
A kurzusról
A Damaszkusz kurzus Szent Pál, a nemzetek 
apostolának  evangéliumát  mutatja  be.  Pál 
így  hivatkozik  arra,  amit  hirdet:  „az  én 
evangéliumom” (2Tim 2,8) – mintha külön
leges lenne, mintha rá, csak Pálra lenne jel
lemző. Mi volt tehát Pál, a legnagyobb hatá
sú apostol, evangéliuma? Ez a kurzus célja:  
Megismerni Szent Pál evangéliumát élete és 
tanítása tükrében. 
Szent  Pál  nem beszél  a saját  megtéréséről, 
hanem megvilágosodásnak és kinyilatkozta
tásnak  nevezi.  Az  evangélium,  amit  hirdet 
az,  amit  megtapasztalt  Damaszkuszban: 
megváltozott  a  képe  Istenről,  a  bűnről,  a 
megfeszített Jézusról, az üdvösségről, az em
berről,  és  önmagáról  is.  Egy olyan  hit-  és 
gondolkodásbeli változást élt meg, amelyben 
ezen elemek egyszerre, egymást segítve vál
toztak és értek össze a „kegyelem evangéliu
mává”.  E  változás  öt  egyszerre  történő  és 
egymással  összefüggő elemét  mutatja  be a 
kurzus, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy 
ezen mi magunk is átessünk és így a keresz
tény hitünk sziklává szilárduljon.
A  kurzuson  találkozhatunk  az  öreg  Pállal, 
aki visszatekint életére, főként a damaszku
szi  kinyilatkoztatásra  és  találkozni  fogunk 
egy  volt  farizeustársával,  aki  vádolja  Pált, 
mert elhagyta a törvényt, a farizeusi bizton
ságot. Kettejük viaskodásában tárul fel Pál 
apostol  evangéliumának  ragyogó  és  átütő 
volta, amit így mer hitvallásában összefog
lalni:
Számomra az élet Krisztus
és a halál nyereség.
Fil 1,21

Koordinátor
Ferenc Fábiánné Terike
+3630 358 8536 
tera001@t-online.hu
Szeged, Acél utca 7/A

Időpont
A  kurzus  péntek  este  kezdődik,  szombat 
egész  nap  tart,  vége  pedig  vasárnap  este 
lesz.
• Kezdés: 2010. november. 26. 17:00
• Befejezés: 2010. november. 28. 19:00

Helyszín
A Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus plé
bánia közösségi háza.
Apor Vilmos Közösségi Ház
6723 Szeged, Iglói utca 1.

Szállás
A kurzus helybélieknek bejárós (de lehetősé
gük van benn aludni úgy, amint a távolról 
érkezőknek).
Távolról  érkezőknek  szállást  a  Közösségi 
Házban ingyenesen tudunk biztosítani. Há
lózsákot hozz magaddal!

Hozzájárulás
5 000 Ft, ami tartalmazza a kurzus technikai 
költségeit, valamint a napi háromszori étke
zést.

Jelentkezés
Kinél? Ferenc Fábiánné Terikénél, a kurzus 
koordinátoránál.
Hogyan? → Postai úton a mellékelt jelent
kezési lapon (mely a honlapról is letölthető). 
→ Interneten az iskola honlapján (regisztrá
cióval): http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Meddig? 2010. november 21-ig.
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail cí
met mindenképpen adj meg, hogy visszajel
zést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben!
Ha jelentkeztél, de valamilyen okból kifolyó
lag mégsem tudsz részt venni, időben jelezd.

Hozz magaddal még
• saját Szentírást,
• tollat, jegyzetfüzetet.

Kurzusigazgató
Gyuris Gellért (A kurzust a szegedi iskolakö
zösség tartja vendég előadókkal)

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/


Tapasztalatok
„Sikeresen elengedtem néhány ágat, amelybe  
eddig  kapaszkodtam:  olyan  viselkedési  for
mákat, amellyekkel az volt a célom, hogy fel
hívjam magamra a figyelmet, esetleg mások  
szimpátiáját  kivívni,  beleszólni  mindenbe,  
mások kioktatása… Nekem is megváltoztak a  
cselekedeteim,  de  nem azért  mert  máshogy  
akarok  cselekedni  vagy  mert  visszafogom 
magam vagy nagy lett az önuralmam. Már  
nem  vagyok  farizeus,  hogy  így  gondolkod
jam.” (Farkas Zsoltné Nagy Mariann)
„Rájöttem, hogy tényleg az hitelesíti a hitem 
alapjainak szilárdságát, hogy ha megváltozik  
az  istenképem,  akkor  szükségszerűen  más
hogy  gondolkodom  a  bűnről,  az  üdvösség  
eléréséről, önmagamról is. Ezek tényleg össze
függnek: ha  egy  változik,  akkor  mind  válto
zik.” (Gyuris Gellért)

Első evangelizáció
A „Gyertek,  kövessük Jézust!”  programmal 
azt tűztük ki célul, hogy megtanulunk evan
gelizálni. Tavaly a Fülöp, az Emmausz, a Já
nos  kurzusokkal  leraktuk  az  alapokat:  le
gyünk Krisztus tanúi és tanítványai.
Idén  elkezdünk  evangelizálni:  A  Damasz
kusz kurzusban felfedezzük a Pál által hirde
tett  evangéliumot.  A  Jézus  kurzusban  arra 
szegezzük a szemünket, aki maga az evangé
lium és a legnagyobb evangelizá
tor. A Pál kurzusban össze
foglaljuk  a  kérüg
mát  és  hogy 
konkértan  mit 
jelent hirdetni.

A képzési programról
Az iskola kurzusai egy összefüggő, 3 fokoza
tú  programot  alkotnak,  hogy  megtanuljuk 
hirdetni az evangéliumot. A három fokozat 
egymásra épül, az előző alapozza meg a kö
vetkezőt. A program 4 alap kurzusát emel
tük ki.

1. fokozat: tanú és tanítvány
(1). Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
(2). János: a tanítvány iskolája
• Emmausz: mire jó a Szentírás?
• Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
• Az üdvösség története: a mi életünk története
• Mózes: a felszabadító iskolája
• Isten Országa: a közösségi élet iskolája

2. fokozat: evagelizátor
(3). Pál: az evangelizátor iskolája
• (Dániel: az evangelizátor imája)
• Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
• Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
• Lukács: hitünk megszilárdítása
• Péter: az Egyházról
• Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világaMá

ria: a tanítvány és az evangelizátor példaképe

3. fokozat: apostol
(4). Pál titka: az apostol iskolája
• Mózes: a felszabadító iskolája
• Biblikus teológia
• Apolló: a tanító iskolája
• Maranatha: a reménység tanúi
• (Jetró: az ökumenéről)
• (Melkizedek: a liturgiáról)
• (Nehemiás: az Egyház szociális tanítása)

Választható kurzusok:
• Az evangélium hét fiatalja
• Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
• Jézus uralma: tized
• Damaszkusz: Életem Krisztus

hu–10–43

Damaszkusz 
kurzus

„Életem Krisztus”

Szeged, 2010. november 26–28.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot a 
megkeresztelteknek!
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