Mások mondták a kurzusról
Ezen a kurzuson felfedeztem, hogy Isten Szava
gyógyír. Olvasva a Szentírást megkapjuk a Szentlelket.
Megértettem, hogy mit jelképez az én életemben
igazából a Biblia: Istennel való találkozást, és ez
által utat az ég fele.
Sokkal világosabban megértettem, mint eddig az
Ige erejét és a gazdag gyümölcsöket, amelyeket az
életünkben hoz.
Sokkal hitelesebb vagyok a körülöttem lévő embereknek, ha hagyom, hogy Isten Igéje megérintse a
szívemet, és átformáljon engem, és ezáltal növekedjek az Ő szeretetében, Jézus tanújává váljak.
Jézust csak úgy ismerhetem meg, ha találkozom
vele rendszeresen!
Rájöttem, hogy egy nyugodt és boldog élethez nem
elég, ha jó vagyok a körülöttem lévőkhöz, és részt
veszek a keresztény tevékenységeken, ennél több
kell, éspedig, hogy nagyobb figyelmet szenteljek
Isten Igéjének.
Magammal viszem a vágyat, hogy még közelebb
kerüljek Isten Igéjéhez, egy nagy vágyat, és döntést, hogy több időt töltsek Vele. Világosabban
megismertem az Ige erejét és a lelkünkben való
belső munkálkodását.
Megértettem a Szentírás olvasásának és tanulmányozásának fontosságát és értékét, és „fellángolt”
a lelkem, hogy olvashassam és tanulmányozhassam
minden nap.
A legfontosabb dolog, amit erről a kurzusról magammal viszek, a vágyam, hogy Evangelizáljak és
hirdessem Isten Igéjét, az „Örömhírt” mindazoknak, akikkel találkozok.

Az iskola képzési programja

RO–18–08

I. szakasz:
A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban: első evangelizáció
2. Emmausz: találkozás Isten Igéjével
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok: út a boldogsághoz*
II. szakasz:
Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció
5. Apolló: a tanító iskolája
6. Damaszkusz: Pál evangéliuma
7. Mária: az evangelizátor példaképe

Hogyan képezzünk
evangelizátort?
III. szakasz:

1. Maranatha: a reménység tanúi*
2. Péter: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: a liturgiáról*
7. Jetró: az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András: vízió és módszertan
2. József Barnabás: formálás és felkészítés

Választható kurzusok
–
Az evangélium hét fiatalja
–
Jézus uralma: tized*
–
Tetelesztai: Jézus szenvedése,
halála és feltámadása*
–
József, az álmodozó: belső gyógyítás*
–
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása

EMMAUSZ KURZUS
Csíkszentkirály
2018. augusztus 31.- szeptember 2.

A kurzusról

Időpont

MEDDIG?

Az Emmausz kurzusban találkozunk Isten szavával, magával Jézussal. A kurzus célja, hogy találkozzunk az Igével és lángoljon a szívünk a Szentírás megismerésétől.

2018. augusztus 31.- szeptember 2.

2018. augusztus 16. éjfél.

Gyülekező és regisztráció kezdete pénteken 16:45kor, kezdés 17 órakor.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Bemutatkozik a Biblia 7 képben, majd meglátjuk a 7 hatását az életünkre. „Bemegyünk” Izrael zsinagógájába, és
kutatjuk az írásokat, ahogyan a választott nép tette.
Kiknek szól? Neked,
–
ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi ke-

resztény,
–
ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni,
–
ha hited talán kicsiny,
–
ha nyitott a szíved a Szentírás szavára,
–
ha szeretnéd, hogy égjen a szíved Isten Igéje iránt,
–
szeretnél a Bibliával szorosabb kapcsolatba
kerülni.
Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és közös
tapasztalatból, hogy valósággá váljon benned, amiről szól
a kurzus.

Befejezés vasárnap délután kb. 15 órakor.

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. A kurzus reggelente
9:00-kor kezdődik, és este 20:00 környékén ér véget.
A szombati meleg ebéd biztosított, a szünetekben lesz
rágcsálnivaló és tea.

Hozzájárulás
60 Lej, aminek a felét a bejelentkezés megerősítésekor, a másik felét a kurzus kezdetekor a helyszínen
regisztrációnál kell fizetni.
Ez az összeg a kurzus kellékeit, a szolgálók útiköltségét és a szombati ebédet foglalja magába.
Amennyiben az anyagiak miatt maradnál távol, kérünk, vedd fel velünk a kapcsolatot, és megpróbálunk
megoldást találni!

A kurzus témái egymásra épülnek, ezért:
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen tudsz
lenni!
További információ:

Kolozsvári Szent András Iskola közösség:
kolozsvar@szentandrasiskola.ro
–
Szász Dalma: 0748-588925
–

Hozz magaddal
–
–
–
–

nyitott szívet
teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
jegyzetfüzetet, tollat
szombatra egy lepedőt vagy egy kendőt

Létszám
A kurzust legkevesebb 20 résztvevővel tudjuk
megtartani, ezért biztatunk, hogy jelentkezz be
mihamarabb, ne halogasd, főleg azért sem, mert 40
személy a felső határ, afölött már nem tudunk csak
várólistára fogadni.

Jelentkezési feltétel
Betöltött 17. életév és nyitott szív.
„Benne ti is hallottátok az igazság igéjét…, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét...”
Efezusi levél 1, 13

Jelentkezés
Jelentkezni lehet személyesen az alábbi személynél:



Udvari Matild: 0746-661-716

Szeretettel Várunk!

