MÁSOK MONDTÁK A KURZUSRÓL

„Azért szerettem volna ezt a kurzust Debrecenbe
hozni, mert amikor elvégeztem 19 éves koromban,
akkor az az egész önazonosságomra hatással volt,
mivel megtudtam, ki is vagyok én, mint tanítvány.
Sorsfordító lelkigyakorlat volt számomra, és
szeretném, ha mások is megtapasztalhatnák azt,
ahogy Krisztus gyengéd kezeibe veszi és még inkább
a saját képére formálja őket! E tapasztalat nélkül
nincs keresztény élet, és nem alakulhat ki
bensőséges kapcsolat Jézus Krisztussal, ezért
ajánlom mindenkinek!” • Tokodi László atya

„Kicsit féltem, hogy mit fogok kapni Istentől ezen a
kurzuson. Azt tudtam, hogy ajándékot szeretne
adni nekem és, hogy szabadnak kell lennem. […]
Ahogy teltek a napok, éreztem, hogy nyugalom és
béke költözik belém. A kurzus során Isten
rámutatott a hiányaimra, hibáimra, olyan
dolgokra, amiket másképpen kéne csinálnom. Az
életemben soha ennyi időt folyamatosan az Úrral
nem töltöttem, mint itt. Egyszerűen csodálatos volt!
A János kurzus után másképpen állok a dolgokhoz,
mint eddig. […] Itt éltem át a szentmiséket először
– nagyon jó élmény ennyire közel lenni Istenhez.
Számomra ez a kurzus fantasztikus volt, és tudom,
hogy nehéz napjaimban az itt hallottakból tudok
majd táplálkozni.” • Zs. Zoltán, Budapest
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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 vagytok: út a boldogsághoz
II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus: olvasni, aláhúzni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció
5. Apollo: 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. Jetro: 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
 Új élet Krisztusban: első evangelizáció
 Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása
 KOrnéliusz [KO1]: a közösség születése
 Isten Országa - KOinonia [ KO2] : a közösség növekedése

 KOrintus [KO1+2] : a közösségi élet megújítása

JÁNOS KURZUS
Jézus tanítványainak iskolája

Debrecen,
Budai É. u. 8/A.
2019. augusztus 14-20.

A KURZUSRÓL
Ez a kurzus a keresztényi lét szívét tárja föl:
mit jelent Jézus tanítványának lenni.

INFORMÁCIÓK
A kurzus helyszíne a DSZC Baross Gábor
Középiskolája és Kollégiuma. (Megközelíthető 15ös és 30-as számú autóbuszokkal, Vágóhíd u.
megálló.)

Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanítványai közül
választotta az apostolokat; az őt körbevevő
tömegből sohasem. Ha ez így van, hogyan lehetek
én tanítvány?

HOZZÁJÁRULÁS
17000 Ft a május 31-ig jelentkezőknek, utána
23000Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen,
regisztrációnál kell fizetni. Ez magába foglalja az
étkezést, valamint a technikai költségeket.

A kurzus célja, hogy Jézus tanítványaivá váljunk:
olyanokká, akik mindenben hozzá, a Mesterhez
akarnak hasonulni: úgy gondolkodni, mint ő;
úgy alkotni ítéletet, mint ő; úgy hinni, mint ő;
úgy megbocsátani, mint ő; úgy imádkozni, mint ő,
úgy evangelizálni, mint ő, úgy szeretni, mint ő;
úgy élni, mint ő, úgy halni, mint ő.
Az a legnagyobb megtiszteltetés, ha Jézus meghív
tanítványának, mert ő nem tanokra oktat, hanem
élni tanít: vele együtt élünk, a kezei között
formálódunk ki, hogy olyan bensőséges
kapcsolatban legyünk vele, mint a kedvelt
tanítványa, János, aki keblére hajthatta fejét.
A Szent András Evangelizációs Iskolának ez a kurzus a
szíve, ebből forrásozik minden misszió.

AJÁNLÁS
Ezt a kurzust különösen azoknak ajánljuk, akik
elvégezték a Fülöp, Új Élet, vagy Emmausz
kurzusokat, vagy a Szentlélek szemináriumot.
A KURZUS TÉMÁIBÓL
– Isten terve és Jézus stratégiája
– Mester és tanítvány
– Jézus tanítási módja
– Egy nap a Mesterrel
– Felvételi vizsga
– A tanítvány hat kapcsolata

A kurzus a helyieknek bejárós. Aki szállást kér, a
szállás díja 16600Ft. Az elhelyezés 4 ágyas
kollégiumi szobákban lesz.

„Teremjetek maradandó gyümölcsöt!”
(Jn 15,16)

KURZUSIGAZGATÓ
Bartha Angéla
LELKIPÁSZTOR
Tokodi László atya
KOORDINÁTOR
Tóthné Behina Beáta
IDŐPONT
2019. augusztus 14-20.
Gyülekező, regisztráció kezdete szerda 17.00
órakor.
Befejezés kedd 17.00 órakor.
HELYSZÍN
Debrecen, Budai É. u. 8/A.

Indokolt anyagi helyzet esetén kisebb összeget
kérünk, de ezt előre kérjük jelezni, hogy megoldást
találjunk rá.
Adományokat elfogadunk!
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
–Tóthné Behina Beátánál
E-mailben: behinabea@gmail.com
Telefonon: 30/398-1537
– Interneten (regisztrálva az iskola honlapján http
//szentandras.ujevangelizacio.hu )
Kurzuslétszám max. 35 fő, jelentkezést érkezési
sorrendben fogadunk.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.
csütörtök. Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail
címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést
tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen
tudsz maradni!
HOZZ MAGADDAL
– nyitott szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
– jegyzetfüzetet, tollat
Szeretettel várunk!

