Serdecznie zapraszamy na kurs pt.

„Odkrywanie chrześcijaństwa”
O kursie
1. Kurs dedykowany jest zarówno sceptykom, chcącym odkryć istotę chrześcijańskich wartości,
jak osobom, które chcą pogłębić swoją wiedzę o chrześcijaństwie i wzmocnić swoje
przekonania dotyczące wiary.
2. Kurs opiera się na 10. interaktywnych spotkaniach w przyjaznej i swobodnej atmosferze.
3. Uczestnicy kursu wspólnie odkrywają odpowiedzi na trzy pytania, stanowiące istotę
chrześcijaństwa:
o Kim był Jezus?
o Dlaczego przyszedł na ziemię?
o Na czym polega naśladowanie Jezusa?
4. Głównym źródłem, wykorzystywanym w celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania, jest
Ewangelia wg. św. Marka.
Terminy spotkań
1. pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 1 lutego 2018 roku o godzinie 19.00.
2. kolejne spotkania: co dwa tygodnie, w czwartki od godziny 19.00 do około 21.30
Miejsce kursu
Sala OAZA, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 91.
Zapisy
1.
2.
3.
4.

mailowo: odkrywanie@genezaret.pl
telefonicznie 729 984 960,
poprzez formularz zgłoszeniowy
zapisy do 30 stycznia 2018 roku

Schemat i zasady kursu
1. niezależnie od wcześniejszych doświadczeń z Kościołem, chrześcijanami i Biblią, każdy jest
mile widziany
2. kurs prowadzony jest w grupie (albo w kilku grupach), składającej się z sześciu do dziewięciu
osób
3. kurs jest przeznaczony zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży licealnej
4. na każdym spotkaniu uczestnicy oglądają krótki, 20-minutowy film, po czym przewidziana
jest dyskusja na temat prezentowanego materiału
5. odniesieniem do poszukiwań odpowiedzi są prawdziwe historie i Pismo Święte
6. w trakcie spotkań można zadawać pytania lub po prostu przysłuchiwać się dyskusji
7. jeśli ktoś będzie chciał zostać słuchaczem, nie będzie w żaden sposób zmuszany do rozmowy,
modlitwy itp.
8. każde spotkanie trwa około dwie i pół godziny
9. udział w kursie jest bezpłatny, uczestnicy mogą jedynie nabyć na pierwszym spotkaniu
materiał kursu w cenie 5 zł.

Organizatorzy
1. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym www.parafiatarnowopodgorne.pl
2. Wspólnota Genezaret www.genezaret.pl

Materiały multimedialne dot. kursu Odkrywanie chrześcijaństwa
https://www.youtube.com/watch?v=TZn7Mgx1sqg
https://www.youtube.com/watch?v=YcUlp1zat-8&t=8s
http://odkrywaniechrzescijanstwa.pl/
Terminy i tematy spotkań
1. 1 lutego 2018 r-Wprowadzenie, m.in. czy Bóg istnieje?, wiarygodność Pisma Świętego,
boskość Jezusa.
2. 15 lutego 2018 r. - Kim był Jezus?
3. 1 marca 2018 r. - Dlaczego Jezus przyszedł?
4. 15 marca 2018 r. - Śmierć Jezusa.
5. 5 kwietnia 2018 r. - Czym jest łaska?
6. 19 kwietnia 2018 r. -Zmartwychwstanie Jezusa.
7. 10 maja 2018 r. - Kim jest chrześcijanin?
8. 24 maja 2018 r. - Być chrześcijaninem.
9. 7 czerwca 2018 r. - Podejmowanie decyzji- król Herod.
10. 21 czerwca 2018 r. - Podejmowanie decyzji - Jakub, Jan i Bartymeusz.
Opinie uczestników wcześniejszych edycji kursu
• Odkryłem, że dobre życie nie jest tym, co gwarantuje mi wejście do nieba. - Krzysztof
• Kurs uświadomił mi wartość chrześcijaństwa dla mnie osobiście oraz wagę tego, co zrobił dla
mnie Jezus. - Waldek
• Z tym kursem powinni zapoznać się wszyscy poszukujący sensu swojego życia. - Tomek
• Otrzymałam jasne wskazówki, jak być chrześcijanką w praktyce. - Ania
• Świetny kurs o ewangelizacji. Dzięki niemu dowiedziałem się, jak sam mogę dzielić się
ewangelią z innymi. - Robert

