Mások mondták a kurzusról
„Számomra a legmélyebb tapasztalat Isten szeretete
volt. Ennyire mélyen még soha nem tapasztaltam meg.
Nayon sok mindent felhozott Isten, és sok sebet yógyított bennem. Megdöbbentő és ugyanakkor csodálatos.”
„A kugrzugsrógl különösen a megújuglt életemet viszem
haza, az új szívet, amit kaptam, és az abban valóg megújuglt bizalmamat, hoy Isten Jóg! Óógóg, nayon-nayon jóg,
és újra tugdom, hoy igazán bízhatom benne.”
„Rájöttem, Isten nem a tuglajdonságaimat szereti, hanem ENGEM. Ugyanakkor minden nap meg kell térjek,
nem elég eyszer.”
„Megerősödtem hitben és megértettem, hoy az élő vizet nem kell magamba zárjam, hanem hayni kell,
hoy folyjon keresztül rajtam, mosson át újra és újra és
másokat is frissítsen a segítségemmel.”
„A legmélyebb felismerésem az volt, hoy a bűn –az állapot, ami a legnayobb problémám – pontosan a bizalomhiány. És ezt nem tugdom én magam megoldani, kispékelni, fehérre festeni a jóg cselekedeteimmel. Az Istennel megtört kapcsolatom, csak Jézugsban állhat helyre. Ahhoz, hoy bízni tugdjak benne, ahhoz is az Ő segítsége kell.”
„Magammal viszem erről a kugrzugsrógl a Szentlélek
mugnkájának reményét az életemben, az erőt, hoy tovább menjek a yengeségeim és a bűnre valóg hajlamom
ellenére, az örömet válaszként Isten szeretetére, megbocsátására, yógyítására és elfogadására. Emellett megerősödött a váy bennem, hoy ey eységes és erős közösségben tevékenykedjek.”
„Isten ey élő Isten, és alig várja, hoy kinyisd a szíved
ajtaját, behívd és leülj vele ey kávéra, hoy bemugtatkozhasson neked úy igazábógl!”
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Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai

1. Új élet Krisztusban::eeelsőeevangelizáció
2. Emmaugsz::eetalálkozáseIsteneIgéjével
3. János::eeaetanítványeiskolája
4. Jézugseszemélyeeae4eevangélistaeszemével
5. Üdvtörténet::eeaemieéletünketörténete
6. Mógzes::eeaefelszabadítóeiskolája
7. Boldogok vaytok::eeúteaeboldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?

1. Pál::eeazeevangelizátoreiskolája
2. Dünamisz::eeevangelizációeaeSzentlélekeerejével
3. Timógteugs::eeolvasni,ealáhozni,etanulnieaeBibliát
4. Pál titka::eeaesikereseevangelizáció
5. Apollóg::eeaetanítóeiskolája
6. Damaszkugsz::eePáleevangéliuma
7. Mária::eeazeevangelizátorepéldaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?

1. Maranatha::eeaereménységetanúi*
2. Péter::eeazeEgyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lugkács::eeapologetika*
5. Biblikugs teológgia
6. Melkizedek::eeaeliturgiáról*
7. Jetróg::eeazeökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András::eevízióeésemódszertan
2. Jógzsef Barnabás::eeformáláseésefelkészítés
Választható kurzusok
– Az evangéliugm hét fiatalja
– Jézugs ugralma::eetized*
– Tetelesztai: Jézugs szenvedése,
halála és feltámadása*
– Jógzsef, az álmodozóg::eebelsőegyógyítás*
– Ászáf::eeaedicsőítőeszívekiformálása

kugrzugs az örömhírről

Kolozsvár,
2020. február 28 - március 01.

A kurzusról

Kurzusigazgató

MEDDIG?

AzeÚjeÉletekurzuseegyszerűenecsakeJézusróleéseaze
örömhírérőleszól.eSemmiemástenemeleheteaekurzusonemegtudnieIstenről,ecsakeaelegfontosabbat.

GáleAttilaeCsaba

2019. február 17. (hétfő)

Koordinátor

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni!

Kiknek szól?eNeked,
– haeszeretnélekeresztényelenni,
– haetöbbeszeretnélelenni,emint vasárnapiekeresztény,
– haemégenemetudod,emiérteörömeJézusnakeélni,
– haemárenemetudszeJézusnakeörülni,
– haeszeretnédeIsteneigaziearcátemegismerni,
– haelehúzeaebűn,
– haenemeértedemiérteujjongunkehúsvétkor,
– haehitedetalánekicsiny,
– haeIsteneLelkeetávoli,
– haemagányose(keresztény)evagy,
– haemégenemevagye(teljesen)eIstené,
– éseszeretnéleIstenneleegy új életeteelkezdeni.
Miből áll?eElőadásokból,eimából,eénekekbőleése
sok-sokegyakorlatból,eközösetapasztalatból,ehogye
valósággáeváljonebenned,eamirőleszóleaekurzus.Ae
kurzusetémáiból
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Istennekeajándékaevaneaeszámodra
Isten::eeszeret,enemeszeret?
Mindigetapasztalom?
Jézus::eeaehúsvétemegoldása
Kellehinni?
Mieaz,ehogyemegtérni,eéseminek?
MiértenevezzükeJézusteÚrnak?
Szentlélek::eecsakehabeaetortán?
KözösségeéseEgyházeehogyemegmaradjunkeése
növekedjünk
Ha valaki meghallja szavamat, és
kinyitja nekem az ajtógt, bemeyek…
• Jel 3,20

MajoroseMátée

Helyszín
Kolozsvár,e

Továbbieinformációee
– GáleAttilaeCsabaee–e0742-053878e(igazgató)

SzenteMártaeNőszövetségeterme,e

– MajoroseMátéee–e0772-113990e(koordinátor)

Szentegyházeutcae(IuliueManiu)e4.eszámeI.eem.,e2.e
ajtó.

Hozz magaddal

Lelkipásztori felelős
TakóeIstváne

– nyitotteszívet
– teljeseSzentíráste(lehetőlegeJeromos-félét)
– jegyzetfüzetet,etollat

Időpont
2020. február 28 - március 01.
Gyülekező,eregisztrációepéntekene16.45-től.
Kezdéseepéntekene17eórakor.e
Befejezéseevasárnapedélutáne15eórakor.

Információk
Aekurzusereggelentee8e45-korekezdődik,eéseestee
21e00ekörnyékéneérevéget.e
Szünetekbeneleszerágcsálnivaló.

Hozzájárulás
90elej,emelyeteaekoordinátornálelehetefizetni
Ezeazeáreaekurzusköltségeketeéseaeszolgálókeútiköltségeitefedezi.

Jelentkezés
Kérünk,eveddefeleaekapcsolatoteaekoordinátorrale
ennekeérdekében.eAejelentkezésedete50elejeelőleggeleérvényesíted.

Szeretettel várugnk!

