
KÉPZÉSI PROGRAM 
 
1.  A keresztény élet alapjai  
 

• Új Élet – Fülöp – lehetıség egy új keresztény 
életre  

• Emmausz – mire jó a Szentírás?  
• János – a tanítvány iskolája  
• Jézus – Jézus személye a 4 evangélista sze-

mével  
• Az üdvösség története – a mi életünk történe-

te  
• Mózes – a vezetı iskolája  
• Isten Országa – a közösségi élet iskolája  
 

A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a taní-
tók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, 
mert ık egyben tanúk is. 

VI. Pál – EN 41 és II. János Pál - EiE 
 
2.  Hogyan evangelizáljunk?  
 

• Pál – az evangelizátor iskolája  
• Timóteus – hogyan tanuljuk meg a Bibliát?  
• Apolló – a tanító iskolája  
• Pál titka  – a sikeres evangelizáció  
• Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével  
• Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó vi-

lága  
• Lukács – hitünk megszilárdítása 
 

…nagy erıvel tettek tanúságot Urunk, Jézus Krisz-
tusnak feltámadásáról.                  ApCsel 4,33 

 
3. Hogyan képezzünk evangelizátorokat?  
• András – az iskola látásmódja és módszertana 
• Mária  – a tanítvány és az evangelizátor példa-

képe  
• Biblikus teológia  
• Maranatha: a reménység tanúi 
• Péter – az Egyházról  
• Melkizedek – a liturgiáról  
• Nehemiás – az Egyház szociális tanítása  
• Jetró – az ökumenérıl  
 

Fiam,… amit tılem… hallottál, bízd azt hőséges, 
mások tanítására is alkalmas emberekre. 

2Tim 2,2 

 
Tapasztalat 

 
 
„Ezen a kurzuson megtapasztaltam, hogy 
nemcsak a próféták, az apostolok, de mi, 
hétköznapi, 21. századi emberek is része-
sei vagyunk az Üdvtörténetnek. Istennek 
velünk is konkrét terve van, és ha meg-
ismerjük, átimádkozzuk az egész folya-
matot – ebben segít a kurzus –, a saját 
helyünket is megtaláljuk benne, Benne.” 

 Dia, Esztergom 
 
 
 
„Nagyon mélyen megérintette a kurzus a 
múltamat és jelenemet, elsısorban belsı 
gyógyulást éltem át. Békességet és hitet 
kaptam afelıl, hogy semmi sincs (és nem 
is volt) véletlenül az életemben, Isten so-
ha nem hagy magamra, bármi nehézség 
is történik velem, İ mindig ott van a 
megoldásával, ahogy ott volt Ábrahám, 
Mózes, Dávid „kemény” óráiban is. Iz-
galmas párhuzamokat fedeztem fel az 
üdvtörténeti szereplık élete és a saját éle-
tem között, hiszem és tapasztalom, hogy 
Isten velem is tesz nagy csodákat, aho-
gyan az ı életükben is tette. Nagy kaland 
valóban jelen lenni az üdvösségtörténet-
ben.” 

Orsi, Szeged 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



A kurzusról 
 
A Bibliából feltáruló, évezredeken átívelı 
üdvösségtörténetet megismerve felfedez-
zük, hogy nekünk, a mi életünknek is van 
üdvösségterve. Gyere el és fedezd fel, 
hogy élettörténeted üdvösségtörténet is! 
 
Kurzusigazgató: Lesták Zoltán 
 

Koordinátor:  Lestákné Gyırffi Diána 
 
Idıpont 
Kezdés: 2008. október 22. szerda, 17.30 

Befejezés: október 27. hétfı, 14.00 

 
Helyszín 
Esztergomi Belvárosi Plébánia tanács-
terme (Esztergom, IV. Béla út 3., a busz-
pályaudvartól 5 percre). 
 
Szállás 
A kurzus bejárós, távolról érkezıknek 
családoknál, illetve a plébánián adunk 
szállást (ez utóbbi matracos), hálózsákot 
hozz magaddal. 
 
Hozzájárulás 
7500 Ft, amely a kurzus során az ebédet 
és a vacsorát, valamint a terembérletet és 
a kurzus technikai költségeit tartalmazza.  
 
További információ: 
Lestákné Gyırffi Diána 
06/20/823-2384, vagy 
zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 
 

Jelentkezés 
 
Módja 
1. Hagyományos postai úton, a mellé-

kelt jelentkezési lapon. 
2. Ugyanez a PDF őrlap a honlapról le-

töltve és saját gépre elmentve digitá-
lisan is kitölthetı, és egy levelezı 
program segítségével e-mailben is el-
küldhetı. 

3. A honlapon regisztráció után elektro-
nikus úton közvetlenül és gyorsan 
beadható a jelentkezés: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

A jelentkezések elfogadásáról mindenkit 
értesítünk (válaszboríték esetén levélben, 
e-mailen, ennek hiányában telefonon). 
 
Határideje 
2008. október 13. 
A kurzus megtartásához minimum 25 fı 
szükséges, ezért kérlek, idıben jelent-
kezz! 
 
Jelentkezési cím 
Lestákné Gyırffi Diána 
2500 Esztergom 
Széchenyi tér 26. I/11. 
zoltan.lestak@ujevangelizacio.hu 

 
 

Kérünk, hozz magaddal 
� Szentírást (teljeset, lehetıleg Szt. 

Jeromos félét), 
� Jegyzetfüzetet 

 

AZ ISKOLÁRÓL 
 

     Új evangelizáció 
„Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon.” 
VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi 14. 
 

A Szent András Evangelizációs Iskola egy, a világi 
apostolkodás megsegítésére létrejött kezdeménye-
zés. 
Az Iskola kettıs igény megválaszolására született: 
1. Engedelmeskedve Jézus parancsának: Menje-

tek és hirdessétek az evangéliumot minden te-
remtménynek és tegyetek tanítvánnyá minden 
népet. (vö. Mk 16,15k; Mt 28,19k)  

2. Válaszolva a II. Vatikáni Zsinat utáni Egyház 
felhívásának: Újítsuk meg az evangelizációs és 
újra-evangelizációs munkát, új módszereket 
keresve, amik alkalmasak a mai korban élı 
emberek evangelizálására. (vö. EN 3)  

1980-ban egy laikus teológus, José H. Prado Flores 
Mexikóban létrehozta az elsı, ilyen formájú evan-
gelizációs iskolát, amely ma már 58 országban 
mőködik. 
Iskolánk figyelme a megkereszteltek újra-
evangelizációjára irányul, illetve olyan hívı ke-
resztények képzésére, akik a világban élve képesek 
szavaikkal és tetteikkel számot adni a bennük élı 
reménységrıl, és képesek az evangéliumot hirdetni 
a mindennapi életük során. 
A Szent András Iskola Magyarországon 1995-ben 
indult el, azóta több mint 400 kurzust tartottunk a 
magyarlakta területeken, határainkon innen és hatá-
rainkon túl. 
Iskolánk munkatársai elsısorban nem teológusok 
vagy katekéták, hanem egyszerő hívık, lelkes ön-
kéntesek, akik szabadidejükbıl áldoznak az evan-
gelizációs munkára. 
 
Elérhetıség 
Szent András Evangelizációs Iskola Titkárság  
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” fszt. 35.  
e-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu  
honlap: www.ujevangelizacio.hu  


