
A kurzusról
Ennek az új kurzusnak a témája bár nagyon
alapvető, mégis annyira elkerüli a figyelmün-
ket.  Az, hogy Isten a boldogságra alkotott ben-
nünket, ez valahogy nem áll hitünk középpontjá-
ban. Pedig valójában mindenki a boldogságot ke-
resi az életben.

Talán a húsvéti szenvedése miatt látjuk mi keresz-
tények  Jézust  sokkal  inkább  szomorúnak,  meg
nem  értettnek,  elhagyottnak,  boldogtalannak,
mint egy életvidám és boldog galileai Mesternek.

A keresztény eszményképünk is inkább a szenve-
désre épül, mint a boldogság elérésére. Pedig Isten
azért  alkotta az embert,  hogy az boldog legyen:
boldog, amint Ő, Isten is boldog. A boldogság pe-
dig  nem valami  misztikus  szellemi  tökéletesség,
hanem egyszerűen csak boldogság.

E kurzus a nyolc boldogságban rejlő jézusi tanítást
dolgozza fel, hogy ráleljünk, mitől volt Jézus bol-
dog ember. Az ő élettapasztalata és tanítása nem a
megszokott.  Különleges.  Meglepő  és  ellentétes  a
bevett emberi  boldogságkereséssel.  Csak  olyan
sokféleképpen magyarázták, túlozták vagy üresí-
tették ki, hogy már magunk sem értjük miről szól-
nak. Ez a kurzus bevezet a boldogmondások ere-
deti értelmébe, hogy mi magunk is boldog Jézus-
tanítványokká váljunk.

Egy történet
Egy igen vidám és nyugtalan fiatal lány be-

lépett a zárdába. Egy idő után meglátogatta a
pap,  aki  ajánlotta.  Amikor  először  meglátta  őt

habitusban, egyből a lány szomorú arca tűnt fel
neki,  melyről  eltűnt  az  állandó  mosoly.  Egyből
meg is kérdezte tőle:

–  Talán  rosszul  érzed  magad?  Mi  a  baj,  beteg
vagy? Hova tűnt az öröm szikrája, mellyel táplál-
tad a családodat és a környezetedet? Miért vagy
ilyen komoly? Nem vagy boldog?

A házfőnök anya, aki éppen akkor ment el mel-
lettük, közbeszólt:

– Ez a lány már apáca. Azért komoly, mert Krisz-
tust követi…

A kurzus témái
– A kincsestérkép

– A térkép értelmezése

– Boldogmondások Lukácsnál

– Boldogmondások Máténál

– Üldöztetés Krisztus miatt

A Boldogok vagytok! kurzus 
először Zalaegerszegen! 

Mindenkit szeretettel várunk!



Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

Kapcsolattartó
Petőházi Attila +36 30 325-9680
Mózsa Hajni +36 30 690-5954

Időpont
2016. október 7–9.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17.30 órá-
tól, kezdés 18 órakor. Befejezés vasárnap 18 órakor.

Helyszín
Szent Család Óvoda
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

Szállás
A kurzus bejárós. A távolról érkezőket a helyszínen 
tudjuk elszállásolni, ha hozol magaddal hálózsákot 
(korlátozott számban). 

Egyéb esetben vedd fel velünk a kapcsolatot!

Akinek szállás igénye van, kérjük, jelezze és jelent-
kezzen időben! Az utolsó napokban jelentkezők szá-
mára már nem tudunk szállást ígérni.

Hozzájárulás
A kurzust költsége 4500 Ft, amit a kurzus kezdete-
kor a helyszínen, a regisztrációnál kell fizetni. Ez 
magában foglalja a két vacsorát, a szombati és va-
sárnapi ebédet, valamint a technikai költségeket.

Jelentkezés
Jelentkezni az iskola honlapján keresztül, regisztrál-
va; vagy a kihelyezett (illetve a honlapról letöltött) 
jelentkezési lapot kitöltve és eljuttatva lehet.

Postai vagy e-mailes jelentkezés esetén a kitöltött je-
lentkezési lapot erre a címre várjuk okt. 3-ig ::::

– Szent Család Óvoda
Boldogok vagytok kurzus
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

– E-mail : jelentkezes@mt514.hu
– Honlap: http://  szentandras.ujevangelizacio.hu 

Információ: +36 30 325-9680 (Petőházi Attila)
                    +36 30 690-5954 (Mózsa Hajni)

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

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet min-
denképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni 
a kurzussal kapcsolatosan. Ha visszajelzés nem ér-
kezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban! 
Ha jelentkeztél, de valami miatt mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, jelezd!

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*
– Álomlátó József :::: belső gyógyítás

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::: első evangelizáció
– Ászáf :::: a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1] :::: a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2] :::: a növekedő közösség
– KOrintus [ko1+2] :::: a közösségi élet megújítása

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

	A kurzusról
	Egy történet
	A kurzus témái
	Kurzusigazgató
	Kapcsolattartó
	Időpont
	Helyszín
	Szállás
	Hozzájárulás
	Jelentkezés
	Az iskola képzési programja
	I. szakasz: A keresztény élet alapjai
	II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
	III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
	Evangelizációs iskolák képzése
	Választható kurzusok
	A magyarországi iskola kurzusai


