
Mások mondták a kurzusról

• Hazaviszem a kurzusról azt az érzést, hogy Isten 
szeret, úgy, ahogy vagyok. Eddig ezt nem éreztem, 
nem mertem elhinni. Hazaviszem a Szentlélek 
csodálatos megtapasztalását. És hazaviszem ma
gammal azt, hogy szükségem van közösségre, test
véreimre, akiknek viszont szükségük van rám.

• Személyes, élő hitre van szükség ahhoz, hogy iga
zán keresztény életet tudjunk élni, és ne csupán 
vasárnapi keresztények legyünk. A Szentlélek iga
zi, hatalmas VALÓSÁG, akit „csak” kérni kell, és 
megkapjuk. 

• Értékes vagyok Isten számára. Megtapasztaltam, 
hogy mennyire szeret, és a tenyerén hordoz engem.  
Van az életemnek értelme, van JÖVŐM ISTEN
BEN!!! Repeső szívvel térek haza.

• Az a gondolat nagyon megragadott, hogy Jézus 
bűnné lett értünk.

• Megértheted a Szentírás legfontosabb üzeneteit, 
amit eddig csak olvastál, de nem értettél.

• Ha úgy érzed, elfásultál és az Úrral való kapcsola
tod „kezelésre szorul”, fordulj a Szent András 
Evangelizációs Iskolához! Ha azt hiszed, hogy fel
üdülésre és feltöltődésre van szükséged, tölts egy 
hétvégét olyan emberek társaságában, akik szin
tén erre vágynak! Ha egyszerűen csak szeretnél 
nyitottabbá válni az emberek felé, s kissé mosoly
gósabb lenni a hétköznapokban, s ha egyszerűen 
csak KI SZERETNÉL CSERÉLŐDNI, vegyél részt 
egy Fülöp Kurzuson!

Az iskola képzési programja

I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet:::  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 [K1]:::  a közösség születése
– Isten Országa [K2] :::  a közösség növekedése
– Korintus [K1+2]:::  a közösségi élet megújítása
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A kurzusról
A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 
örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a kurzu
son megtudni Istenről, csak a legfontosabbat. Kik
nek 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,  éne
kekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalat
ból, hogy valósággá váljon, amit hallasz és látsz.

Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni, ha
nem rólad és Istenről  fog szólni.  Csak nyitott  és 
őszinte benső kell hozzá. És persze dinamikus lesz, 
nem fogunk rajta elaludni… 

Kurzusigazgató
Tóth Anikó

Időpont
2014. március 7–9.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 00 
órakor. Befejezés vasárnap 15 00 órakor

Ha valaki meghallja szavamat, 
és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek… 

Jel 3,20

A kurzus témáiból
– Isten  szeret, nem szeret?
– Mindig tapasztalom?
– Jézus  a húsvét megoldása
– Kell hinni?
– Mi, az hogy megtérni, és minek?
– Szentlélek  csak hab a tortán?
– Néppé tesz

Helyszín
Dunaharaszti Szent István plébánia
Dunaharaszti Fő u.71

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás 
igénye, kérjük jelezze!

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 00-kor 
kezdődik és este kb. 21 00-ig tart (péntek, szom
bat). 

Hozzájárulás
4.000Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. Ez magában foglalja a 
két vacsorát, a két reggelit a szombati és vasár
napi ebédet, a technikai költségeket.

Természetesen elfogadunk természetbeni adomá
nyokat  lekvár, sütemény, krémek a vacsorához, 
stb.

Jelentkezés
Meddig? 2014. február 28., a jelentkezési lapot 
aláírva és kitöltve.

– Postán vagy személyesen eljuttatva  
Pákozdy Richárd
2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 59

– E-mailben  paric@freemail.hu 
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján  

htp //szentandras.ujevangelizacio.hu 

További információ  

Pákozdy Richárd +36 304 540 113
paric@freemail.hu 

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

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

Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben! 

Hozz magaddal
– nyitott szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
– jegyzetfüzetet, tollat

Szeretettel várunk!

mailto:paric@freemail.hu
mailto:paric@freemail.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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