
TAPASZTALATOK 
 
  

A kurzus számomra olyan iránytű volt, mely 
megmutatta, hogy imacsoportunk hogyan válhat 
közösséggé a Szentírás alapján. Egy életre szóló 
élménnyel lettünk gazdagabbak! 
 

Pákozdy Richárd 
 

A Kornéliusz kurzuson segítettek nekünk, hogy 
kis csoportunk közösséggé alakuljon. A Szentírásból 
megtudtuk, hogyan kell egy igazi keresztény közösséget 
létrehozni, és ami ennél fontosabb: benne élni!  

És az a jó, hogy közösségünk ezeken az 
alapokon azóta is működik! Sőt új és új meglepő 
tanításokon, eseményeken keresztül formál, alakít 
minket, hogy máshol is tanúságot tegyünk hitünkről, és  
evangelizáljunk szavakkal, imáinkkal, az életünkkel! 

 
Tóthné Helméczy Erzsi 

 
Kornéliusz házában a testvérek egyek voltak az 

osztozásban, a kenyértörésben, az imádságban és a 
szentírásírás olvasásában. Ezt tanultuk meg mi is, és 
éljük a hétköznapokban. 
 

Pákozdyné Varga Erzsébet 
 

A kurzuson közösségünk megalakulásának 
szívbe markoló, felejthetetlen élményével ajándékozott 
meg bennünket a Szentlélek! 
 

Máté Béla és Júlia 
 

A Kornéliusz kurzus hatására mai, kissé 
zavaros világunkban igazi keresztény közösségre 
találhattunk. Új közösségünk tagjait segítőkésszé, 
tevékennyé és nyitottá formálta a Szentlélek! 
 

Tóthné Marika 
 

 

AZ ISKOLA  PROGRAMJA  
 

1. LÉPCSŐ: A keresztény élet alapjai  
 

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

2. LÉPCSŐ: Hogyan evangelizáljunk?  
 

1. Pál: az evangelizátor iskolája 
2. Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével 
3. Timóteus: olvasni, aláhúzni, tanulni a Bibliát 
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció 
5. Apolló: a tanító iskolája 
6. Damaszkusz: Pál evangéliuma 
7. Mária: az evangelizátor mintaképe 
 

3. LÉPCSŐ: Hogyan képezzünk evangelizátorokat?  
 

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 
 

a) Az Evangélium hét fiatalja 
b) Jézus uralma: tized* 
c) Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása* 
d) József, az álmodozó: belső gyógyítás* 
 

A MAGYARORSZÁGI ISKOLA KURZUSAI 
 

a) Fülöp: első evangelizáció 
b) Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása 
c) KOrnéliusz (KO 1): a közösség születése 
d) Isten Országa–KOinonia (KO 2): a közösség növekedése 
e) KOrintus (KO 1+2): a közösség újjászületése 
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KORNÉLIUSZ  
 

Közösség kurzus 
 

DEVECSER 
 

2014. február 7–9. 

 



A KURZUSRÓL  
 

 
 Voltál már Fülöp kurzuson vagy 

Szentlélek szemináriumon? 
Még mindig vágysz arra, hogy együtt élj Istennel?  

 
Akkor gyere közösségbe! 

 
„De mi is az a közösség?  És miért jó nekem? Nem 

egyszerűbb egyedül? Miért pont itt tudok Krisztussal 
találkozni? Félek a többiektől! Azt sem tudom, hogyan 
kellene hozzáfogni!” 

 

Ha szeretnél közösséghez tartozni, de ilyen és ehhez 
hasonló kérdések forognak benned, gyere, mert választ 
fogsz kapni a Szent András Evangelizációs Iskola ezen 
kurzusán. A Kornéliusz kurzus abban kíván segíteni, 
hogy testvéreiddel együtt el tudj indulni ezen az úton. 
Lehet, hogy másokkal együtt, mégis egyedül érkezel, de 
már egy közösség tagjaként fogsz hazamenni! 

 

Ezt a kurzust nem egyének számára hirdetjük meg! 
Olyan társakkal együtt jelentkezz, akik hasonló 
helyzetben vannak, és akiket hasonló vágyak moz-
gatnak! Vágyódtok növekedni Krisztus szeretetében, és 
ezért szívesen lennétek egymással közösségben is, 
csak nem tudjátok, hogyan kezdjetek hozzá. Talán már 
bele is fogtatok egy keresztény csoport működtetésébe, 
de még döcög, tele vagytok kérdésekkel, és sok mindent 
tisztázni kellene. Ígérjük, segítségetekre leszünk a 
közösségalapításban, és minden kérdésetekre választ 
fogtok kapni! 
 

KURZUSIGAZGATÓ 
 

Köblös József 
 

KOORDINÁTOR 
 

Wurm András 

 

 
 

„Élő kövekként épüljetek lelki házzá!” 
1Pt 2,5a 

A KURZUS TÉMÁIBÓL  
 

 Gyülekező! 
 Az Ige 
 A közösségi imádság 
 Az osztozás 
 A kenyértörés 
 Közösséget alapítunk! 
 A közösség belső élete 
 A közösség helye az Egyházban 
IDŐPONT  

 
2013. február 7–9. 
Kezdés: péntek 17h. Befejezés: vasárnap kb. 18h. 
A kurzus szombaton és vasárnap reggel 8:00-kor 
kezdődik, pénteken és szombaton este kb. 21:00-ig tart.  
HELYSZÍN, SZÁLLÁS  
 
Családok Közösségi Háza  
8460 Devecser, Iskola út 2. 
 

A közösségi ház a plébánia mellett van. A közelben lakók 
bejárók lesznek, a távolról érkezők a helyszínen több-
ágyas hálószobákban alhatnak. Ágyneműt, huzatot kapsz!  
ÉTKEZÉS  
 

Az asztalközösség megélése érdekében együtt fogunk 
ebédelni és vacsorázni. A bennlakók reggelit és vacsorát 
is kapnak, a bejárók otthon reggeliznek, és hideg 
vacsorát hoznak. Meleg ebédet mindenki a közeli étkez-
dében kap. Tea lesz, kávé kapható! 

HOZZÁJÁRULÁS  

Bejárók számára 3500 Ft, bentlakók részére 7000 Ft, 
amit a kurzus kezdetekor a helyszínen a regisztrációkor 
kell fizetni. Ez a bentlakók étkezési és szállásköltségén 
kívül magában foglalja a szombati és vasárnapi ebédet, 
ill. a technikai költségek egy részét. Aki megteheti, na-
gyobb összeggel is hozzájárulhat az evangelizáció 
támogatásához. Ha anyagi gondod van, jelezd, pénz-
hiány miatt senki ne maradjon el! 
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI  
 

Jelentkezésedet akkor tudjuk elfogadni, ha elmúltál 18 
éves, és korábban részt vettél egy Szentlélek szeminári-
umon, vagy végeztél egy Fülöp vagy Új élet kurzust. 
Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen tudsz lenni! 
JELENTKEZÉS MÓDJA  
 

A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve juttasd el postai 
úton a koordinátornak. A jelentkezési lap kitölthető a 
 

http://szentandras.ujevangelizacio.hu 
 

honlapon is. Ott feladhatod közvetlenül az iskola köz-
pontjába, vagy csatolt fájlként elküldheted a koordinátor 
e-mail címére.  

 

Jelentkezési határidő: 2014. január 27., hétfő 
 

A határidőt követő napokban fogsz visszajelzést kapni 
jelentkezésed elfogadásáról. 
EGYÉB INFORMÁCIÓ  
 

Wurm András koordinátor 
 telefonszáma: +36 20 7708263 
 postacíme: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 5. 
 e-mail címe: wurma@citromail.hu   
HOZZ MAGADDAL  
 

 teljes Szentírást 
 jegyzetfüzetet 
 testvéreket, akikkel szeretnétek közösséget alapítani! 
 

SZERETETTEL VÁRUNK! 


