
Menjetek,  és hi rdessétek az evangél iumot!  

TANÚSÁGTÉTEL 
 

„Kicsit féltem, hogy mit fogok kapni Istentől ezen a 

kurzuson. Azt tudtam, hogy ajándékot szeretne adni 

nekem és hogy szabadnak kell lennem. (…) Ahogy 

teltek a napok, éreztem, hogy nyugalom és béke 

költözik belém. A kurzus során Isten rámutatott a 

hiányaimra, hibáimra, olyan dolgokra, amiket 

másképp kellene csinálnom. Az életemben soha ennyi 

időt folyamatosan az Úrral nem töltöttem, mint itt. 

Egyszerűen csodálatos volt! A János kurzus után 

másképpen állok a dolgokhoz, mint eddig. (…) Itt 

éltem át a szentmiséket először – nagyon jó élmény 

ennyire közel lenni Istenhez. Számomra fantasztikus 

volt, és tudom, hogy nehéz napjaimban az itt 

hallottakból tudok majd táplálkozni.” 

 

Zsilinszky Zoltán, Budapest 

 

 

1. LÉPCSŐ KURZUSAI 
 
1.  Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre 
2.  Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást? 
3.  János – tanítványok iskolája 
4.  Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével 
5.  Üdvösségtörténet – a mi életünk története 
 Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása 
6.  Isten Országa – a közösségi élet iskolája 
 

2. LÉPCSŐ KURZUSAI 
 
7.  Pál – evangelizátorok iskolája 
8.  Dániel – az evangelizátor imája 
9.  Apolló – prédikátorok iskolája 
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők 

iskolája 
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 
 evangelizációnknak? 
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa 
 

3. LÉPCSŐ KURZUSAI 
 
14. András – az iskola víziója és módszertana 
15. Mária – az evangelizátor mintaképe 
16. Biblikus teológia 
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 
18. Péter – az Egyházról 
19. Melkizedek – a Liturgiáról 
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 
21. Jetró – az ökumenéről 
 
A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések 
állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: 
http://www.ujevangelizacio.hu 
 
A Magyarországon nem tartott kurzusok nevét nem 
emeltük ki. 
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