
Mások mondták a kurzusról
„„Nagyon megérintett agz összes fiagtagl képe. Taglán mind-
eyikkel agzonosulni tudtagm, de ag leginkább János Márk 
személye taglált. 

Pállal kölcsönösen egymás lelkébe tiportak. Hosszú éve-
kig teljesen elkülönülve egymástól, de nagyon hatáso-
san vitték az Örömhírt az emberek szívébe. Aztán eljött 
az idő és Pál börtönbe kerül Rómában. Mindenki magá-
ra hagyja, fázik. A három legfontosabb dolog, amit kér
legkedvesebb tanítványától, Timóteustól, hogy küldje el
a köpenyét, az irattekercseket és Márkot. És Márk eleget
tesz a kérésnek, elviszi az evangéliumát ahhoz, aki a po-
rig alázta rengeteg ember előtt, aki szinte kitagadta a 
keresztények köréből. elmegy ennek az embernek a 
börtönébe és megtörténik a kiengesztelődés.

A kurzus végén rádöbbentem Jézus bízik bennem, hogy 
én is meg tudom tenni ezeket a lépéseket és a bizalma 
erőt adott!!! Gyümölcsei már a kurzus után 2 héttel 
vannak!”   (Jagkagb Johagnnag)



„2006 nyarán hallottam Az evagngélium 7 fiagtagljag kur-
zusról és tudtam, éreztem, hogy részt kell vennem rajta.
Nem tudtam, hogy miért, csak éreztem, hogy ott kell 
lennem, részese kell, hogy legyek ennek a tanításnak. 

Engedtem a hívásnak, és nagy örömhírt kaptam, sőt 
ÖRÖM-HÍRADÓT! 
A kurzus megerősített agbbagn, hoy szükségem vagn Jézus-
rag. Arrag, hoy beengedjem ag mindennagpjagimbag, agz ünne-
peimbe, agz életembe. Többször hagllottagm már tagnításokagt,
de most agzt éltem meg, hoy ag szagvagk nem csagk agz agyag-
mig, hagnem ag szívemig értek és szinte érezhetően formál-
ták agzt. Megerősödött ag váyagm, hoy Vele agkagrok élni, agz
Ő útján agkagrok járni. Azt agz álmot agkagrom vaglórag váltag-
ni, agmit Jézus álmodott rólagm. 
Jézus ag 7 fiagtagl példáján keresztül szagbagdított, yóyított, 
feloldozott, betöltötte szívem szeretetével és irgaglmávagl, és
erősen buzdított, hoy tovább agdjagm örömhírét: A feltá-
magdt Jézus él ! ! !”    (Busagi Bagrbagrag)

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::e első evangelizáció
2. Emmagusz :::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 vagytok :::e út a boldogsághoz*

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

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

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

Választható kurzusok
– Az evagngélium hét fiagtagljag
– Jézus uraglmag :::e tized*
– Tetelesztagi: Jézus szenvedése, haglálag és feltámagdásag*
– József, agz 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 Országag – KOinoniag [ko2] :::e a közösség növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::e a közösségi élet megújítása
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A kurzusról

A kurzus hét személyiséget mutat be, akik 
szembesülnek az evangéliumi élet felajánlásával e

 a naimi özvegy fia; 
 Salomé, Heródiás lánya; 
 az ifjú, akinek öt kenyere és két hala volt; 
 a gazdag ifjú; 
 az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Getszemá-

ni kertből ; 
 az ajtónál álló lány; végül pedig 
 a fehér ruhába öltözött ifjú az üres sírnál.

Van egy közös bennük, mégpedig az, hogy 
mindnyájan fiatalok voltak. A jövő előttük állt és
mindegyiküknek megvolt a sajátos magatartása 
az evangéliummal szemben. Mindegyikük talál-
kozik Isten Igéjének a fényével, és mindannyian 
egyfajta magatartásformával válaszolnak rá. 
Sokszor ezek a magatartásformák kontrasztban 
vannak egymással.

A hét fiatal magatartása, reakciója hét külön-
böző színnel jelölhető, melyek szivárványt alkot-
nak.

Mindazonáltal a szivárvány nem a saját fényétől 
ragyog, hanem a nap sugarait tükrözi vissza. Ez-
által, a hét fiatal mindegyike, szembesülve Isten 
Igéjének a fényével, visszatükrözi az Evangélium
egy aspektusát.

Mindegyikük megélte a saját fejlődését a felkí-
nált lehetőséggel és döntést hozott, mely az éle-
tükbe vésődött. Az Evangéliumban találjuk az ő 
tanúbizonyságukat, és a kurzuson pedig képet az
életükről.

 

Kurzusigazgató
Arm Katalin

Koordinátor
Serbán Andrea

Helyszín
2081 Piliscsaba Mátyás király u.38. (Szt. Péter 
Kollégium)

Időpont
2015. február 13-15.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 óra-
kor. Befejezés vasárnap 15 órakor.

Információk
A kurzus benn alvós, helyiknek bejárós. A kur-
zus pénteken és szombaton este 21 óra környé-
kén ér véget; szombat és vasárnap reggel 8 óra-
kor kezdődik.

Hozzájárulás
5500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fizetni. 

Ez magában foglalja a szállást, két vacsorát, két 
reggelit a szombati és vasárnapi ebédet, és a 
technikai költségeket. 

Jelentkezés
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet.

– Személyesen a kollégiumban, Serbán Andreá-
nál.

– E-mailbene andika.serban@gmail.com
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapjáne 

httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2015. február 8.

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 maradni!

További információe 

– Serbán Andreae +36 30 7 38-9168
– Arm Kataline +3630 627-1032

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

Szeretettel várunk!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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