
Boh,cirkevasvet
Interaktívny kurz pre kresťanov, ktorí sa chcú
zúčastniť Božieho konania vo svete. Ide o biblické
poslanie, históriu, stratégiu a kultúrne bariéry.
Nájdite svoje povolanie v Božom globálnom poslaní!

12. – 14. a 19. – 21. marec 2020

Kresťanský zbor v Rači, Pri Šajbách 1, 83106 BA



Pre koho je kurz určený?
Kurz Kairos je vhodný pre kresťanov všetkých vekových
kategórií, ktorí chcú brať Božie poslanie vážne a hľadať
praktické spôsoby, ako sa aktívne podieľať na napĺňaní Bo-
žieho plánu. Kurz Kairos nie je klasický misionársky kurz.
Budeme študovať Starú a Novú zmluvu a zistíme, o čo sku-
točne Bohu ide a čo to má s nami spoločné. Mnohí účast-
níci po absolvovaní kurzu povedali: "Teraz mi Biblia dáva
zmysel a spoznal som svoje miesto v Božom pláne." Tento
kurz sa prednáša vo viac ako 100 krajinách sveta, v 30
rôznych jazykoch.

Tematický prehľad
Biblický
Boží plán pre národy

Historický
Svetové dejiny a rast
kresťanstva

Strategický
Čo sú "nezasiahnuté národy" a
prečo sú pre Boha také dôležité?

Kultúrny
Evanjelium a medzikultúrna
komunikácia

Kurz Kairos je vzrušujúca cesta
objavovania, ktorá odhaľuje Božie
srdce tomuto svetu.

■ Objavte červené vlákno v Božom Slove

■ Poznajte Božie srdce pre všetky národy

■ Vnímajte, ako svetové dejiny vyzerajú z Božej
perspektívy

■ Preskúmajte, čo zostáva urobiť

■ Využite svoj podiel na fantastickom Božom pláne



Obsah kurzu
■ Úvod do každej novej lekcie

■ Samoštúdium (Študijný sprievodca)

■ Video a diskusia

■ Chvály a modlitba za “nezasiahnuté národy”

■ Malé skupiny a aktivity

Viac informácií na
facebook.com/kurzkairos

Pre tých, ktorí sa chcú v budúcnosti podieľať

na kurze Kairos, ponúkame tréning pre

facilitátora kurzu, ktorý je voliteľný.

Program
štvrtok, 12. / 19. 3.
Registrácia do 16:00

Program 16:30 - 21:00

piatok - sobota, 13. - 14. 3.
20. - 21. 3.

Program 09:00 - 17:00

Tréning facilitátora kurzu (voliteľný)
piatok, 21. 3.

17:00 - 21:00 hod.

Absolvent tréningu pre facilitátora kurzu sa doma naučí
pridelené lekcie. Pred ďalším kurzom si s vedúcim
facilitátorom preskúša svoje lekcie a následne ich

odprezentuje.



Ceny a registrácia
Registračný poplatok 50€ zahŕňa všetky materiály.
Treba ho uhradiť do 5. 3. 2020 na misijný účet SK14
1100 0000 0026 2148 1512. V poznámke uveďte:
priezvisko, meno, kurz Kairos. Obedy sa na vlastné
náklady budú hromadne objednávať z miestnych
reštaurácii.

Tento kurz je určený na pomoc cirkvám pre prijímanie a prak-
tizovanie misijného mandátu. Poraďte sa s vedením miestne-
ho cirkevného zboru, či nemá možnosť finančne vám prispieť
na kurz Kairos.

Miesto konania
Kresťanský zbor v Rači
Pri Šajbách 1
83106 Bratislava

Termín uzávierky prihlášok je 5. 3. 2020.

Online prihláška - http://bit.ly/kairosbratislava
Online brožúra - http://bit.ly/brozuraba

Ďalšie informácie o kurzoch:
facebook.com/kurzkairos
0905 680 085
simplymobilizingsk@gmail.com


