
Mások mondták a kurzusról
„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a sötétség-
ből a világogsságba juthatogk úgy, hogy Ő visz a te-
nyerén. Bátogrsággal és békével térek haza a kur-
zusról.”

„Isten ey nayogn úgj ogldalát mutatta meg nekem és  
közelebb kerültem Hogzzá. Ha meg akarogd tudni, 
mi az úgj élet titka, yere el és ismerd meg az élő 
Jézust !”

„Jó tudni, hogy igazi kincs vayogk Isten számára. 
Megértettem, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt  
a kereszten. A Szentlélek csogdálatogsan megérin-
tett.” 

„Megkönnyebbültem, megnyugogdtam, mert tu-
dogm, nem vayogk eyedül küzdelmeimben a kísér-
tés ellen. Mert Jézus lakik a szívemben.”

„Ha az igazságogt keresed, és valami hiányzik az 
életedből, az Új élet kurzus rámutat, mi hiányzik 
és hogyan töltheted be a benned levő hiányérzetet.”

Az iskola képzési programja

I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet :::eeelsőeevangelizáció
2. Emmausz :::eetalálkozáseIsteneIgéjével
3. János :::eeaetanítványeiskolája
4. Jézuseszemélyeeae4eevangélistaeszemével
5. Üdvtörténet :::eeaemieéletünketörténete
6. Mózes :::eeaefelszabadítóeiskolája
7. Bogldoggogk vaytogk :::eeúteaeboldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál :::eeazeevangelizátoreiskolája
2. Dünamisz :::eeevangelizációeaeSzentlélekeerejével
3. Timóteus :::eeolvasni,ealáhozni,etanulnieaeBibliát
4. Pál titka :::eeaesikereseevangelizáció
5. Apoglló :::eeaetanítóeiskolája
6. Damaszkusz :::eePáleevangéliuma
7. Mária :::eeazeevangelizátorepéldaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha :::eeaereménységetanúi*
2. Péter :::eeazeEgyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács :::eeapologetika*
5. Biblikus teoglógia
6. Melkizedek :::eeaeliturgiáról*
7. Jetró :::eeazeökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András :::eevízióeésemódszertan
2. József Barnabás :::eeformáláseésefelkészítés

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fiatalja
– Jézus uralma :::eetized*
– Tetelesztai : Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmogdogzó :::eebelsőegyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::eeelsőeevangelizáció
– Ászáf :::eeaedicsőítőeszívekiformálása
– Kogrnéliusz [K1] :::eeaeközösségeszületése
– Isten Országa [K2] :::eeaeközösségenövekedése
– Kogrintus [K1+2] :::eeaeközösségieéletemegújítása
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A kurzusról
AzeÚjeéleteKrisztusbanekurzuseegyszerűenecsake
Jézusróleéseazeörömhírérőleszól.eSemmiemásteneme
leheteaekurzusonemegtudnieIstenről,ecsakeaeleg-
fontosabbat.

Kiknek szól?eNeked,
– haeszeretnélekeresztényelenni,
– haetöbbeszeretnélelenni,emint vasárnapiekeresz-

tény,
– haemégenemetudod,emiérteörömeJézusnakeélni,
– haemárenemetudszeJézusnakeörülni,
– haeszeretnédeIsteneigaziearcátemegismerni,
– haelehúzeaebűn,
– haenemeértedemiérteujjongunkehúsvétkor,
– haehitedetalánekicsiny,
– haeIsteneLelkeetávoli,
– haemagányose(keresztény)evagy,
– haemégenemevagye(teljesen)eIstené,
– éseszeretnéleIstenneleúj életeteelkezdeni.

Miből áll?eElőadásokból,eimából,eénekekbőleése
sok-sokegyakorlatból,eközösetapasztalatból,ehogye
valósággáeváljonebenned,eamirőleszóleaekurzus.

A kurzus témáiból
– Istennekeajándékaevaneaeszámodra
– Isten :::eeszeret,enemeszeret?
– Mindigetapasztalom?
– Jézus :::eeaehúsvétemegoldása
– Kellehinni?
– Mieaz,ehogyemegtérni,eéseminek?
– MiértenevezzükeJézusteÚrnak?
– Szentlélek :::eecsakehabeaetortán?
– KözösségeéseEgyházeehogyemegmaradjunkeése

növekedjünk
Ha valaki meghallja szavamat, és 
kinyitja nekem az ajtót, bemeyek… 
• Jel 3,20

Igazgató
ArmeKatalin

Koordinátor
MikescheMarietta

Szolgálócsoport 
AzeÚjeJeruzsálemeiskolaközösségetagjai

Időpont
2015.edecembere4-6.

Gyülekező,eregisztrációekezdeteepéntekene18eóra-
kor.eBefejezésevasárnape17eórakor.

Helyszín
1116eBudapest,eFehérvárieúte168–178.eCelépcsőház,e
földszinte35.e(171-esecsengő)

Információk
Aekurzusehelyieknekebejárós.eAkinekevaneszálláse
igénye,ekérjükejelezze.eSzálláselehetőségeittehely-
bene1500eFt/fő/éj.

Aekurzusereggele(szombat,evasárnap)e8eórakore
kezdődikeéseesteekb.e21eóráigetarte(péntek,eszom-
bat).

Hozzájárulás
6000eFt,eamiteaekurzusekezdetekoreaehelyszínene
regisztrációnálekellefizetni.

Ezemagábanefoglaljaeaekétevacsorát,ekétereggeliteae
szombatieésevasárnapieebédeteéseaetechnikaiekölt-
ségeket.e

Jelentkezés
– PostáneeSzenteAndráseEvangelizációseIskola

1116eBp.,eFehérvárieút.e168-178.e„C”efszt.e35.
– E-mailbeneemikesch.marietta@gmail.com
– Internetene(regisztrálva)eazeiskolaehonlapjánee

httpe//szentandras.ujevangelizacio.hue
Határidőe2015. november 30.

Kérjük,ehogyetelefonszámot,evagyee-mailecímete
mindenképpeneadjemeg,ehogyevisszajelzéstetud-
junkeadnieaekurzussalekapcsolatosan.

Csakeakkorejelentkezz,ehaeaekurzusonevégigejelene
tudszemaradni!

Továbbieinformációee

– MikescheMariettae+36e70e2517926

Hozz magaddal
– nyitotteszívet
– teljeseSzentíráste(Jeromos,evagyeSzt.eIstván-

félét)
– jegyzetfüzetet,etollat

Szeretettel várunk!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

