
folosim pentru misiune, potrivit cu Marea Însărcinare?

Citește următoarele versete și scrie cum trebuie să folosim oportunitățile pe care ni le dă Dumnezeu 
să facem ucenici?

Efeseni 5:15-17 (vremea  în versetul 16 - καιρός  -  sezon, 
timp oportun, nu o succesiune, care este χρόνος )

Coloseni 4:3-6 (vremea în versetul 5 - καιρός )

Matei 10:16 (înțelept - φρόνιμος - prudent, sensibil, înțelept 
în mod practic în relații cu alții)

Ce oportunități îți dă Dumnezeu pentru a face ucenici 
și cum le folosești?

Ce trebuie să schimbi, să înveți și să întreprinzi ca să 
faci mai mulți ucenici pentru Isus Hristos?



Ce este Școala Internațională de Misiune – 
Precept Ministries Eurasia?
Școala Internațională de Misiune – Precept Ministries Eurasia din Republica Moldova pregătește 
slujitori creștini pentru a face misiune prin sport și jurnalism.  Fondată în anul 2012, școala a 
reușit să lanseze peste o sută de misionari, care fac ucenicie prin Taekwon-do, Fotbal, Fitness și 

Jurnalism în 15 țări ale lumii.

Școala pune un accent spo-
rit pe studierea aprofundată a 
Sfintelor Scripturi după meto-
da de studiu biblic inductiv și 
pregătirea lucrătorilor creștini 
pentru predarea și predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Împreună cu pregătirea spiri-
tuală, studenții au parte și de 
pregătire profesională intensivă, 
în funcție de facultatea aleasă. 
Toți profesorii sunt  specialiști 
de performanță și misionari cu  
experiență bogată. Școala este 
dotată cu echipament sportiv și 
tehnic de ultimă generație.

Programul Școlii include multe 
lucrări de misiune practică. 
Împărțiți în grupe mici, studenții 
sunt trimiși în localitățile din țară 
pentru a răspândi Evanghelia.



În prima activitate practică stu-
denții vizitează o biserică evan-
ghelică cu scopul de a încuraja 
spiritual biserica și evangheliza-
rea oamenilor din localitatea re-
spectivă.

În cea de-a doua călătorie misi-
onară, studenții vizitează loca-
litățile unde nu există prezență 
evanghelică, împărtășind oame-
nilor Vestea Bună. Scopul acestei 
călătorii este identificarea opor-
tunităților de plantare a unei bi-
serici după finalizarea studiilor la 
școala de misiune.

A treia activitate practică a școlii 
presupune organizarea unei ta-
bere cu sejur de zi pentru copii, 
cu durata de o săptămână. Stu-
denții identifică de sine stătător 
localitățile și stabilesc relații de 
parteneriat cu bisericile locale. 
Programul taberelor de zi inclu-
de activități sportive și de recree-
re, îmbinate cu predarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu. 



Facultatea de Taekwon-Do

La această facultate studenții sunt instruiți conform programului de Taekwon-Do tradițional 
(ITF, GTF). În fiecare zi sunt conduse 4 ore de antrenament și la încheiere absolvenții vor susține 
examenul la centură neagră I dan cu certificat eliberat de Federația Internațională de Taekwon-
Do. Misionarii sunt pregătiți în calitate de antrenori și echipați cu toată experiența necesară 

pentru lucrarea de misiune prin sport.

“Am întâlnit aici instructori și profesori care sunt dedicați pe deplin lui 
Dumnezeu, care Îl slujesc cu rîvnă prin sport. Exemplul lor m-a mo-
tivat foarte mult ca să mă dezvolt în aceasă direcție. Întorcându-mă 
în Alma-Ata, am deschis 2 grupe de Taekwon-Do, unde antrenez 
copii, vestindu-le pe Hristos și învățându-i, sistematic, tot Cuvântul lui 
Dumnezeu.” (Hakim Sitmuhametov, student anul 3, Kazahstan)

“E o școală foarte practică, care m-a ajutat să deschid, pe parcursul 
anului, două grupe de Taekwon-Do, cu 66 elevi, unde predau tot ce am 
învățat aici” (Dumitru Ilescu, absolventul facultății de Taekwon-Do, Republica 
Moldova)





Facultatea de Fotbal

La Facultatea de Fotbal  studenții sunt pregătiți în calitate de antrenori după programul UEFA.

La școala ISCS mi-am dezvoltat foarte mult calitățile necesare pentru 
misiunea prin sport. Când am venit nu aveam nici cea mai mică în-
chipuire cum aș putea vesti Evanghelia prin fotbalul pe care îl iubesc 
foarte mult. Venind aici, m-am învățat cum să conduc antrenamen-
tele și să predau Biblia. Școala m-a crescut spiritual și m-a inspirat la 
misiune. Vă mulțumesc mult pentru desfășurarea acestei școli.  (Elena 
Serdțeva)

“Cu ajutorul acestei școli am învățat cum să antrenez copiii. Am rămas 
uimit de exemplul frumos de creștini adevărați a instructorilor mei. 
În special am fost marcat de comportamentul antrenorului  care s-a 
purtat ca un părinte cu noi. La școală am învățat cum se fac ucenici 
și imediat am mers acasă, în satul meu, unde am format un grup de 
40 de copii pe care îi învăț Sfintele Scripturi și așa lucrez la plantarea 
bisericii.” (Gheorghe Moldovan)





Facultatea de Fitness

Facultatea pregătește antrenoare care vor face lucrarea de misiune prin deschiderea secțiilor 
sportive și predarea programelor de fitness: Tae Bo, Step-Aerobica, Pilates, Kalanetika, Shaping. 
De asemenea, în decursul celor trei ani studenții vor obține cunoștințe în domeniul anatomiei, 

biochimiei, teoriei sportului, fiziologiei și medicinei sportive.



Am practicat sportul toată viața mea. 
Sunt antrenoare de Fitness de 15 ani. 
Au trecut prin sala în care antrenez 
sute de femei. Am auzit diferite istorii. 
Orice femeie dorește să fie sănătoasă, 
frumoasă și apreciată. Activând 
am înțeles un lucru: poți deveni cu 
adevărat fericită dacă ai o relație fru-
moasă cu Dumnezeu, fiindcă din mo-
mentul când L-am cunoscut pe Dom-
nul Isus, viața mea s-a schimbat. Am 
un scop și un viitor frumos. Și toate 
aceste lucruri le-am obținut în Dom-
nul. Dorința mea este să ajut pe femei 
care caută această stare de fericire, în-
dreptându-le spre Domnul Isus. (Tati-
ana Mirgorodschi, instructor de Fitness)

“Toate femeile doresc să devină 
frumoase și sănătoase. De 
aceea, fetele care vin la această 
facultate învață  cum să le ajute 
pe femei să devină frumoase și 
sănătoase din punct de vedere 
fizic, dar mai ales să le învețe din 
Sfintele Scripturi ca să devină 
frumoase la suflet” 
(Iulia Gontari, profesoara de anato-
mie și instructor de Fitness)

“Această școală m-a învățat să 
fac din chemarea mea creștină 
o prioritate a vieții. Pe mă-
sura studierii Cuvântului lui 
Dumnezeu a dispărut frica și 
nesiguranța în vestirea Evang-
heliei. La revenirea mea acasă 
am început imediat un grup de 
Fitness, antrenând, la moment, 
patru persoane și studiind cu ele 
cursul biblic inductiv “Dumneze-
ule, exiști?” în baza Evangheliei 
după Ioan” (Svetlana Amosova, 
anul II, Kazahstan)



Facultatea de Jurnalism

Facultatea de Jurnalism vine să echipeze creștinii cu cele mai avansate cunoștințe pentru 
vestirea Evangheliei prin mijloacele mass-media. Studenții învață cum să proiecteze, lanseze și 
administreze site-uri pentru biserici, misiuni și organizații creștine, cum să utilizeze rețelele de 
socializare, să scrie articole de calitate, să producă știri,  să fotografieze și să filmeze profesionist. 
Facultatea este dotată cu echipament performant de ultima generație.  Profesorii  care predau la 
facultate sunt jurnaliști și tehnicieni creștini cu experiență bogată în domeniu, atât din Republica 

Moldova, cât și de peste hotare.



“Școala Internațională de Misiune a devenit o mare binecuvântare  
pentru viața și slujirea mea. Câțiva ani în urmă Dumnezeu ne-a pus pe 
inimă să lansăm un ziar creștin pentru locuitorii din sudul Moldovei. 
Dar pe parcurs am întâmpinat multe probleme din lipsă de cunoștințe 
și experiență. De aceea, când am aflat despre Școala Media, am înțeles 
că este exact de ce aveam nevoie și a fost un răspuns la rugăciunile 
mele. Am învățat aici să scriu corect articole pentru ziar și să disting 
tipurile acestora, ziarul devenind mult mai atractiv pentru cititori.” 
(Snejana Diulgher, studentă anul III, Republica Moldova)

“Îmi place că tot ce învățăm suntem trimiși să aplicăm în practică ime-
diat. Mă rog ca Dumnezeu să-i răsplătească pe profesorii dedicați pen-
tru toată investiția pe care o fac în viețile noastre” 
(Alexandru Maico, student anul III, cameraman la Moldova Creștină TV)



Studiile se vor desfășura la Centrul de Instruire și Agrement “MoldTeleCom” din 
apropierea s. Ivancea.

http://www.moldtelecom.md/content/galeria-foto





Condițiile de înregistrare la  
Școala Internațională de Misiune
Studiile la Școala Internațională de Misiune Precept Ministries Eurasia durează 3 ani și se 
desfășoară în Republica Moldova, în lunile de vară. În vara  anului 2015 studiile vor fi în perioada 

23 iunie - 23 august. 

Costul integral de participare la Școala Internațională de Misiune, pentru două luni de vară, 
constituie $1500. Vor fi oferite câte 10 burse de școlarizare pentru fiecare din cele patru facultăți 
(Taekwon-Do, Fotbal, Fitness, Media). De la studenții care se vor califica pentru a beneficia de 

școlarizare se solicită contribuția de 400$.

Pot deveni studenți, creștinii pasionați de misi-
une, care  au împlinit vârsta de 18 ani, sunt bo-
tezați și fac parte dintr-o biserică locală.
Dacă doriți să învățați la Școala Internațională 
de Misiune, vă invităm să completați cuponul 

atașat. Decupați și  transmiteți cuponul persoa-
nei care v-a prezentat Școala sau trimiteți prin 
poștă la adresa indicată mai jos. Ulterior veți fi 
contactat(ă) și vi se vor comunica detalii cu pri-
vire la procedura de admitere.



Cuponul decupabil

1. Nume/Prenume:
2. Vârsta:
3. Localitatea:
4. Telefon de contact:
5. E-mail:
6. Biserica:
7. De ce doriți să deveniți student în cadrul Școlii de Misiune?

8. La ce facultate doriți să studiați?
□ Taekwon-Do
□ Fotbal
□ Fitness
□ Media

9. Ce lucrare creștină doriți să faceți după absolvirea școlii?





Pentru notițe



Datele de contact
Republica Moldova,
mun.Chișinău, str. Alexandru cel Bun 62, of.39
Mob.: +373 69 966 779
E-mail: info@precept.md
Web: www.eurasiaprecept.org
         www.moldovacrestina.md
Facebook: International Sports Coaching School
       International Media School


