MÁSOK MONDTÁK A KURZUSRÓL

Az

„Megérettem, hogy a Szentírás könyve (mint
tárgy) maga az élő Ige, és az Úr megtanított rá,
hogyan bánjak Vele ezután!”

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

„A Szentírás maga Jézus, az Ige testté lett
számomra, valósággá vált, s valósággá vált, hogy
Isten ígéretei igazak az én életemre is.”
„A Biblia ezentúl fontos lesz számomra.”
„A Szentírást és Jézust jobban megszerettem.”

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. 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
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Hallod,
hogy Isten beszél hozzád?

A KURZUSRÓL
Miről szól?
Az Istennel való találkozásból és a vele való
megismerkedésből fakad a boldog élet.
Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag
valaki, hanem egy beszédes személy, akinek van
mondanivalója. Életadó mondanivalója. Hallod,
hogy Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk
intézett
szava.
Az
Emmausz
kurzus
megismerkedés Isten szavával – Isten Igéjével –,
hogy életet adjon számunkra az olvasása,
hallgatása, követése, életre váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől
Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is lángra
gyúljon a szívünk Isten Igéjének tüzétől. Ez a
kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az Igével.
Ha még nem olvasod naponta, vagy ha úgy érzed,
nem érted, amit olvasol, vagy nem ismered eléggé
az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igéje ezen a
kurzuson a te szívedet is lángra tudja gyújtani,
mivel hordozza Istent.
Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy
valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus.
A KURZUS TÉMÁIBÓL







Az emmauszi út
Az Ige hét képe
Az Ige hét hatása
Szövetségkötés az Igével
Izrael zsinagógája
Emmauszi Eucharisztia

INFORMÁCIÓK
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van
szállásigénye, kérjük jelezze.
Szállás lehetőség itt helyben 1000 Ft/fő/éj.
A kurzus szombat, vasárnap reggel 8 órakor
kezdődik és péntek, szombat este kb. 21 óráig tart.

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt
hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?”
• Lk 24,32
KURZUSIGAZGATÓ
Balassa György
LELKIPÁSZTOR
Tokodi László OP domonkos atya
KOORDINÁTOR
Tóth Anita Fruzsina
IDŐPONT
2020. október 16-18.
Gyülekező, regisztráció kezdete: péntek 16.00
Kezdés: péntek 16.30
Befejezés: vasárnap 16.00
HELYSZÍN
Szent László Domonkos Plébánia
Debrecen, Füredi u. 6.
VÍRUS-INFÓK
Amennyiben a járványügyi helyzet változása miatt
nem tudnánk a kurzust megtartani, egy későbbi
időpontra halasztjuk. A jelentkezőket időben
tájékoztatni fogjuk.

HOZZÁJÁRULÁS
6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen,
regisztrációnál kell fizetni.
Ez magába foglalja a két vacsorát, a szombati
és vasárnapi ebédet, és a technikai költségeket.
Ha anyagi gondod van, jelezd, találunk megoldást!
JELENTKEZÉS
–Tóth Anitánál
Személyesen: a jelentkezési lap kitöltésével
E-mailben: molnar.anita.fruzsina@gmail.com
Telefonon: +36 20 2686 395
– Interneten (regisztrálva az iskola honlapján
http //szentandras.ujevangelizacio.hu )
Kurzuslétszám max. 30 fő, jelentkezést érkezési
sorrendben fogadunk.
Jelentkezési határidő: 2020. október 4.
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 lenni!
HOZZ MAGADDAL
– nyitott szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
– egy lepedőt (lehetőleg ne mintásat)
– jegyzetfüzetet, tollat
Szeretettel várunk!

