
AJÁNLÓ
Néhány év után visszatekintve a dolgokra általá-
ban a legfontosabbak maradnak meg az ember-
ben: 
A Pál titka kurzus nagy kihívás volt a számomra. 
Nem sok evangelizációs tapasztalat volt mögöt-
tem, és ezért igen tanulékony voltam.
Elsősorban itt értettem meg, hogy mivel jár az, 
hogy Jézus Krisztus elhívott engem arra, hogy hir-
dessem az evangéliumot. Ez nem egy sétagalopp, 
de mégis vonzó – leginkább azzal a példával, 
ahogy Pál elém állította. És Jézus egy nagyon sze-
mélyes pillanatban újra megerősítette a kurzus 
alatt, hogy ő valóban erre hívott el. Ezt a pillanatot 
nem tudom elfelejteni, azóta is minden vasárnap 
megemlékezem róla.
A legfontosabb változás az evangelizáció hogyan-
járól az volt bennem a kurzus folyamán, hogy felfe-
deztem: Pál sikere nem abban állt, hogy ő fáradt 
volna rengeteget, hanem abban, hogy – főleg 
misszióinak második felében – mindig másokkal 
dolgozott; Pál sikere nem önmagában volt, hanem 
a munkatársaiban, akikkel együtt dolgozott és köz-
ben kiképezte őket. Nem is gondoltam volna – pe-
dig a Szentírás ismerőjének gondoltam magam – 
hogy ilyen sokan voltak a munkatársai.
Gyere el te is erre a kurzusra, ha azt szeretnéd, 
hogy evangelizáció ne csak egy pillanatnyi fellán-
golásból fakadjon benned, hanem az motiváljon, 
amit Isten akar: „Isten azt akarja, hogy minden em-
ber üdvözüljön és eljusson az Igazság ismeretére” 
(1Tim 2,4).

Gyuris Gellért, Szeged

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény élet-

re
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemé-

vel
5. Üdvösségtörténet – a mi  életünk története

Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

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

kolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 

evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó vilá-

ga

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
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A KURZUSRÓL
A kurzus célja, hogy meglássuk, mitől lesz 
maradandó gyümölcse az evangelizáció-
nak.
Hogy evangelizációs munkánk hatékonysá-
ga hasonlóvá váljon Pál apostoléhoz, ma-
gunkévá kell tennünk Pál lelkipásztori néze-
teit, felfedezvén az evangelizáció területén 
elért nagy sikereinek titkát: a sokszorosító 
elemet – ő az evangelizátorok kiképzőit ké-
pezte ki.
Látni fogjuk, hogy Pál élete során hogyan 
fejlődik evangelizációs látásmódja, tapasz-
talatai alapján hogyan vált stratégiát, hogy 
a leggyorsabban futhasson Isten Igéje.
Tulajdonképpen ez a kurzus mutatja be a 
Szent András Evangelizációs Iskola evangeli-
zációs látásmódját is.

A KURZUS TÉMÁIBÓL
 A futam kezdete: az élet-halál harc, az 

üldöző tarzusi Saul
 Krisztus által megragadva a damaszkuszi 

úton
 Átalakulás: öt változás egy megtérésben
 Edzés, a felkészülés ideje
 A négy edző, akik kialakítják az apostolt
 A Szabályzat, amit betart az apostol
 Az atléta arcképe
 Pál igehirdetése, kérügmája
 Pál futásának útvonala: maraton, 

akadályverseny, váltó, gyorsasági 
verseny

 A végrendelet, amelyet Timóteusnak 
adott

 A cél a Mamertinus börtönében
 Pál jutalma

KURZUSIGAZGATÓ
Csiszér László

„...amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál, bízd 
azt hűséges, mások tanítására is alkalmas 

emberekre” 2Tim 2,2

IDŐPONT
2006. augusztus 10-16. (Kezdés csütörtökön 
17.00-kor, befejezés szerdán 14.00-kor.)

HELYSZÍN
Árpád-házi Szt. Margit
Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
Megközelíthető:
➔ Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-Ménfő-

csanaki kijáratán keresztül. 
➔ Autóbusszal: a győri főpályaudvarról induló bizo-

nyos helyi (pl.: 40), illetve távolsági járatokkal. A 
csanaki malomnál vagy a plébániánál kell le-
szállni és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz 
jutni.

Lásd az internetes oldalon a részletes térképet.

HOZZÁJÁRULÁS
15.000,-Ft, ami tartalmazza a szállást, regge-
lit, ebédet, vacsorát és a kurzus technikai 
költségét. Anyagi okok miatt ne maradj tá-
vol, de ha gondod van, kérjük, feltétlenül je-
lezd a jelentkezési lapon, hogy mennyi tá-
mogatást kérsz, hogy mi is készülhessünk! 
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük ki-
fizetni!

SZÁLLÁS
A szállás a helyszínen, a Centrumban lesz.
Ágyneműt biztosítunk.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Pál kurzus elvégzése.

JELENTKEZÉS MÓDJA
 Postai úton a mellékelt jelentkezési la-

pon (letölthető a honlapról is).
Cím: Árpád-házi Szt. Margit
Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas u. 4.
Kérjük, mellékelj felbélyegzett válaszbo-
rítékot, vagy e-mail címet, hogy visszaje-
lezhessünk, tudunk-e fogadni a kurzu-
son! Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, 
érdeklődj a határidő utáni napokban!

 Elektronikusan az Iskola honlapján (re-
gisztráció szükséges hozzá).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2006. július 28., péntek

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 tollat, jegyzetfüzetet,
 sportcipőt,
 sportruházatot (melegítő, póló, rövidnad-

rág…),
 nyitott szívet :-)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Mobil (ménfőcsanaki Centrum):

06/30-406-0941
E-mail: 

info@ujevangelizacio.hu
Web: 

http://szentandras.ujevangelizacio.hu
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