
Mások mondták a kurzusról
Sokszor gondolkodik az evangelizátor-palánta, 
erre vagy arra a kurzusra menjen? Na, én az Üd
vösségtörténet kurzusról rosszul döntöttem: már 
jóval előbb el kellett volna menjek rá. Ez egy csen
des, jelentéktelennek tűnő kurzus, semmi nagyot 
nem ígér, de mégis alapvetően megváltoztatott 
bennem dolgokat. Nem kortörténettel és történeti 
eseményekkel foglalkoztunk, sokkal inkább a tör
ténetek miértjével. És ilyenkor mindig rólunk is 
szólt a üdvtörténet : gyógyította a saját történetün
ket Isten Szava. Rájöttem, hogy Júda miért tért 
vissza Babilonból és Izrael miért nem tért vissza 
Ninivéből, holott az ígéret neki is ugyanúgy szólt. 
Rájöttem, hogy az ígéreteket mindig a hívők hor
dozták. Megértettem, hogy az üdvtörténetben Is
tennek szüksége volt „jelentéktelen”, de hűséges 
szereplőkre is, akik bár nagy dolgokat nem tettek, 
az ígéretet továbbvitték, ami nélkülük elveszett 
volna. És igen, én is üdvtörténeti szereplő vagyok, 
egy-egy momentumban olyan, mint Izsák, Dávid, 
Sámson, Jeroboám, Jeremiás, Káleb, Jéhu, Jósábet,  
Ezdrás és Simeon.

Gyuris Gellért, Szeged

Nagyon mélyen megérintette a kurzus a múltamat  
és jelenemet, elsősorban belső gyógyulást éltem át. 
Békességet és hitet kaptam afelől, hogy semmi 
sincs (és nem is volt) véletlenül az életemben, Isten 
soha nem hagy magamra, bármi nehézség is törté
nik velem, Ő mindig ott van a megoldásával, 
ahogy ott volt Ábrahám, Mózes, Dávid „kemény” 
óráiban is. Izgalmas párhuzamokat fedeztem fel 
az üdvtörténeti szereplők élete és a saját életem 
között, hiszem és tapasztalom, hogy Isten velem is 
tesz nagy csodákat, ahogyan az ő életükben is tette.  
Nagy kaland valóban jelen lenni az üdvösségtörté
netben.

Király Orsolya, Szeged

Az iskola képzési programja

I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet:::: első evangelizáció
2. Emmausz :::: találkozás Isten Igéjével
3. János:::: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet :::: a mi életünk története
6. Mózes :::: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok :::: út a boldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál:::: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz :::: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus :::: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka :::: a sikeres evangelizáció
5. Apolló :::: a tanító iskolája
6. Damaszkusz :::: Pál evangéliuma
7. Mária :::: az evangelizátor példaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort ????
1. Maranatha :::: a reménység tanúi*
2. Péter :::: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács :::: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek :::: a liturgiáról*
7. Jetró :::: az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András :::: vízió és módszertan
2. József Barnabás :::: formálás és felkészítés

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

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::: első evangelizáció
– Ászáf :::: a dicsőítő szív kiformálása
– Kornéliusz [K1] :::: a közösség születése
– Isten Országa [K2] :::: a közösség növekedése
– Korintus [K1+2] :::: a közösségi élet megújítása
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A kurzusról
Az Üdvtörténet kurzuson végignézzük Isten népe 
történetének nagy fejezeteit, de nem csupán azért 
hogy biblikusan műveltek legyünk, hanem hogy 
megértsük ezekben Isten üdvözítő tetteinek motí
vumait és alapigazságait.
És miközben így szemléljük Ádámot, Ábrahámot, 
Mózest, Sámsont, Dávidot, Ámoszt, a názáreti Jé
zust, Pált – mintegy észrevétlenül – magunk életét  
ismerjük föl Isten embereinek történetében: múl
tunkat, jelenlegi helyzetünket, jövőnket – és legfő
képpen Isten üdvözítő szándékát ezekben. És Isten 
szándékát ismerni saját magunkról jó és sok eset
ben gyógyító.

Neked való ez a kurzus:
➔ ha nem érted az életed nehézségeit,
➔ ha sokat siránkozol keserű élettapasztalatod 

felett,
➔ ha nem tudod miért élsz,
➔ ha nincs jövőképed,
➔ ha keresed, hogy „mit vár tőlem az Isten?”,
➔ ha szeretnéd megismerni a Szentírás ívét,
➔ ha megtértél, és szeretnél tovább lépni.

Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból, éne
kekből és dinamikákból. és néhány meglepetés
ből.

A kurzus témáiból
– Teremtés –  Pátriárkák – Rabság, kivonulás, 

honfoglalás – Bírák – Királyság – Szakadás, el
hurcolás és hazatérés – Próféták – JHWH szegé
nyei – Jézus – Egyház – Parúzia

Kurzusigazgató
Csiszér László

Koordinátor
Arm Katalin

Időpont
2013.   április 14-16.

május 24-26.
A két hétvége összefüggő egészet alkot. A jelentke
zésnél  ezt vedd fgyelembe.
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 óra
kor. Befejezés vasárnap 17 órakor.

Helyszín
2473 Vál, Szent Mihály Major
A kurzus bentlakásos, gyönyörű helyen a termé
szetben, messze a város zajától. Fényképek: 
htp://szentmihalymajor.ujevangelizacio.hu

Megközelítés:
– Autóval :::: Az M7-en Budapest felől Székesfehér

várra indulva a Váli völgyi pihenőhelynél lévő 
benzinkútnál jobbra kell térni a 811-es útra, és 
Kajászó után még Vál előtt bal oldalon lesz a 
lelkigyakorlatos ház a „Szent Mihály Major” fel
iratú táblánál. 

– Vonattal :: Budapest-Déli pu.-ról Baracskáig kell  
utazni, onnan pedig helyi busszal tovább.

– Busszal :: Budapestről átszállás nélkül, vagy ba
racskai átszállással is ki lehet jutni, a buszok 
kérésre megállnak a major előtt. 

Hozzájárulás
150000Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. 
Ez magában foglalja a két hétvégén  az étkezése
ket, a technikai költségeket, és a szállás díját. 
Amennyiben nem hozol hálózsákot, az ágynemű 
+500 Ft-ba kerül hétvégenként.

Jelentkezés
– Postán: Szent András Evangelizációs Iskola

1116 Bp., Fehérvári út. 168-178. „C” fszt. 35.
– E-mailben: katalin.arm@ujevangelizacio.hu
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján: 

htp://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2013. április 4.
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk 
adni a kurzussal kapcsolatosan.
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen 
tudsz maradni!
További információ : 
– Arm Katalin: +3630 6271032
Hozz magaddal
– nyitott szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
– tollat Szeretettel várunk!

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

