
Kurzusigazgató
Dexter Alejandro Reyes

Dexter a mexikói iskola 
igazgatója, a nemzetközi 
iskolában pedig Pepe 
Prado igazgatóhelyette
se és Pepe után a nem
zetközi igazgatói szolgá
lat várományosa. Ezzel a 
kurzussal egyben szeret
nénk megismertetni őt 
veletek.

Dexter 46 éves, 1987 óta van jelent az evangelizá
cióban és ’96 óta az iskolában. Nemzetközi téren 
is ismert: 10 országban tartott már kurzust.

Már járt Magyarországon is a magyar iskola szü
letésekor: ’97 nyarán tartott több kurzust Ménfő
csanakon. 

Kedvenc témái : az evangélium hirdetése, vezetők 
képzése, lelki érettség.

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::: 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 [ko1] :::: a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2] :::: a közösség növe

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::: a közösségi élet megújítása
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BOLDOGOK VAGYTOK
kurzus: út a boldogsághoz

– új kurzus Magyarországon –

Budapest,
2013. augusztus 2–4.



A kurzusról
Isten azért alkotta az embert, hogy az boldog le
gyen: boldog, amint Ő, Isten boldog.

De miben van az élet boldogsága? Miből fakad a 
boldogság? Lehet az ember egyáltalán maradék
talanul boldog? Jézus boldog személy volt? Meg
taníthat ő boldognak lenni?

A kurzus egy kincs keresése: a boldogság kincsé
nek megkeresése, melyhez kaptunk egy titkos 
térképet.

A kurzus témáiból
– A kincsestérkép
– A térkép értelmezése
– Boldogmondások Lukácsnál
– Boldogmondások Máténál
– Üldöztetés Krisztus miatt

A Boldogok vagytok kurzuson először látni fog
juk a boldogmondások koordinátáit. Ezután alá
merülünk a kinyilatkoztatás tengerének boldog
mondásaiba, elsősorban a Prófétákba és a Zsoltá
rokba.

Ezután Lukács boldogmándásain elmélkedünk, 
amelyet ellenpontoznak a „jajok”. Majd Máté 
nyolc boldogságát vizsgáljuk.

Végül fgyelmünket a Krisztus miatti üldöztetés
re irányítjuk, hisz ezzel fejeződik be mindkét 
evangéliumban a boldogmondások listája.

A befejezésben Jézust és Máriát szemléljük majd, 
akik visszatükrözik a boldogmondásokat: boldo
gok.

Koordinátor
Arm Katalin

Szeretettel várunk!

2013. augusztus 2–4. Figyelem, a kurzus nem 
péntek este kezdődik, hanem péntek reggel!

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 9:00 
órakor. Befejezés vasárnap a délutáni órákban.

Helyszín
Krisztus Király Missziós Központ,
Szent András Iroda – nagyterem

1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C/35.
171-es csengő!

Hozzájárulás
A kurzust úgy terveztük, hogy a lehető legol
csóbb lehessen ::::

A kurzus költsége 110000 Ft, melyet majd a kur
zus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kell 
fzetni. Ez az összeg magában foglal egy 5000 Ft-
os részt az előadó repülőjegyére. Ezen felül csu
pán az étkezési költségeket fedezi. A kurzus to
vábbi szervezési és technikai költségeit a Szent 
András Alapítvány vállalja magára, még az elő
adónak adományokat gyűjtünk.

Szállás
A kurzust szándékosan bejárósra és nem lelki
gyakorlatos házba terveztük, hogy a kevésbé te
hetősebbek is el tudjanak jönni. A vidékieket 
arra kérjük, hogy budapesti barátaiknál, rokona
iknál keressenek szállást.

Akiknek ez nem sikerül, a lehetőségek:

– A helyszínen tudunk korlátozott számban el
szállásolni 1500 Ft/éj áron.

– A helyszíntől 500 m-re, a Ventura Hotelben 
2500 Ft/éj áron lehet megszállni.

Létszám és jelentkezési feltétel
A kurzusra maximum 50 főt fogadunk, hogy 
még kurzus maradjon.

Előnyt élveznek a munkatársak, ha egy helyről 
hárman érkeznek. Előnyt élveznek azok, akik 
már voltak több első lépcsős kurzuson.

A Fülöp vagy az Új élet Krisztusban kurzuson 
való részt vétel feltétele a jelentkezésnek.

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. július 26., péntek dél

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud
junk adni. Jelentkezz időben! 

További információ: Arm Katalin +3630 627-1032

Hozz magaddal
– nyitott szívet, teljes Szentírást

mailto:katalin.arm@ujevangelizacio.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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