MISTÄ ON KYSYMYS?
-EVANKELISTOJEN MAIHINNOUSU on vuoden kestävä matka.
Se koostuu 3 viikonlopusta Kiponniemessä ja 9 yksittäisestä
missio päivästä eri puolilla Suomen Vapaaseurakuntia. Viikonloput ovat pakollisia ja 9 yksittäisestä päivästä saa osallistua kaikkiin, mutta vähintään viiteen. Koulutuksesta saa
todistuksen.

LÄhde
mukaan!
- 3 viikonloppua
- 50 osallistujaa
- 9 yksittäistä aktio päivää
eri puolilla Suomea
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Kiponniemen toimintakeskus
Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

KIPONNIEMI.FI/EVANKELISTOJENMAIHINNOUSU
Lisätietoja: Manuel Rautalahti 050-5375857

TARKOITETTU KAIKILLE JOTKA TAHTOVAT
KERTOA JEESUKSESTA!

KENELLE TARKOITETTU?
- Evankelistojen maihinnousu on tarkoitettu jokaiselle…..
- Joka tahtoo KERTOA JEESUKSESTA
- Joka tahtoo TAVOITTAA OMAN ALUEENSA IHMISIÄ
EVANKELIUMILLA
- Joka tahtoo ROHKAISTA OMAA KOTISEURAKUNTAANSA
VIEMÄÄN EVANKELIUMIA
- Joka tahtoo VAHVISTUA EVANKELISTAN KUTSUMUKSESSAAN

”Mennään kaikkien
ihmisten maailmaan”

”Tuntea Jeesus ja tehdä Hänet
tunnetuksi!”

KUKA?

Kiponniemen viikonlopuissa pääpaino on opetuksessa, rukouksessa ja verkostoitumisessa.
Opetuksessa keskitytään mm. Seuraaviin aiheisiin:
- Mikä on evankeliumi?
- Kuinka sovellan evankeliumia erilaisiin tilanteisiin?
- Somen käyttö evankeliumin työssä?
- Evankelistan kutsumus & persoona
- Evankelistan tehtävä
- Elävä rukouskokous
- Ryhmätyöskentelyä
- Some videoiden tekemistä
- Paneelikeskusteluja
- Apologian pintaraapaisu
- Pyhän Hengen johdatus
- Miten johdan ihmisen Jeesuksen luokse?
- Taivaallisia ajatuksia ihmisten tavoittamiseen
- Miten järjestän mini mission?
- Erilaisia evankelistoja
- My story - miten kerron uskostani
& PALJON MUITA MIELENKIINTOISIA AIHEITA

Yksittäisiä päiviä on kaikkiaan yhdeksän. Missio päivissä eri
puolilla Suomea laitamme opittua käytäntöön ja jokainen
näistä päivistä on oma Mini Missio. Jokaisesta päivästä tulee
ainutlaatuisen erilainen, sovellettu paikallisen seurakunnan
tarpeisiin. Luvassa ihmisten kohtaamista, lasten tapahtumaa, nuorisokahvilaa, vankila vierailua, toritilaisuuksia,
Missio tilaisuuksia, Viikkolehden Hyvien Uutisten jakamista
& paljon muuta!

MISSÄ?

Evankelistojen maihinnousu koulutuksesta vastaa Manuel
Rautalahti yhdessä teamin kanssa johon kuuluu Anna Aittoniemi, Tom Bollström, Jeremia Klinga ja Markus Sainio. Menossa
mukana on myös Kiponniemen uusi toiminnanjohtaja Juhani
Ilkka. Koulutukseen saapuu monia mielenkiintoisia vierailijoita
jotka jakavat sydäntään evankelistan kutsumuksesta!

KIPONNIEMEN VIIKONLOPUT

MISSIO PÄIVÄT

”Suomi tarvitsee Jeesusta”

- Kaikki viikonloput ovat Kiponniemen toimintakeskuksessa.
Yksittäiset päivät ovat eri puolilla Suomea yhdeksässä eri Vapaaseurakunnassa.

MILLOIN?
- Viikonloput Kiponniemessä 5-7.2.2011. 13-16.5.2011.
(Huom! Pidennetty viikonloppu alkaa jo helatorstaina.)
& 8-10.10.2011. Yksittäiset päivät sijoittuvat helmi-marraskuulle ja ilmoitetaan koulutukseen tuleville infokirjeessä.

”Suomalaiset ovat janoisia
ja meillä on Elävä Vesi!
Let ’s do this!”

ILMOITTAUTUMINEN?

		

”Tule, syty ja sytytä!”

”tutustutaan yhdessä
evankeliumiin”

- Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa
kiponniemi.fi/evankelistojenmaihinnousu.
- Evankelistojen Maihinnousuun otetaan maksimissaan
50 osallistujaa. Jokainen osallistuja tarvitsee suosituksen.
Lausunto lomake löytyy ilmoittautumisen yhteydessä
Kiponniemen nettisivuilta.
- Ilmoittautumisaikaa on 15.1.2011 asti tai niin kauan kuin
paikkoja riittää.
- Lisätietoja: Manuel Rautalahti 050-5375857, manuel@svk.fi

HINTA?
- Koulutuksen hinta on 500 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 100 euroa ja loppusumma ennen koulutuksen alkua. Maksu sisältää: Opetuksen, täyden ylläpidon
Kiponniemessä 3 viikonloppuna. Yhdeksän yksittäisen päivän matkat ja ruuat jokainen huolehtii omakustanteisesti.

Tule mukaan viemään koko evankeliumi, koko ihmiselle, koko Suomeen, koko Pyhän Hengen voimassa!! JUMALA TARVITSEE JUURI SINUA! Nähdään Kiponniemessä

