É Z S A I Á S N AP - LOGOS KONFERENCIA - 2011. JANUÁR 29.
Logos-Ház, Miskolc, Gyıri kapu 12/A - Elıadónk: Görbicz Tamás
A próféták királyának méltán nevezett Jesájá szolgálata, megkapó üzenete lesz
az egész napos konferenciánk témája. A Szent Szellem ıt használja, hogy Izrael elé
állítsa Isten Bárányának szenvedéseit és halálát. Bátorításainak rendkívüli mélysége,
különös szépsége ma is megragadja a Szentírást tanulmányozó, igazságot keresı
embereket. Szolgálata egy izgalmas korszakra esik, amikor körülötte minden
összezavarodott.
Ézsaiás az Újszövetség leggyakrabban idézett könyve, mégis kevesen ismerik
keresztények igazán mélységében Ézsaiás próféta forradalmi üzenetét.
A Holt-tenger melletti Kumrámban találtak egy 2000 éves Ézsaiás tekercs
másolatot, még 1947-ben. Jeruzsálemben az Izraeli Múzeum legismertebb része a
Könyv Csarnoka, annak központi termében, a kupola alatt egy üvegvitrinben látható
i.e. 100-ból az egyetlen épen maradt ókori bibliai könyv. Az összevarrt, juhbırbıl
készült pergamen Ésaiás 66 fejezetével összesen 7 méter hosszú. Ez a legnagyobb és
legkiválóbb állapotban megmaradt ép tekercs. Isten megengedte, hogy lássuk ezt!
Vajon miért maradt fenn? Mi az üzenete számunkra?

AZ ÉZSAIÁS NAP TARTALMA - RÉSZLETES PROGRAM:
9,00 – 09,30 – Regisztráció, kellemes kérdés: kávé-tea-süti?
9,30 – 09,45 – Kezdet, ima, bemutatkozás
9,45 – 11,15 – 1. elıadás I.) Bevezetés: Ézsaiás és kora, a királyok, akiket szolgált és azok
mőködése, könyvének felépítése.
11,15 – 11,30 – Szünet
11,30 – 13,00 – 2. elıadás II.) A prófétai idısíkok, a prófétai szakaszok értelmezése,
Az 1. könyv: Manasse könyve
13,00 – 14,00 – Ebéd
14,00 – 15,30 – 3. elıadás III.) 2. könyv: A Messiás; 3. könyv: A nemzetek és a végidık
15,30 – 15,45 – Szünet
15,45 – 17,15 – 4. elıadás IV.) A Vigasztalások könyve; Ézsaiás idézetek az újszövetségi
iratokban - Az Úr szolgája ciklus - Keresztelı János - A Messiás eljövetele Izrael helyreállítása
17,15 – 18,00 – Kérdések-válaszok, uzsonna
18,00 – Ima, tervezett konferenciazárás
Minden blokkvégén lehet majd kérdéseket feltenni. Kérünk mindenkit a pontos érkezésre!
A konferencia díja 3000Ft, ami tartalmazza az étkezéseket. Logos hallgató, aki kurzusként
felveszi, normál kurzus díjat fizet, a konferencia díját elengedjük neki, de kérjük, jelezze
ebéd igényét.
Elızetes regisztrációt kérünk e-mailben január 20-ig! (Ami a hely korlátozott volta és az ebéd
miatt is szükséges.)

Regisztráció és további infó:
Kovácsné Boros Ilona,
email: logostitkar@freemail.hu
tel: +3620 420 2005
www.logos-hungary.hu

Mindenkit szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Budai Zsolt és a Logos Csapata

