
Ábrahámképzés • iskolabemutató érdeklődőknek
2015. október 17., Budapest

Tetszik, ahogy tartjuk a kurzusokat? Isten téged is erre hív?
Ha igen, gyere, ismerd meg az iskolát! Ez a nap feltárja szá-
modra, hogy mi az iskola és hogy itt van-e a helyed. Ha már
benne vagy, láss bele annyira a vízióba, hogy te is át tudd adni.

Új élet Krisztusban kiképző
2015. április 25., Budapest

Munkatárs vagy és nem jutottál el tavaly a kiképzőkre? Ne
maradj le, gyere velünk! A képzés bemutatja mi a különbség a
Fülöp és az Új élet kurzus között.

Karizmák kurzus •munkatársaknak
2015. február 6–8., Budapest

A képzés témája az a 9 karizma, amelyet az elsőKorintusi levél
12. fejezetében találunk. A karizmákat nem önmagukban, ha-
nem az evangelizációban mutatja be a kurzus és a gyakorlatok
is erre irányulnak. A kurzust a Bandifi és a Lelkes Team szer-
vezi, de minden munkatárs jöhet rá.

Tanítóképzés •munkatársaknak
2015.május 16–17., Budapest

Ugye tudod miért duplacsövessel lövünk? Ez a hétvége ott
folytatódik, ahol az Apolló kurzus befejeződik: a speciálisan
Szent Andrásos elemeket tanuljuk: dinamikavezetés, spiritua-
lizáció, tanítási fogások. Kezdő és leendő tanítók, sorakozó!
Egy nagyszerű lehetőség arra, hogy Isten kiképezzen téged!
Apollóval duplát ér, a sorrend nem lényeges.

II.EurópaiSzentAndrás szeminárium
2015. augusztus 18–23., Krakkó (Lengyelország)

Új kurzus várható Pepétől az európai iskolák következő talál-
kozóján.

Krisztus szeretete
sürgetminket!
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Ünnepelj velünk!

20 éves jubileumi konferencia
Szeretettel hívunk 2015. november 28-án a hálaadásunkra Buda-
pestre, mivel ekkor lesz 20 éve annak, hogy Magyarországon el-
indultak az első kurzusaink. A kis mustármag már nagy fává
nőtt. Az iskola nagyobb, mint az alapítók gondolták: sok csapat,
rengeteg kurzus, sok-sok evangelizált, akiknek életét Jézus meg-
változtatta. Ha te is hálás vagy Istennek azért, amit a szolgálatunk
adott neked, ne sajnáld a fáradtságot eljönni Budapestre erre az
egész napos ünnepünkre. Ez a nap az öröm ünnepe lesz: a meg-
térésünk, az elhívásunk, a küldetésünk örömünnepe. Boldog, aki
hálás tud lenni!

Részletek a honlapon az év folyamán.

20 éves jubileumi Band-Ász nap
2015-ben rendhagyó módon a munkatársi találkozó a fenti kon-
ferencia másnapján, november 29-én, vasárnap lesz, melyet Szent
András apostol ünnepéhez igazítottunk. Az alkalom annyira kü-
lönleges, hogy a forma és a tartalom is ehhez fog igazodni: most
képzés nem lesz, csak hálaadás, nagy-nagy dicsőítés, közbenjárás…
Ami nem változik: a gyerekekre is gondolunk. De a hatalmas ju-
bileumi tortából nem csak nekik fog jutni!

Hívjuk a magyarországi iskola minden munkatársát családostul
és a határon túli iskolákat is! Részletek majd a Bandistákon.

További kurzusok
Új kurzusok – főleg Új élet Krisztusban – várhatóak még év köz-
ben. Keresd ezeket a honlapon! Szeretnél nálatok a plébánián,
vagy a közösségedben? Keress meg bennünket!

További információk és jelentkezés
Minden szerveződő kurzusról részletes információt a honlapun-
kon találsz a kurzus előtt két-három hónappal.
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Új élet Krisztusban kurzus
2015.március 6–8., Zalaegerszeg (zártkörű) •

2015.március 13–15., Kecel • 2015.május 1–3., Pécs •
2015. november 6–8., Szeged

Ez a már jól ismert Fülöp kurzus új változata. Új, jobb, de a lé-
nyeg pontosan ugyanaz: a kurzus nem más, mint találkozás az
élő Istennel, vagyis a Jézus Krisztus által hozott örömhír, csak
más módon, érthetően, vidáman, kreatívan megfogalmazva.
Isten ajándékkal vár, melyet már régóta szeretne neked átadni:
az új életet. Szeretnéd megismerni Istent?Ő szeretne neked
bemutatkozni.

Boldogok vagytok kurzus
2015. szeptember 25–27., Szeged

Jézust talán olyannak képzeljük, mint aki sokat szenvedett,
szüntelenül vitatkoznia kellett, nem értették meg, nem tértek
meg a szavára, egyszóval beesett arcú, szomorú embernek –
amilyenek mi magunk vagyunk. Pedig Jézus az evangéliumok-
ban vidám és boldog ember. Lehetünk mi boldog kereszté-
nyek?

Emmausz kurzus

János kurzus • tanítványok iskolája
2015. jan. 29–febr. 1. és febr. 27–márc. 3., Mélykút (zártkörű) •

2015. július 31–augusztus 5., Vál
Isten Országa Jézus körül jön létre. Valamint azok körül, akik
olyanok, mintŐ. Jézus úgy hívta őket: tanítványaim. A tanít-
vány olyan, mint a Mestere. Más dolog csodálni Jézust és más
követni őt. A tanítványok kiváltsága így szólítani Jézust:
„Mesterem”. Ez a kurzus Jánosról a „szeretett tanítvány”-ról
van elnevezve. Ilyen akarsz lenni? Ez a kurzus az iskola szíve.

Az evangélium7 fiatalja kurzus
2015. február 13–15., Piliscsaba

Egy kis apró, de erős, evangelizáló kurzus, ahol az evangéliu-
mokban szereplő fiatalok történeteiben felfedezzük: az alakít-
ja alapjaiban az életünket, hogy mit válaszolunk Jézusnak,
amikor találkozunk Vele. Az fiatal, aki még képes változni.

Damaszkusz kurzus
2015. április 10–12., Budapest

A Damaszkusz kurzus Szent Pál evangéliumát kutatja élete és
tanítása tükrében. Pál így hivatkozik arra, amit hirdet: „az én
evangéliumom” (2Tim 2,8). Saját evangéliuma van. Különös,
mert Szent Pál nem beszél a saját megtéréséről, hanem megvi-
lágosodásnak és kinyilatkoztatásnak nevezi. Ha Pál apostoli
életét meg akarjuk érteni és mintázni, először is a neki adott
kinyilatkoztatást kell befogadnunk. Egy megrázó kurzus az
öreg apostol vallomásaival.

Pál titka kurzus • apostolok iskolája
2015. július 21–26., Ménfőcsanak

Tarzusi Pál a legeredményesebb apostol, működésének csupán
23 éve alatt a legnagyobb evangelizációs munkát végezte.
A kurzus Szent Pál apostoli életútját és annak titkait kutatja.
E kurzus nem egyszerűen az egyik kurzusunk, hanem az, mely
magát az Iskolát is ihlette.

Mózes kurzus
2015. augusztus 11–16., Sátorhely

Mózes életével megismerjük az utat, melyen egy hívő közösség
eléri az Ígéret földjét, és melyen Isten egy vezető által vezeti
népét. A fáraó, Midián és a puszta iskolájában nem vezetői
praktikákat, hanem vezetői, felszabadítói mentalitást tanu-
lunk Mózestől. A kurzus azoknak szól, akikre Isten másokat
bízott.

Apolló kurzus • tanítók iskolája
2015. július 15–19., Törökbálint

Tanítani Isten Igéjét kisközösségben, órán, liturgián, szószék-
ről, vagy kisszékről nem mindenkinek megy csuklóból. Meg-
találni az üzenetet, megfogalmazni, elrendezni, jól előadni –
erről szól ez a kurzus, olyanoknak, akik „ékesszólóan”, haté-
konyan akarnak beszélni, mint Apolló. A kurzus egy élmé-
nyekkel teli repülős kaland sok-sok gyakorlattal.

József, az álomlátó kurzus
2015.március 6–8., Ménfőcsanak

Miért nem tűnt el a süllyesztőben József, Jákob fia, amikor
testvérei túladtak rajta? És később, amikor tehette volna, miért
nem állt bosszút? Hogyan gyógyult meg József? Mi köze a
belső gyógyulásnak az álmokhoz? A kurzus elsősorban Isten
szolgáinak az Isten ügyeiben szerzett csalódásaikból való
gyógyulásról szól, némileg más módon, mint ahogy erről
általában beszélni szokás.

2015.március 13–15., Szeged • 2015. október 9–11., Kecel
Isten nem néma, hanem kifejezetten beszédes, van mondani-
valója számunkra: ez a Biblia. Igaz, a Könyvek Könyve első
kézbevételre hosszú és véres, háborús, büntető-törvényköny-
ves első lapokkal van tele. Mi ennek a sok századon át íródott
levélnek az értelme, a középpontja és hogyan kell érteni? Elol-
vassam? Erre ad választ az Emmausz kurzus…




