A kurzusról

Kurzusigazgató

A kurzus hét személyt mutat be, akik szembesültek az evangéliumi élet felajánlásával:
•
•
•
•
•
•
•

a naimi özvegy fia;
Salomé, Heródiás lánya;
az ifjú, akinek öt kenyere és két hala
volt;
a gazdag ifjú;
az ifjú, aki mezítelenül szalad el a
Getszemáni kertből;
az ajtónál álló lány; végül pedig
a fehér ruhába öltözött ifjú az üres
sírnál.

Van egy közös tulajdonságuk, mégpedig az,
hogy mindnyájan fiatalok voltak. A jövő
előttük állt és mindegyiküknek megvolt a sajátos magatartása az evangéliummal szemben. Találkoztak Isten Igéjének a fényével és
válaszoltak is rá, de nem egyformán. Magatartásuk különböző és az út is, amelyen tovább haladtak.

Dr. Kassai Gábor, Pécs

Koordinátor/Jelentkezés
Forgó Andrea, Kunszentmárton

Időpont
2008. szeptember 26. 17:00 – 28. 15:00.

Helyszín
Kármelita Lelkigyakorlatos Ház,

5540 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.

Megközelíthetőség
Utazás autóval: a 44-es útról Kunszentmártonnál a 45. sz. útra kell letérni, majd a településen áthaladva az utolsó előtti utcában

jobbra térni. A több szintes épületet néhány
száz méterre találjuk bal oldalon.

Vonat ill. busz: Pestről vonattal, a környék-

Mindegyikük megélte a saját fejlődését a felkínált lehetőséggel és döntést hozott, mely az
életükbe vésődött. Az Evangéliumban találjuk az ő tanúbizonyságukat, és a kurzuson
pedig képet az életükről.

ről busszal érdemes jönni.

Jelentkezés módja

Postai úton: a mellékelt vagy honlapról letöltött jelentkezési lapot kitöltve és elküldve
a lentebb megadott címre:
Forgó Andrea

5540 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.
Elektronikus úton: az iskola honlapján:
www.ujevangelizacio.hu
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben!
Ha jelentkeztél,

de

valamilyen

indokból

mégsem tudsz részt venni, időben jelezd!

Jelentkezés feltétele
Ha elmúltál 16 éves, részt tudsz venni a teljes kurzuson és érdeklődsz Jézus után, akkor alkalmas vagy arra, hogy jelentkezz!

Jelentkezési határidő
2008. szeptember 20.

Hozzájárulás
„Egynek vagy még híjával: menj,add el,amid

A ház a Gondviselésből működik, nincs fix,

van, s add a szegényeknek,akkor kincsed lesz a

meghatározott költsége a kurzusnak. Ado-

mennyben. Azután jöjj és kövess engem!”

mányokat várunk a kurzus javára, gyűjtés

(Mk 10,21)

lesz a kurzuson. Úgy adjatok, hogy Istennek

adjátok! Azért ne maradj távol, ha nincs
pénzed.

Szállás

A képzési programról

A kurzus bennalvós, a lelkigyakorlatos házban

tudunk

szállást

biztosítani

két-hat

ágyas szobákban.

Ágyneműt biztosítunk.
Helyieknek a kurzus bejárós.

További információ

Forgó Andrea 06-20/999-67-50
5540 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

Az iskola kurzusai egy összefüggő programot alkotnak,
amely egy ajánlott ütemterv, azért, hogy megtanuljuk
hirdetni az evangéliumot. Ha megtetszik egy kurzus,
jelentkezz!

1. fokozat: a keresztény élet alapjai

Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
Emmausz: mire jó a Szentírás?
János: a tanítvány iskolája
Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
Az üdvösség története: a mi életünk története
Mózes: a felszabadító iskolája
András: az iskola látásmódja és módszertana

2. fokozat: hogyan evangelizáljunk?
Pál: az evangelizátor iskolája

Hozz magaddal!
–

saját Szentírás (ha többel is rendelkezel,
akkor a Jeromos Társulat fordítást)

–

toll, jegyzetfüzet

HU-08-45

Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
Apolló: a tanító iskolája
Pál titka: a sikeres evangelizáció

Az evangélium
hét fiatalja
Kunszentmárton,

2008. szeptember 26-28.

Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
Lukács: hitünk megszilárdítása

Tanúságtétel
„A kurzus megerősített abban, hogy szükségem van Jézusra. Arra, hogy beengedjem a
mindennapjaimba, az ünnepeimbe, az életembe. Többször hallottam már tanításokat,
de most azt éltem meg, hogy a szavak nem
csak az agyamig, hanem a szívemig értek és
szinte érezhetően formálták azt. Megerősödött a vágyam, hogy Vele akarok élni, az Ő
útján akarok járni. Azt az álmot akarom valóra váltani, amit Jézus álmodott rólam. Jézus
a 7 fiatal példáján keresztül szabadított,
gyógyított, feloldozott, betöltötte szívem
szeretetével és irgalmával, és erősen buzdított, hogy tovább adjam örömhírét: A feltámadt Jézus él!!!"
Busai Barbara, Budapest

3. fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?
Mária: az evangelizátor példaképe
Biblikus teológia
Maranatha: a reménység tanúi
Péter: az Egyházról
Melkizedek: a liturgiáról
Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
Jetró: az ökumenéről
Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája
Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

