Filippus
Müjdeciler için yeni bir pratik-teoloji eğitimi
Bu Evangelie & Moslims’in eğitimi özellikle müslüman geçmişinden gelen ve hristiyan
olmuş olanlar için yeni bir eğitim ve bu kişileri bir senede eğitmek ve yetistirmek
içindir. Bu eğitim seni başkalarla birlikte İsa Mesih’in Müjdesini tanıtmak ve yaymak
için hazırlayacak. Bu eğitim Hollandaca’da, Arapça’da ve Türkçe’de, ve yeterince
kayıtlar olduğu zaman daha fazla dillerde sunulur. Eğitim yeri: Zeist
Üç amaç
1. Bilgi ve anlayışın derinleşmesi:
Tanrı, Kutsal Kitap, kendini,
hiristiyan ve islam inançlar
arasındaki farklar, toplumda ve
kilisedeki aktüel sorular;
2. Bir müjdeci için gerekli olan
yeteneklerin yetişirilmesi:
örneğin bir önder olarak hizmet
etmek kiliseler ile birlikte bir
takımda çalışmak, pastoral
yetenekleri, zor olan sorularla ve
zor durumlarda ne yapman
gerektigini öğrenmek;
3. Hristiyan karakterde ve yaşam
tarzında büyümek: başka
insanlar için bir örnek olarak
İsa’nın ardından gitmek.
Neler bekleyebilirsin?
 On ay boyunca, ayda bir hafta
sonu (cuma sabahtan – cumartesi
öğleden sonraya kadar) derslerle,
pratik dersler ve yetenekleri
alıştırmak;
 Hollanda’daki müslümanlar ile
olan kontaktlardan meydana gelen
sorulara daha derinlemesine giren
uzman ve tecrübeli öğretmenler;

 Bu dersleri kabullenmek ve
uygulanması için yardım eden bir
rehber;
 Stajgörevleri ve pratikte rehberlik;
 Çok derinleşme ve pratikle olan bir
öğrenim haftası;
 2019’daki tarihler: 27&28 eylül.,
25&26 ekim, 22&23 kasım, 20&21
aralık.
 2020’deki tarihler: 17&18 ocak,
14&15 şubat, 13&14 mart, 17&18
nisan, 15&16 mayıs, 12&13 haziran,
6 -11 temuz (öğrenim haftası).
Dersler
Bu eğitimde çok çeşitli dersler
hakkında bilgi alacaksın:
 Kutsal Kitabın karakteri ve
güvenebilirliği; Baba, Oğul ve
Kutsal Ruh’un arasındaki birlik;
Islam ve Hristiyan inançlarında
günah; Kutsal Ruh’un işi; Tanıklık
etmek ve Hizmet etmek;
 İncil dersleri hazırlamak ve
yönetmek; Çatışmalarda nasıl
davranmayı öğrenmek; Pastoral
liderlik; Ailede ve akrabalar
arasında tanıklık etmek;

 Karakter ve tanık olmak; İlişkilerde,
evlilik ve ailedeki sevgi; Mesih’te
özgürlük; Sadık kalmak ve ruhsal
savaşında dayanmak;
 Kilise, toplum ve entegrasyon ile
ilgili sorular;
Bütün derslerin özeti yakında
websitemizde.
Sertifika ve tasdik
Her ay bir test olacak. Böylece puan
biriktirebilirsin ve gerekli olan
puanları aldıktan sonra bir sertifikaya
sahip olabilirsin. Gittikçe Hollanda’da
daha fazla kiliseler müslümanlarla
geçinebilecek bir müjdeci arıyor. Bir
müjdecinin göreve başlayabilmesi için
Evangelie & Moslims’in sertifikası iyi
bir giriş olacaktır. Evangelie &
Moslims 40 seneden beri bütün
Hollanda’daki kiliselerde tanıliyor
Bu eğitimden sonra başka teoloji
eğitim görmek istersen bu sertifika
önemli olabilir. Bunun hakkında şuan
tanınmış teoloji eğitimlerle
görüşülüyor.

Müslümanları Mesih’in yoluna
getirmek ve onlara rehberlik yapmak
istiyor musun? O zaman bu öğrenim
senin içindir!
Masraflar
Böyle bir öğrenim çok masraflı oluyor
ve parasal destek olmadan
başlanamaz.
Eğitime katılanlar için masraflar:
€260,- (kayıt masrafı) + yedi ay
boyunca € 75,- euro taksitle ödeme
yapılabilir. Masrafların toplamı: €785,. Kendi kilisende veya imanlılar
topluluğunda bu eğitim hakkındaki
bilgileri paylaşıp sana maddi ve dua
desteklemelerini rica edebilirsin.
Başvuru ve kabul
Evangelie & Moslims’in bürosundan
bir başvuru formu isteyebilirsin, veya
bunu websitesinden indirebilirsin.
Eğitime kabul edilebilmek için önce
başvuru ve sonra uygunluk ve
motivasyon görüşmesi yapılıcaktır.
www.evangelie-moslims.nl/filippus

