16 - 21 JÚL, 2019
Ponor sa do Božieho príbehu a Božej misie.
Jeho hrdinom je Ježiš a jeho súčasťou si aj ty!

ponorka

ORGANIZUJE CIRKEV BRATSKÁ NITRA V SPOLUPRÁCI S ÚDM, 23+

16 - 21 JÚL, 2019
Pre mužov a ženy od 17 do 27 rokov, ktorí majú túžbu
preskúmať kde je ich miesto v Božej misií.
Ponor sa na šesť dní do celého príbehu Biblie a do
života lokálneho zboru v Nitre.
40€ PRE JEDNOTLIVCA, 60€ PRE MLADOMANŽELSKÝ PÁR

ČO JE PONORKA A NA ČO SLÚŽI?
Ponorkou chceme docieliť, aby mladí ľudia boli natoľko ponorení do dobrej správy
evanjelia, že to bude mať dopad na každý kút ich života. Veríme, že vďaka tomu budú
mať odvahu výrazne preorientovať svoje priority tak, aby skrze nich a ich komunity mohlo
ich mesto zakúsiť moc a prítomnosť Ježiša Krista.
Počas týchto šiestich dní sa spolu s ďalšími 15 ponorkáčmi ponoríme do príbehu celej
Biblie a interaktívnym spôsobom budeme skúmať, ako celý smeruje ku Kristovi. Budeme
skúmať ako do toho väčšieho príbehu patria naše príbehy. Na pár dní sa ponoríme aj do
života zboru v Nitre a budeme sa pýtať ako môže vyzerať cirkevná rodina na misií tam kde
nás Boh poslal. Náš čas bude venovaný aj klasickému vyučovaniu, ale aj spoločnému
učeniu sa v každodennom živote v kuchyniach, v obývačkach a v meste. Bývať budete z
ďalším ponorkáčom v rodinách.

Ponorku povedie Dawson Jones a Bohuš Vasiľ - podpastieri slúžiaci v Cirkvi Bratskej v
Nitre s niekoľkoročnými skúsenosťami s letnými stážami SOMA Immerse, USA.

VÍZIA PONORKY
krátkodobá:
Chceme pomôcť vytvoriť kultúru, kde budú mladí ľudia vytvárať, budovať a viesť
komunity ľudí s vášňou pre Ježiša a jeho misiu, kdekoľvek sa už nachádzajú.
dlhodobá:
Chceme vystrojovať budúcich lídrov, aby viedli tímy alebo sa pridávali do tímov,
ktoré budú zakladať zbory, aby napokon na každom mieste na Slovensku bol
miestny zbor.

PRIHLÁŠKA
Počet miest je obmedzený. Vyplňte prihlášku tu.
S otázkami o PONORKE píšte na: dominika.salajova@gmail.com

