
Egy korábbi résztvevő mondta
„Ha visszagondolok eddigi életemre eszembe jut 
sok fájdalom, öröm, bukás és siker. Eszembe jut 
miképpen próbáltam érteni és értelmezni az éle-
tem, hoy helyesen döntsek és cselekedjek. De mi-
képp lehetséges ezt elérni? Bármennyire is megfe-
szítettem akaratomat rá kellett döbbennem, hoy 
magamért nem vayok képes tenni semmit. Hoy 
mit tehetek mégis, azt ott tanultam meg, ahová Ő 
vezetett. Ő vezérelt erre a hétvégére, mert tudta 
mire van szükségem. Rádöbbentem jelenlétére ab-
ban, hoy ismer. Csodálatos dolog megtapasztalni,
miként szeret Isten valójában. A kurzust vezetők 
beszéde alatt úgy éreztem magam, mint az a po-
gány, aki Jézus apostolait hallgatja. Erővel és 
Szentlélekkel beszéltek, váyat szítva Isten szerete-
te iránt! Eyszerűen szóltak és tisztán. Akik ott 
voltunk eybekovácsolódtunk, mert eyek lettünk 
abban a szeretetben és keyelemben, amit kap-
tunk. Sokat szenvedtem homokszemnyi életem mi-
att, mert kő és sziklafal akartam lenni. Most már 
látom, hoy éppen ez az örömöm forrása, mert íy 
el tudnak ragadni Isten hullámai, és tudom, hoy 
azt cselekszi velem, ami a legjobb.” Sipos Gábor

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

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

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

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

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

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp:::e első evangelizáció
– Ászáf:::e a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1]:::e a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2]:::e a közösség növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::e a közösségi élet megújítása
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A kurzusról
A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról, az Ő 
örömhíréről és a Vele való személyes találkozás-
ról szól. Semmi mást nem lehet a kurzuson meg-
tudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? Neked,
– ha szeretnél keresztény lenni,
– ha több szeretnél lenni, mint  vasárnapi ke-

resztény,
– 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, énekekből és 
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy 
valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus.

Kurzusigazgató
Tóth Attila

Koordinátor
Naszádos József

Időpont
2014. február 28 – március 2.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 óra-
kor. Befejezés vasárnap 16 óra körül.

Helyszín
2013 Pomáz, Templom tér 1., Közösségi ház.

Megközelítése a HÉV állomástól kb. 15-20 perces 
sétával, vagy a Csobánka, Pilisszentkereszt, Do-
bogókő, ill. Pilisvörösvár felé közlekedő Volán-
busz járatokkal „Pomáz, Szabadság tér” (Piac tér)
megállóig utazva, majd onnan kb. 3 perc sétával.

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. Másoknak várható-
an családoknál tudunk szállást biztosítani. Aki 
szállást kér, kérjük jelezze!

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 órakor 
kezdődik és este kb. 21 óráig tart (péntek, szom-
bat).

Étkezéseke ebédet (szombat, vasárnap) és vacso-
rát (péntek, szombat) biztosítunk. A két reggelit 
(szombat, vasárnap) otthon (illetve a szállásadók-
nál) kérjük elfogyasztani.

Hozzájárulás
4200 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszíni re-
gisztrációnál kell fizetni. Ez magában foglalja a 

két vacsorát, a két ebédet és a technikai költsége-
ket.

A pomázi és a csobánkai hívek hozzájárulását a 
pomázi Szent István Király Plébánia átvállalja.

Jelentkezés
– Papíron kitöltött jelentkezési lappale

• Naszádos József
2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 64.

– A httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu címről
letölthető elektronikus jelentkezési lappale
naszados.jozsef@gmail.com

– A httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu címen
(regisztráció után) kitöltött webes űrlappal.

Meddig? 2014. február 18.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud-
junk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen 
tudsz lenni!

Anyagi gondok miatt ne maradj távol. Ebben az 
esetben azonban kérünk szólj előre, hogy együtt 
keressük a megoldást.

További információe 

– Naszádos József
+36 70 223 2226, naszados.jozsef@gmail.com

Hozz magaddal
– nyitott szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
– jegyzetfüzetet, tollat
– A nem helyi résztvevők szállásadójukkal 

(megadjuk majd az elérhetőségét) egyeztesse-
nek arról, hogy hozzanak-e hálózsákot, töröl-
közőt.

Szeretettel várnak az Új Aratás szolgálói!

Ha valaki meghallja szavamat, és 
kinyitja nekem az ajtót, bemeyek… 
• Jel 3,20
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