
Mások mondták a kurzusról

• Hazaviszem a kurzusról azt az érzést, hogy Isten 
szeret, úgy, ahogy vagyok. Eddig ezt nem éreztem, 
nem mertem elhinni. Hazaviszem a Szentlélek 
csodálatos megtapasztalását. És hazaviszem ma
gammal azt, hogy szükségem van közösségre, test
véreimre, akiknek viszont szükségük van rám.

• Személyes, élő hitre van szükség ahhoz, hogy iga
zán keresztény életet tudjunk élni, és ne csupán 
vasárnapi keresztények legyünk. A Szentlélek iga
zi, hatalmas VALÓSÁG, akit „csak” kérni kell, és 
megkapjuk. 

• Értékes vagyok Isten számára. Megtapasztaltam, 
hogy mennyire szeret, és a tenyerén hordoz engem.  
Van az életemnek értelme, van JÖVŐM ISTEN
BEN!!! Repeső szívvel térek haza.

• Az a gondolat nagyon megragadott, hogy Jézus 
bűnné lett értünk.

• Megértheted a Szentírás legfontosabb üzeneteit, 
amit eddig csak olvastál, de nem értettél.

• Ha úgy érzed, elfásultál és az Úrral való kapcsola
tod „kezelésre szorul”, fordulj a Szent András 
Evangelizációs Iskolához! Ha azt hiszed, hogy fel
üdülésre és feltöltődésre van szükséged, tölts egy 
hétvégét olyan emberek társaságában, akik szin
tén erre vágynak! Ha egyszerűen csak szeretnél 
nyitottabbá válni az emberek felé, s kissé mosoly
gósabb lenni a hétköznapokban, s ha egyszerűen 
csak KI SZERETNÉL CSERÉLŐDNI, vegyél részt 
egy Fülöp Kurzuson!

Az iskola képzési programja

I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet :::eeelsőeevangelizáció
2. Emmausz :::eetalálkozáseIsteneIgéjével
3. János :::eeaetanítványeiskolája
4. Jézuseszemélyeeae4eevangélistaeszemével
5. Üdvtörténet :::eeaemieéletünketörténete
6. Mózes :::eeaefelszabadítóeiskolája
7. Boldogok vagytok :::eeúteaeboldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál :::eeazeevangelizátoreiskolája
2. Dünamisz :::eeevangelizációeaeSzentlélekeerejével
3. Timóteus :::eeolvasni,ealáhozni,etanulnieaeBibliát
4. Pál titka :::eeaesikereseevangelizáció
5. Apolló :::eeaetanítóeiskolája
6. Damaszkusz :::eePáleevangéliuma
7. Mária :::eeazeevangelizátorepéldaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort ????
1. Maranatha :::eeaereménységetanúi*
2. Péter :::eeazeEgyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács :::eeapologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek :::eeaeliturgiáról*
7. Jetró :::eeazeökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András :::eevízióeésemódszertan
2. József Barnabás :::eeformáláseésefelkészítés

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fatalja
– Jézus uralma :::eetized*
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::eebelsőegyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::eeelsőeevangelizáció
– Ászáf :::eeaedicsőítőeszívekiformálása
– Kornéliusz [K1] :::eeaeközösségeszületése
– Isten Országa [K2] :::eeaeközösségenövekedése
– Korintus [K1+2] :::eeaeközösségieéletemegújítása
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A kurzusról
AeFülöpekurzuseegyszerűenecsakeJézusróleéseaze
örömhírérőleszól.eSemmiemástenemeleheteaekurzu
sonemegtudnieIstenről,ecsakeaelegfontosabbat.eKik
nekeszól?eNeked,

• haeszeretnélekeresztényelenni,
• haetöbbeszeretnélelenni,emint

vasárnapiekeresztény,
• haemégenemetudod,emiérteöröm

Jézusnakeélni,
• haemárenemetudszeJézusnakeörülni,
• haeszeretnédeIsteneigaziearcátemegismerni,
• haelehúzeaebűn,
• haenemeértedemiérteujjongunkehúsvétkor,
• haehitedetalánekicsiny,
• haeIsteneLelkeetávoli,
• haemagányose(keresztény)evagy,
• haemégenemevagye(teljesen)eIstené,
• éseszeretnéleIstenneleegyeújeéleteteelkezdeni.

Miből e áll? e Előadásokból, e imából, e rajzokból, e éne
kekbőleésesok-sokegyakorlatból,eközösetapasztalat
ból,ehogyevalósággáeváljon,eamitehallaszeéselátsz.

Ezeaekurzusenemeaefejedefelettefogeelsüvíteni,eha
nemeróladeés eIstenről e fogeszólni. eCsakenyitott eése
őszinteebensőekellehozzá.eÉseperszeedinamikuselesz,e
nemefogunkerajtaeelaludni…e

Kurzusigazgató
CsiszéreLászló

Koordinátor
HornungeAndrea

Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót,  
bemegyek… 

Jel 3,20

A kurzus témáiból
– Isteneeszeret,enemeszeret?
– Mindigetapasztalom?
– Jézuseeaehúsvétemegoldása
– Kellehinni?
– Mi,eazehogyemegtérni,eéseminek?
– Szentlélekeecsakehabeaetortán?
– Néppéetesz

Időpont
2013.efebruáre22-24.

Gyülekező,eregisztrációekezdeteepéntekene17 :::e00e
órakor.eBefejezésevasárnape15 :::e00eórakor

Helyszín
KrisztuseKirályeMisszióseKözpont

1116eBudapest,eeFehérvárieúte168-178.e„C”eFszt.e
35.

Információk
Aekurzusehelyieknekebejárós.eAkinekevaneszálláse
igénye,ekérjükejelezze!

SzálláselehetőségeeIttehelybene1700ft/főt/éj

Aekurzusereggele(szombat,evasárnap)e8e00-kore
kezdődikeéseesteekb.e21e00-igetarte(péntek,eszom
bat).e

Hozzájárulás
5000Ft,eamiteaekurzusekezdetekoreaehelyszínene
regisztrációnálekellefzetni.eEzemagábanefoglaljaeae
kétevacsorát,eaekétereggeliteaeszombatieésevasár
napieebédet,eaetechnikaieköltségeket.e

Jelentkezés
Meddig?e2013.efebruáre16.

– PostáneeSzenteAndráseEvangelizációseIskola
1116eBp.,eFehérvárieút.e168-178.e„C”efszt.e35.

– E-mailbeneeszolgalatok@gmail.com
– Internetene(regisztrálva)eazeiskolaehonlapjánee

htpet/t/szentandras.ujevangelizacio.hue

Továbbieinformációee
HornungeAndreaee+3633093852300e

Csakeakkorejelentkezz,ehaeaekurzusonevégigejelene
tudszemaradni!

Kérjük,ehogyetelefonszámot,evagyee-mailecímete
mindenképpeneadjemeg,ehogyevisszajelzéstetud
junkeadnieaekurzussalekapcsolatosan.

Sajáteérdekedbenekérünk,ejelentkezzeidőben!e

Hozz magaddal
– nyitotteszívet
– teljeseSzentíráste(lehetőlegeJeromos-félét)
– jegyzetfüzetet,etollat

Szeretettel várunk!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

