
A kurzusról

Az Új Élet kurzus egyszerűen csak Jézusról
és az örömhíréről szól. Semmi mást nem le-
het  a  kurzuson  megtudni  Istenről,  csak  a
legfontosabbat.

A   kurzus témáiból  
– Istennek ajándéka van a számodra
– Isten: szeret, nem szeret ?
– Mindig tapasztalom ?
– Jézus: a húsvét megoldása
– Kell hinni?
– Mi, az hogy megtérni, és minek ?
– Miért nevezzük Jézust Úrnak ?
– Szentlélek: csak hab a tortán ?
– Közösség és Egyház, hogy megmaradjunk
és növekedjünk

Kiknek szól? Neked,
 • ha szeretnél keresztény lenni,
 • ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi keresztény,
 • ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,
 • ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
 • ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni,
 • ha lehúz a bűn,
 • ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor,
 • ha hited talán kicsiny,
 • ha Isten Lelke távoli,
 • ha magányos (keresztény) vagy,
 • ha még nem vagy (teljesen) Istené,
 • és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni.

Miből áll?

Előadásokból, imából, rajzokból, énekekből
és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalat-
ból, hogy valósággá váljon, amit hallasz és
látsz. Ez a kurzus nem a fejed felett fog el-
süvíteni, hanem rólad és Istenről fog szólni,
csak nyitott és őszinte benső kell hozzá.

„Íme, én behegesztem és meggyógyítom se-
beit, meggyógyítom őket, és feltárom nekik a
béke és biztonság kincsét.”

Jer 33, 6
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Kezdés: 2013. szeptember 27. (péntek) 17:00
Befejezés: szeptember 29. (vasárnap) 16:00
(Érkezés 16:30-tól)

Helyszín

Erdei iskola, 
6794 Üllés, Petőfi dűlő. 12.
http://goo.gl/maps/6Ryg6
Koordináták:   46°21'4"N   19°48'28"E

Szállás

A kurzus  bentlakásos lesz, a  résztvevőknek
a helyszínen tudunk szállást biztosítani.

Jelentkezés módja
 Elektronikus úton:
az iskola honlapján a jelentkezési lap letölt-
hető  www.szentandras.ujevangelizacio.hu

 Postai úton:
a mellékelt  vagy honlapról  letöltött  jelent-
kezési  lapot  kitöltve és  elküldve  a  lentebb
megadott címre:

Molnár Dolli Katalin, 
6794 Üllés, Dózsa György u. 84.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail cí-
met mindenképpen adj meg, hogy visszajel-
zést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Saját  érdekedben  kérünk,  jelentkezz  idő-
ben! Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból
mégsem tudsz részt venni,  időben jelezd!

Jelentkezés feltétele

Ha elmúltál 18 éves, részt tudsz venni a tel-
jes kurzuson és érdeklődsz Jézus után, akkor
alkalmas vagy arra, hogy jelentkezz!

Hozzájárulás

5000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszí-
ni  regisztráció  során kell  fizetni.  Ez  magá-
ban foglalja a két vacsorát (péntek és szom-
bat),  két reggelit  (szombat és vasárnap),  a
két ebédet (szombat és vasárnap), valamint
a technikai költségeket.

http://goo.gl/maps/6Ryg6
http://www.szentandras.ujevangelizacio.hu/


Jelentkezési határidő

2013. szeptember 22. (vasárnap)

További információ

Molnár Dolli Katalin
+36 30 4857757
molnar.dolli@gmail.com
http://  szentandras.ujevangelizacio.hu  

Hozz magaddal!

– saját Szentírás (ha többel is rendelkezel, 
akkor a Jeromos Társulat fordítást)

– toll, jegyzetfüzet

Mások mondták a kurzusról

„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a sö-
tétségből a világosságba juthatok úgy, hogy
Ő visz a tenyerén. Bátorsággal és békével té-
rek haza a kurzusról.”

„Isten  egy  nagyon  új  oldalát  mutatta  meg
nekem és közelebb kerültem Hozzá. Ha meg
akarod tudni mi az új élet titka, gyere el és is-
merd meg az élő Jézust !”

„Jó tudni, hogy igazi kincs vagyok Isten szá-
mára.  Megértettem, hogy Jézus Krisztus Ér-
tem is meghalt a kereszten. A Szentlélek cso-
dálatosan megérintett.”

„Megkönnyebbültem,  megnyugodtam,  mert
tudom nem vagyok egyedül küzdelmeimben
a kísértés ellen. Mert Jézus lakozik a szívem-
ben.”

Az iskola   képzési   programja  
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*

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

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 fiatalja
– Jézus uralma: tized*
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltáma-

dása*
– 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

HU-13- 35 

Új élet Krisztusban

Üllés,
2013. szeptember 27-29.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

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