
„Mélybenéző”
spiritualitás és személyesség a kisközösségben

konzultációs (fél)nap
2013. április 13. szombat,

9:00 órától 15:00 óráig
MKPK Központi Irodaháza

Budapest, VI. Városligeti fasor 42.

A konzultációs napra elsősorban a keresztény kisközösségekkel foglalkozó embereket hívjuk és 
várjuk.
Célunk a közös gondolkodás, a résztvevők kisközösségekhez kapcsolódó tudásának megismerése 
és
gyarapítása, ezen keresztül pedig a közösségek életének gazdagítása.
A nap témája a kisközösségek spiritualitásának és személyességének mélysége. Úgy látjuk, hogy 
a mai
világ problémája nem csak a közösségek hiánya, hanem a meglévő közösségek felületessége is. 
Osszuk
meg tapasztalatainkat és gondolkodjunk el közösen arról, hogy tehetünke valamit a kisközösségek
életének mélyebbé tételéért!

Program

9:00 Érkezés, regisztráció
9:30 Előadás helyett – témafelvetés – magány vagy felületesség?
Kiscsoport – saját tapasztalataink felelevenítése és megosztása
Mások példái – ötletek, jó példák (pl. lelkiségi mozgalmak)
Műhelyek – mélybe jutás eszközei, előrelépés lehetősége
Összefoglalás – Jézus mondatai a mélységről
14:00 Lezárás, szendvicsek...

A konzultációs napot a Háló Mozgalom szervezi. A Háló a működő kisközösségek között teremt
kapcsolatot, valamint segít létrehozásukban és hozzájárul a hit és a személyes élet 
összekapcsolásának elmélyítéséhez a kisközösségekben: www.kiskozosseg.hu

A részvétel ingyenes.

Regisztráció és információ:
email: gaga.zsuzsa@halo.hu
telefon: 20/4743025



Jézus mélyre megy

Jn 1, 35-51: Natánael

„–  Lám, egy igaz izraelita, akiben nincsen semmi álnokság. Natánael megkérdezte tőle: -
Honnét  ismersz? Jézus így válaszolt:  – Mielőtt  Fülöp hívott  volna,  láttalak, a fügefa alatt
voltál. Natánael erre fölkiáltott: – Rabbi (azaz Mester), te vagy az Isten Fia, Te vagy Izrael
királya!”

Jn 4, 1-42: A szamariai asszony

„Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed.
Így igazat mondtál.”

Jn 9: A vakon született ember meggyógyítása

„Hiszel az Emberfiában? Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne? De hisz
látod – felelte Jézus –, ő beszél veled. Erre felkiáltott: Hiszek, Uram! – s leborult előtte.

Lk 5, 27-28. Lévi meghívása

„– Az felállt, és mindenét otthagyva csatlakozott hozzá.”

Lk 7, 36-50: Jézus lábának megkenése

„– A hited megmentett. Menj békével.”

Lk 8, 40-48: A vérfolyásos asszony

„– Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem.”

Lk 19, 1-10: Zakeus

„– Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”

Mk 7, 24- 30: A kánaáni asszony

„–  Igen,  Uram,  de  azért  a  kiskutyák  is  esznek  az  asztal  alatt  abból,  amit  a  gyerekek
elmorzsálnak.”

Mk 9, 14-29: A megszállott gyermek

„– Hiszek! Segíts hitetlenségemen!”

Mk 10, 17-22: A gazdag ifjú

„– Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.”

Mk 2, 10: A háztetőn leeresztett béna



„Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”

Mk 2, 17: Lévi meghívása, és az azt követő vacsora

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem
a bűnösöket.”

Mk 2, 27: Szombati kalászszedés

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. 28Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.”

Mk 3, 35: Jézus rokonai

 „Ezek az én anyám és testvéreim! 35Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és
anyám.”


