
Ajánló a 2014-es kurzusokból

Itt az új evangelizáció ideje!

ÖRÖMMEL HIRDETJÜK AZ EVANGÉLIUMOT!

GYERE 2014-BEN IS,
NÖVEKEDJEN

BENNED ÉS KÖRÜLÖTTED
AZ EVANGÉLIUM!

HOZD EL
BARÁTAIDAT IS!

HOGY

Munkatársaknak

Ábrahám képzés
Tetszik, ahogy tartjuk a kurzuso-
kat? Isten téged is erre hív? Ha
igen, gyere, csatlakozz az iskolához!
Ez a nap feltárja számodra, hogy mi
az iskola és hogy itt van-e a helyed.
• Budapest,
201 4. november 8.

Új élet Krisztusban kiképző
Tartottál már Fülöp kurzust és tartanád az új verzióját is?
Gyere, tanuljuk meg együtt.
• Győr-Ménfőcsanak, 201 4. augusztus 22–24.
• Budapest, 201 4. október 1 0–1 2.
• Kiskunfélegyháza, 201 4. november 1 4–1 6.

András műhely
A műhely bevezet az iskola
módszertanába. Témája: hogyan
tesszük a dolgokat a kurzusokon?
• Velence, 201 4. január
24–26.

József Barnabás labor
A labor
bevezet
az iskola
pedagó-
giájába.
Témája: miért tesszük így a dolgokat a kurzusokon?
• Szeged, április 25–27.

Band-Ász napok
Az iskola munkatársainak éves
találkozója. A jövő felé mozdulunk.
• Pannonhalma, 201 4. március
1 4–1 6.

iskolabemutató

Kurzusok
A keresztény élet alapjai
1 . Új élet Krisztusban: első evangelizáció
2. Emmausz: találkozás Isten Igéjével
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok: út a boldogsághoz
Hogyan evangelizáljunk?
1 . Pál: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció
5. Apolló: a tanító iskolája
6. Damaszkusz: Pál evangéliuma
7. Mária: az evangelizátor példaképe
Hogyan képezzünk evangelizátort?
1 . Maranatha: a reménység tanúi*
2. Péter: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: a liturgiáról*
7. Jetró: az ökumenéről*
Evangelizációs iskolák képzése
1 . András: vízió és módszertan
2. József Barnabás: formálás és felkészítés
Választható kurzusok
• Az evangélium hét fiatalja
• Jézus uralma: tized*
• Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
• József, az álmodozó: belső gyógyítás*
A magyarországi iskola kurzusai
• Fülöp: első evangelizáció
• Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása
• KOrnéliusz [KO1 ] : a közösség születése
• Isten Országa – KOinonia [KO2] : a közösség növekedése
• KOrintus [KO1 +2] : a közösségi élet megújítása



Fülöp kurzus
„Kopp-kopp, helló, én ismerem Istent,
érdekel?”
Egyvalaki tényleg ismeri I stent, és Ő eljött
közénk. Ez a kurzus Róla és rólad szól. A
kurzus nem más, mint a Jézus Krisztus által
hozott örömhír. Csak más módon, érthető-
en, vidáman bemutatva, kreatívabban megfogalmazva.
Gyere, és engedd be Jézust az ajtódon!
• Kecskemét, 201 4. január 1 7–1 9.

Új élet Krisztusban kurzus
I sten egy ajándékkal vár, melyet
már régóta szeretne neked
átadni: egy új életet.
A Fülöp új verziója. Még jobb!
• Budapest, 201 4.
október 24–26.

Kornéliusz kurzus
Ha vagytok néhányan, akik szeretnétek
közösséget, de nem tudjátok hogyan
kezdjétek el, gyertek el ide. Nemcsak
beszélünk róla, hanem gyakorlati segítséget is
kaptok a közösségetek megalapításához.
• Devecser, 201 4. február 7–9.

Emmausz kurzus
I sten kifejezetten beszédes,
és van mondanivalója
számunkra: ez a Biblia .
Igaz, a Könyvek Könyve
első kézbevételre hosszú
és véres, háborús, bünte-
tőtörvénykönyves első lapokkal van tele. Mi ennek a hosszú és
sok századon át íródott levélnek az értelme, a középpontja és
hogyan kell érteni? Erre ad választ az Emmausz kurzus…
• Szeged, 201 4. február 7–9.

Jézus kurzus
Jézust megismerni az örök élet.
De milyen is volt az a Jézus, aki
köztünk járt? Sokan mondanak
sokfélét, néha ostobaságokat is,
de van négy barát, négy hiteles
tanú, akik jól ismerik Őt és akik be tudják nekünk mutatni:
Márk, Máté, Lukács és a külön utakon járó János. Ha megis-
merjük őket, akkor ők megismertetik velünk az ő Jézusukat.
Már sokakat vittek el Jézushoz, és azok meggyógyultak.
• Budapest, 201 4. március 28–30. és április 1 1 –1 3.
• Kiskunfélegyháza, 201 4. május 9–1 1 . és 1 6–1 8.

János kurzus
Az Isten Országa Jézus körül van – és
azok körül, akik olyanok, mint Ő. Jézus
úgy hívta őket: tanítványaim. János a
„szeretett tanítvány”.
Egy tanítvány mindig felismerhető,
mert úgy él, mint a Mestere.
Más dolog Jézust csodálni és más követni őt. A tanítványok
kiváltsága így szólítani: „Mesterem”. Ez a kurzus az iskola
szíve, mert megtanít arra, hogyan legyünk a Mester lábai
előtt. Ezt ne hagyd ki!
• Kiskunfélegyháza, 201 4. július 1 8–25.
• Győr-Ménfőcsanak, 201 4. július 28–aug. 3.

Üdvösségtörténet kurzus
Megismerjük a Bibliából feltáruló,
évezredeken átívelő üdvösség-
történetet, hogy felfedezzük: a
mi életünk is I sten üdvösségter-
vében zajlik. Nem csak élünk, majd
meghalunk, hanem van egy értelmes
fonala az életünknek, amit Isten vezetni akar. Gyere el és
fedezd fel a Szentírásban Isten cselekedeteinek állandóit és
alapelveit! Megértheted az életed fonalát…
• Szeged, 201 4. október 22–26.

Boldogok vagytok kurzus
Jézust sokszor úgy
képzeljük el, 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 evangéliumokban egy vidám
és boldog ember: nem gazdag, de boldog; nem törtető, de
boldog; nem befolyásos és mégis boldog. A kurzus arról szól,
hogyan kövessük Jézust, hogy mi is boldog emberek legyünk.
• Budapest, 201 4. június 20–22.

Pál kurzus
A kurzuson nagyot lépünk előre:
megtanuljuk az örömhír hirdetését
és elkezdünk evangelizálni. Ha ezen
voltál, már tudod miről szól ez az
iskola...
Ez egy gyakorlati kurzus: amit
tanulunk, azt egyből ki is próbáljuk
egy plébániai misszión, ahol
személyes és szervezett evangelizációban is részünk lesz.
Adalbert atya, a plébános, már nagyon vár bennünket.
Félsz az evangelizációtól? Ezzel sokan így voltunk… de ne félj ,
a bátorság a Szentlélektől jön, és Ő garantáltan ott lesz!
• Üllés, 201 4. július 26–augusztus 3.

és még...
Tervben vannak további kurzusok is. Fülöp és Új élet kurzus
még lesz sok az országban. Keresd ezeket a honlapon!
Szeretnél nálatok a plébánián kurzust? Keress bennünket!

Jelentkezés, további információk • Minden kurzusról
részletes információt a honlapunkon találsz a kurzus előtt két-
három hónappal: http://www.ujevangelizacio.hu

Kapcsolatfelvétel • titkarsag@ujevangelizacio.hu

közösségalapítók számára

az evangéliumok Jézusa

tanítványok iskolája

találkozás Istennel

megismerkedés Isten Igéjével

evangelizátorok iskolája




