Egy történet

Az iskola képzési programja

Egy igen vidám és nyugtalan fiatal lány belépett
a zárdába. Egy idő után meglátogatta a pap, aki
ajánlotta. Amikor először meglátta őt habitusban
egyből a lány szomorú arca tűnt fel neki, melyről
eltűnt az állandó mosoly. Egyből meg is kérdezte
tőle:

I. szakasz: A

– Talán rosszul érzed magad? Mi a baj, beteg
vagy? Hova tűnt az öröm szikrája, mellyel tápláltad a családodat és a környezetedet? Miért
vagy ilyen komoly? Nem vagy boldog?
A házfőnök anya, aki éppen akkor ment el mellettük, közbeszólt:
– Ez a lány már apáca. Azért komoly, mert Krisztust követi…
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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 fiatalja
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 növekedése
– KOrintus [ko1+2]::: a közösségi élet megújítása

BOLDOGOK VAGYTOK
kurzus: út a boldogsághoz
– új kurzus Mayarországon –

Budapest,
2014. június 20–22.

A kurzusról

Hozzájárulás

Talán a húsvéti szenvedése miatt látjuk mi keresztények Jézust sokkal inkább szomorúnak,
meg nem értettnek, elhagyottnak, boldogtalannak, mint egy életvidám és boldog galileai Mesternek.

A kurzust költsége 6000 Ft. Ez tartalmazza az
étkezéseket, valamint a kurzus technikai és szervezési költségeit.

Szállás

A keresztény eszményképünk is inkább a szenvedésre épül, mint a boldogság elérésére. Pedig
Isten azért alkotta az embert, hogy az boldog legyen: boldog, amint Ő, Isten boldog.

A kurzuson bejárós, de akinek szállás igénye
van, a helyszínen tudunk korlátozott számban
szállást biztosítani:

Jézus pedig arra tanította a tanítványait, hogyan
legyenek boldogok. E kurzus a nyolc boldogságban rejlő jézusi tanítást dolgozza fel, hogy ráleljünk, mitől volt Jézus boldog ember. Az ő élettapasztalata és tanítása nem konvencionális. Különleges.
Aki rálel a nyolc boldogság kincsére, maga is
boldog emberré lehet.

– Hálózsákkal 1500 Ft/éj áron,
– hálózsák nélkül 2000 Ft/éj áron.

Létszám és jelentkezési feltétel
A kurzusra maximum 45 főt tudunk fogadni.
Mátyás Krisztina

Kurzusigazgató

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

Gyuris Gellért

Jelentkezés

A kurzus témáiból

A szolgáló csapat tagjai

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet,
amely a honlapról is letölthető.

–
–
–
–
–

Csiszér László, Nagy Zsolt, Arm Katalin

A kincsestérkép
A térkép értelmezése
Boldogmondások Lukácsnál
Boldogmondások Máténál
Üldöztetés Krisztus miatt

A kurzuson először látni fogjuk a boldogmondások koordinátáit. Ezután alámerülünk a kinyilatkoztatás tengerének boldogmondásaiba.

Időpont
2014. június 20–22.
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17.30
órakor, kezdés 18 órakor. Befejezés vasárnap 18
órakor.

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

Helyszín

Végül figyelmünket a Krisztus miatti üldöztetésre irányítjuk, hisz ezzel fejeződik be mindkét
evangéliumban a boldogmondások listája.

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

A befejezésben Jézust és Máriát szemléljük, akik
visszatükrözik a boldogmondásokat: boldogok.

Krisztus Király Missziós Központ,
Szent András Iroda – nagyterem

– Postán: Szent András Evangelizációs Iskola
1116 Bp., Fehérvári út. 168-178. „C” fszt. 35.
– E-mailben: titkarsag@ujevangelizacio.hu
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján :
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Meddig? 2014. június 15-ig.
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni. Jelentkezz időben!
További információ:
– Mátyás Krisztina +3630 531-1227 vagy
– Arm Katalin +3630 627-1032

Hozz magaddal
– nyitott szívet, teljes Szentírást

Szeretettel várunk!

