
Mások mondták a kurzusról
A kurzuson két alapvető dolgot tanultam: minden 
evangelistának van ey saját, karakteres stílusa, 
amely alapján könnyen azonosítható a hallott 
vay olvasott evangéliumi szakasz. Másrészt a 
kurzuson megérintett Isten „sokszínűsége”, hiszen 
az, ahoy a néy evangélista néy különböző mó-
don láttatja Jézust, úgy valóban Ő maga is ilyen: 
irgalmas és hosszantűrő – tanító, Mester- hata-
lommal teli, szabadító és yóyító – az életénél is 
jobban szerető barát. Ajánlom mindenkinek ezt a 
kurzust, aki szeretné jobban megismerni Jézust, 
aki maga az Evangélium számunkra. • dr. Perjési 
Anita, Budapest

A Jézus kurzustól igazán nem vártam sokat, úgy 
mentem el rá, hoy „ezeket én már mind hallottam 
a teológián”. De rá kellett jönnöm, hoy uyan sok 
mindent tanultam a főiskolán, de mégsem a leg-
fontosabbakat, uyanis idegenek, távoliak marad-
tak az evangéliumok. A Jézus kurzuson megis-
merkedtem a néy evangélistával – ez volt szá-
momra a lényeg. És az evangelistákat ismerve sok-
kal érthetőbb lett a mondanivalójuk is és a Jézus, 
akit bemutatnak. Ha még nem yűröttek az olva-
sástól a Bibliádban az evangéliumok lapjai, yere 
el Te is ! • Gyuris Gellért, Szeged

Az iskola képzési programja
I. szakasz: 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 vaytok :::  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 növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::  a közösségi élet megújítása
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A kurzusról
A kurzus olyanoknak szól, akik a személyes 
megtérésben újjászülettek és vágyódnak a Bibliát 
jobban megismerni, a megtérés után továbblépni.

Megismerkedünk négy baráttal, akik Jézushoz 
visznek bennünket  Márkkal, Mátéval, Lukáccsal 
és Jánossal. Jézusról ők teszik a legszebb tanú-
ságot, ezért megismerkedünk először az evangé-
listákkal, azután az evangéliummal, hogy az 
evangéliumok Jézusát is befogadjuk.

Miből áll?

Előadásokból, imából, rajzokból, énekekből és 
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy 
valósággá váljon, amit hallasz és látsz.

„Jézus Krisztus, Isten Fia 
evangéliumának kezdete.” 
• Mk 1,1

„Amint előadták azt nekünk azok, 
akik kezdet óta szemtanúgi és szolgái 
voltak az igének, jónak láttam én is, 
miután mindennek elejétől fogva 
gondosan a végére jártam, neked, 
keyelmes Teofil, sorrendben leírni.” 
• Lk 1,3-4

„Jézus ezután bejárta egész Galileát. 
Tanított a zsinagógáikban, hirdette az 
ország örömhírét, és megyóyított 
minden betegséget és minden bajt a 
nép között.”
• Mt 4,23

„Ezeket pedig azért írták le, hoy 
higyétek, hoy Jézus a Krisztus, az 
Isten Fia, és e hit által az ő nevében 
életetek leyen”
• Jn 20,31

Koordinátor
Serbán Andrea, +3630 8212295

Kurzusigazgató
Arm Katalin

Helyszín
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C lépcsőház, 
földszint 35. 

Megközelíthetőség
A Móricz Zsigmond körtérről induló 41, 18, 56-os 
villamosokkal vagy a Kosztolányi Dezső térről a 
14, 114-es buszokkal. 

A villamosról az Építész utcánál kell leszállni, 
majd visszafelé indulni, és egy nagy narancssár-
ga lakóépületet kell keresni a Kondorosi-Fehér-
vári út sarkán. (Ahogy jössz a villamossal vagy 
busszal, látni fogod bal oldalon).

Időpont
2014. március 28-30. és április 11-13. A két hétvé-
ge összefüggő egészet alkot!

Gyülekező, regisztráció kezdete  pénteken 17 
órakor, befejezés vasárnap 15 órakor.

Szállás – bejárás
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás 
igénye, kérjük jelezze!

Szállás lehetőség  Itt helyben 2000 Ft/fő/éj, háló-
zsákkal 1500 Ft/fő/éj.

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8-kor kez-
dődik és este kb. 21 óráig tart (péntek, szombat).

Hozzájárulás
12.000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fizetni. Ez magában foglalja a 
két hétvége költségeit  négy vacsorát, négy reg-
gelit, a két szombati és vasárnapi ebédeket, a 
technikai költségeket.

Jelentkezés
– Postán  Szent András Evangelizációs Iskola

1116 Bp., Fehérvári út. 168-178. „C” fszt. 35.
– E-mailben  andika.serban@gmail.com
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján  

http //szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2012. március 24.

A két hétvége összefüggő egészet alkot! Csak ak-
kor jelentkezz, ha mind a két hétvégén jelen 
tudsz lenni!

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

További információkért keresd a koordinátort!

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

Szeretettel várunk!

mailto:andika.serban@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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