FIÚSÁG KONFERENCIA
ÉRD, EPICENTRUM RENDEZVÉNYKÖZPONT
2020. MÁRCIUS 23
23- 28.
IDŐPONT

HOGYAN JELLEMEZNÉD

KEZDÉS: március 23., hétfő 14.30
BEFEJEZÉS: március 28., szombat 17.00
Mivel a konferencia előadásai egymásra
épülnek és egy ívet képeznek, ezért csak
azok jelentkezését tudjuk elfogadni,
akik elkötelezik magukat a konferencia
egészén való részvételre!

AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLATODAT?
IZGALMAS… UNALMAS… BENSŐSÉGES… HIDEG… TÁVOLI…
RUTINSZERŰ… MÉLY… SZERETETTELJES… ÜZLETI… SZOLGAI?

AKÁRHOGYAN IS, HISSZÜK, HOGY MINDIG VAN
LEHETŐSÉG A FEJLŐDÉSRE, MEGÚJULÁSRA.
Ha szeretnél részt venni egy olyan konferencián,
ahol tényleg ÖRÖMHÍRT hallasz,
és nem újabb „tíz
tíz lépést
lépést”,
akkor szeretettel várunk!

HELYSZÍN
Epicentrum Rendezvényközpont
2030 Érd, Jenő u. 15-19.

A konferencia díja (szállás és napi háromszori étkezés):
 korai jelentkezés (december 31-ig)
31
esetén: 36.000
36.000.-;
 normál jelentkezés (január 31-ig) esetén: 40.000
40.000.-;
 késői jelentkezés (január 31. után) esetén: 44.000.- a szabad helyek erejéig

Jelentkezni a www.fiusagakademia.hu oldalon lehet
a Fiúság konferencia menüpont alatt található regisztrációs link segítségével.
A jelentkezés elfogadása után 10.000.-/fő regisztrációs díj befizetése szükséges.
A fennmaradó összeget a helyszínen kell rendezni készpénzben.

További info:
info iroda@fiusagakademia.hu

MILYEN KÉRDÉSEKRE KERESSÜK
A VÁLASZT AZ ELŐADÁSO
ELŐADÁSOKON?
ELŐADÁSOK:
ÁRVÁK VAGY FIAK

Hogyan találunk örömet a keresztyén életünkben?

A TÖRVÉNY SZEREPE

Ha nem cselekedetek által üdvözülünk, akkor mi a törvény szerepe? A
Biblia tele van Isten törvényeivel. Mire vannak, ha nem arra, hogy
megtartsuk őket? Nem ezt várja Isten?

SZÍVÜNK BÁLVÁNYAI

Könnyen kimondjunk: Isten az Urunk. De vajon mit mutat az életünk?
Valóban
lóban az nekünk, akinek mondjuk?

ISTEN GYERMEKEINEK

Látva az elveszettségünket, hogyan üdvözülhetünk? Miért is fogad el és
áld meg Isten bennünket? Miről is szól valójában az evangélium?

IGAZSÁGA

A BŰNBÁNAT ÖRÖME
NÖVEKEDÉS A HITBEN

Ha Isten igaznak tart, fiává fogadott, akkor kell még egyáltalán
foglalkozni a bűneinkkel?
bűneinkkel? Hol a helye, szerepe az életünkben a
bűnbánatnak? Mi valójában a bűnbánat? Lehet ebben öröm?
Ha Isten egyszer s mindenkorra megigazított, akkor van egyáltalán
fejlődés, növekedés a keresztyén életben? Hogyan leszünk egyre
szentebbek? Mit jelent a megszentelődés?
meg

A HIT HARCA

Hogy néz ki a keresztyén élet a mindennapokban? Mit jelent hitből élni?
Mivel illetve miért harcolunk?

MEGBOCSÁTÁS

Csak az idő gyógyítja meg a sebeket? Hogyan segít az evangélium az
emberi kapcsolataink gyógyulásában?

AZ EVANGÉLIUM
ELINDÍT MÁSOK FELÉ

Milyen következménye van az Atyával való kapcsolatnak a
mindennapjainkra? Istent próbáljuk bevonni a mi terveinkben vagy mi
állunk be az Ő tervébe? Mi motivál bennünket a szolgálatban?

KÖZÖSSÉG AZ ATYÁVAL

Hogyan tapasztalhatjuk meg az Atya szeretetét a mindennapokban?
Intim
Intimitás
Istennel – lehetséges ez?

“Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek,
hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk: “Abbá, Atya!”
Maga a Lélek tesz bizonyságot
a mi lelkünkkel együtt arról,
hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.”
Róma 8,15-16
16

KORÁBBI RÉSZTVEVŐK
VISSZAJELZÉSEI
VISSZAJELZÉSEI
AZOKNAK HASZNOS
A KONFERENCIA, …

A konferencia nem csak közös
éneklésből, előadások,
igemagyarázatok és
bizonységtételek
meghallgatásából áll...

„akik lelki elmélyülésre
vágynak…”
„akik megfáradtak a
szolgálatban, akiknek újra fel
kell emelniük a tekintetüket
Jézusra…”
„szolgálóknak, vezetőknek és
házastársaiknak…”
„minden hívőnek, aki keresi a
szorosabb kapcsolatot
Istennel…”

A KISCSOPORTOS
BESZÉLGETÉSEKEN
lehetőség nyílik az előadásokra
reflektálni, kérdéseket feltenni,
valamint tapasztalatainkat
megosztani egymással.

„megfelelési kényszerben élő,
de többre vágyó gyülekezeti
tagoknak…”
MI ÚJAT ADOTT A HÉT?

„Rámutatott azokra a sötét
foltokra a lelkemben,
amelyeket a megfelelési
vágytól már észre sem vettem,
sőt, már megállapítottam,
megáll
hogy ez természetes.”
„Előjöttek rejtett, titkolt
gondolataim. Sok mindent
tudtam elméletben, de átélni
nem sikerült annyira, mint
most.”

SZEMÉLYES BESZÉLGETÉSEK
során segítséget adunk
az elhangzottak
továbbgondolásában és
személyes alkalmazásában.
... és természetesen
lesz idő pihenésre,
elcsendesedésre
és ismerkedésre is!

„Isten magához vont, újra és
még jobban megismerhettem
az Ő szívét. Szembesültem,
néven nevezhettem a
bűneimet, megpuhult a szívem
a feleségemmel szemben. Újra
átjár Isten tüze.”
„Segít kitörni az önmagam
körül való forgásból és a
megfelelési kényszerből.”

Tejesen új megvilágításban
látom Isten szeretetét az
irányomba és új szempontok
szerint látom magam. Teljesen
átértékelődik bennem az
Atyához való viszony.”

„Hiába vagyok már túl a
megtérésen, mégis azt érzem,
hogy soha nem láttam még
magam ennyire bűnösnek,
viszont az evangélium sem volt
még ilyen szép nekem.”
„Egy új, örömteli látásmódot
adott az evangélium
szemlélésében. Megfrissítette
lelki életemet, lelki erővel és
örömmel töltött el.”
„Személyes
zemélyes példák sokasága
nagyon érzék
érzékletessé,
átélhetővé tette a manapság
szokásos általánosításokkal
szemben.”
„A csapaton belül
tapasztalható őszinteség,
közvetlenség eddig át nem élt,
felszabadító erővel töltött el.”
„Volt lehetőségem
elcsendesedni a hallottak
felett. Olyan részét érintették a
lelki életemnek az előadások,
ami megmozgatott, felkavart.
Az előadók személyes példái és
az áhítatok gyakorlati
magyarázatai segítettek
jobban megérteni
az előadások tartalmát.”

