Har du et ønske om at studere Bibelen og teologi på et dybere niveau, men
ikke har haft mulighed for at gå på bibelskole? Leder du efter noget mere i dit
liv og er ikke sikker på hvor du skal finde det?
Så er Faith Academy måske noget for dig?
Faith Academy tilbyder et undervisningsforløb, som er udviklet med din
åndelig vækst for øje. Forløbet strækker sig over to år og vil foregå hver anden
tirsdag kl. 19.00-21.00. Forløbet består af 4 moduler, som kan tages uafhængig
af hinanden. Vi anbefaler dog af tage dem fortløbende, for din egen oplevelse
af sammenhæng og forståelse. Brochuren her giver dig et overblik over de
første to moduler.
Håber at se dig på Faith Academy.

MODUL #1

MODUL #2

4 okt. - 6 dec. 2022

24 jan. - 4 apr. 2023

Din tro - dit
livsfundament

Din identitet
i Kristus

4. OKTOBER

24. JANUAR

Tro- hvor vigtig er den?
Tro - et forhold

18. OKTOBER

Rune von Weydenberg Kærlet
Præst med ansvar for undervisning og sjælesorg

Tro - hvordan den formes og udvikles
Tro - må forløses for at give resultat

1. NOVEMBER

MODUL #1

MODUL #2

MODUL #3

MODUL # 4

Din tro dit livsfundament

Din identitet
i Kristus

Udvikl din relation
med Kristus

Giv din tro på
Kristus videre til andre

4. Okt. - 6 Dec. 2022

24 . Jan - 4. Apr 2023

3. Okt - 12. Dec 2023

24. Jan - 4. Apr 2024

MODUL #1 - Din tro - dit livsfundament
Du vil på dette kursus lære, hvad Bibelen siger om troens altafgørende
betydning for din vandring med Gud. Du vil lære, hvordan tro formes, og
har behov for næring, for at udvikle sig. Dette kursus giver dig en grundig
gennemgang og forståelse for, at troen på Kristus er et livsfundament.

MODUL #2 - Din identitet i Kristus
Du vil på dette kursus lære, at troen på Kristus åbner op for en ny og styrkende
fortælling om, hvem du er. Kurset giver dig en forståelse for din åndelige
forening med Kristus, en viden som kan frigøre dig fra fortidens dominerende
fortællinger og åbne en ny verden af muligheder for dig.

Tro - har behov for næring
Tro - som personlig beskyttelse

15. NOVEMBER
Kristendommens kernebudskab
Menneskets største problem
Guds løsning - Kristus

29. NOVEMBER
Hvordan kan jeg tale med Gud?
Forskellig former for bøn?
Troens rolle i bøn

6. DECEMBER
Hvordan taler Gud til dig?
Hvordan bibelen hjælper os med at
vokse åndeligt
5 måder at tilegne sig Guds ord på

Hvad siger du om dig selv?
Placeret i Kristus af Gud
Tro på hele evangeliet

7. FEBRUAR
Sindets forvandling
Kraften ved at tro på sandheden
Guds vej vs. menneskets vej

21. FEBRUAR
Fuldt ud accepteret af Gud
Synder eller retfærdig?
Fri fra fordømmelse

7. MARTS
Din sikkerhed i Kristus
Fuldt ud elsket af Gud

21. MARTS
Din værdi i Kristus
Alt formår du i Ham

4. APRIL
Hvad siger du om dig selv?
Din nye Selftalk

Faith Academy
består af tre
komponenter:
UNDERVISNING - 2 x 40 min lektioner
med kort kaffepause i midten.
GRUPPE DISKUSSION - Hver lektion
afsluttes med reflektion i små grupper og
opsamling i plenum.

UNDERVISNING
GRUPPEDISKUSSION
PERSONLIG
MANUAL

PERSONLIG MANUAL - Manualen
giver mulighed for at tage notater til
undervisningen og arbejde videre med
temaet derhjemme.

TILMELDING OG PRIS MV.
Tilmeldning er nødvendig og sker ved at tilmelde dig via kirkens hjemmeside,
eller direkte via NemTilmeld ved at scanne QR koden til højre med dit mobil
kamera.
Pris er 100 kr pr. person pr. modul
Der er plads til 60 personer.
Sidste tilmeldingsfrist til modul 1 er 1. oktober 2022
FAITH ACADEMY

FRIKIRKEN RANDERS
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