Hetednapi Adventista Egyház

Mozimisszió a te gyülekezetedben!

A mozimissziÃ³ egy olyan Ãºjfajta, helyi missziÃ³s program, amelyre mÃ©g nem volt pÃ©lda MagyarorszÃ¡gon, Ã©s amely
egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ lehetõsÃ©g egy olyan cÃ©lcsoport elÃ©rÃ©sÃ©re, akiknek nem kelti fel a figyelmÃ©t egy evangelizÃ¡ciÃ³s alka
vagy az egyÃ©b megszervezÃ©sre kerÃ¼lõ missziÃ³s programok, azonban szÃ-vesen nÃ©znek filmet, Ã©s mozizni mÃ¡r
kÃ¶nnyebben eljÃ¶nnek.

Debrecenben, a Fazekas MihÃ¡ly utcÃ¡ban talÃ¡lhatÃ³ gyÃ¼lekezet volt az
elsõ, aki helyet adott ennek a programnak, Ã©s a vetÃ-tÃ©st minden
vÃ¡rakozÃ¡son felÃ¼li Ã©rdeklõdÃ©s Ã¶vezte, tovÃ¡bbÃ¡ rÃ©g nem lÃ¡tott siker
kÃ-sÃ©rte, hiszen a gyÃ¼lekezet Ã©pÃ¼lete kicsinek bizonyult az Ã©rdeklõdõ
tÃ¶meg befogadÃ¡sÃ¡ra, Ã-gy a filmet egymÃ¡s utÃ¡n kÃ©tszer is le kellett
vetÃ-teni.Â

Az Ãšj esÃ©ly cÃ-mû keresztÃ©ny nagyjÃ¡tÃ©kfilm megtekintÃ©se
egy kivÃ©teles missziÃ³s programlehetõsÃ©get jelent a helyi gyÃ¼lekezetek
szÃ¡mÃ¡ra, hiszen a gyÃ¼lekezeti tagok meghÃ-vhatjÃ¡k barÃ¡taikat,
ismerõseiket, szomszÃ©djaikat, Ã©s ez Ã¡ltal be tudjÃ¡k mutatni Istent a nem
hÃ-võ, gyÃ¼lekezetbe nem jÃ¡rÃ³ ismerõseiknek, illetve a sajÃ¡t hitÃ¼ket is
elmÃ©lyÃ-thetik. A film hitet, remÃ©nyt, erõt Ã©s bÃ¡torÃ-tÃ¡st nyÃºjt
mindazoknak, akik nehÃ©zsÃ©gekkel, anyagi gondokkal, emberileg
megoldhatatlan helyzetekkel nÃ©znek szembe, Ã©s rÃ¡vilÃ¡gÃ-t arra, hogy Isten
ma is jelen van az Ã©letÃ¼nkben ha meghÃ-vjuk Ã–t, Ã©s nincs olyan problÃ©ma
amit vele ne lehetne lekÃ¼zdeni.

A vetÃ-tÃ©sek szervezÃ©sÃ©nek
lehetõsÃ©gei, feltÃ©telei: Mivel a film befektetõi tõkÃ©bõl kÃ©szÃ¼lt Ã©s a
vetÃ-tÃ©sek kÃ¶ltsÃ©gekkel jÃ¡rnak, Ã-gy sajnos nem lehetnek ingyenesek.
Azonban egyhÃ¡zi program keretÃ©ben, rendkÃ-vÃ¼l kedvezõ Ã¡ron elÃ©rhetõ a
film. A vetÃ-tÃ©sek szervezÃ©se tÃ¶rtÃ©nhet a gyÃ¼lekezetben, a helyi
mûvelõdÃ©si hÃ¡zban, illetve moziban. A moziban, illetve mûvelõdÃ©si
hÃ¡zban/kÃ¶zpontban tÃ¶rtÃ©nõ vetÃ-tÃ©s esetÃ©n a filmforgalmazÃ³ szÃ-vesen
tÃ¡rgyal a mozival, mûvelõdÃ©si kÃ¶zponttal a vetÃ-tÃ©srõl Ã©s annak
megszervezÃ©sÃ©rõl.

TovÃ¡bbi informÃ¡ciÃ³kkal kapcsolatban a kÃ¶vetkezõ
elÃ©rhetõsÃ©gen lehet Ã©rdeklõdni: BÃ¡konyi NÃ³ra +36-30/864-1967, e-mail:
nora.bakonyi@gmail.com.

A vetÃ-tÃ©sek promÃ³tÃ¡lÃ¡sÃ¡ra a film
forgalmazÃ³ja B1 mÃ©retû (70x100 cm-es) plakÃ¡tokat tud biztosÃ-tani.
Illetve, ha kisebb mÃ©retre van szÃ¼ksÃ©g, Ãºgy a szerkeszthetõ biankÃ³s
plakÃ¡t Ã©s szÃ³rÃ³lap sablon a gyÃ¼lekezetek rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡ll.
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