
TAPASZTALATOK

A  kurzuson  két  alapvető  dolgot  tanultam:  minden 
evangelistának  van  egy  saját,  karakteres  stílusa, 
amely alapján könnyen azonosítható a  hallott  vagy 
olvasott  evangéliumi  szakasz.  Másrészt  a  kurzuson 
megérintett Isten „sokszínűsége”, hiszen az, ahogy a 
négy  evangélista  négy  különböző  módon  láttatja 
Jézust,  úgy  valóban  Ő  maga  is  ilyen:  irgalmas  és 
hosszantűrő  –  tanító,  Mester-  hatalommal  teli, 
szabadító és gyógyító – 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, hogy „ezeket én már mind halottam a 
teológián”.  De  rá  kellett  jönnöm,  hogy  ugyan  sok 
mindent  tanultam  a  főiskolán,  de  mégsem  a 
legfontosabbakat,  ugyanis  idegenek,  távoliak 
maradtak  az  evangéliumok.  A  Jézus  kurzuson 
megismerkedtem  a  négy  evangélistával  –  ez  volt 
számomra  a  lényeg.  És  az  evangelistákat  ismerve 
sokkal érthetőbb lett a mondanivalójuk is és a Jézus, 
akit bemutatnak.
Ha még nem gyűröttek az olvasástól a Bibliádban az 
evangéliumok lapjai, gyere el Te is!

Gyuris Gellért, Szeged

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 a keresztény élet alapjai
1. Fülöp:::: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

 hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével

 hogyan képezzünk 
evangelizátorokat?
14. Mária: az evangelizátor példaképe
15. Maranatha: a reménység tanúi
16. Péter: az Egyházról
17. Melkizedek: a liturgiáról
18. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
19. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája
Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu
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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  tanúságot,  ezért 
megismerkedünk  először  az  evangélistákkal,  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.

Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni, hanem 
rólad  és  Istenről  fog  szólni.  Csak  nyitott  és  őszinte 
benső  kell  hozzá.  És  persze  dinamikus  lesz,  nem 
fogunk rajta elaludni… 

KOORDINÁTOR
Arm Katalin

KURZUSIGAZGATÓ
Nagy Zsolt

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  tanúságot,  ezért 
megismerkedünk  először  az  evangélistákkal,  azután 
az  evangéliummal,  hogy  az  evangéliumok Jézusát  is 
befogadjuk.

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

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

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

„Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy 
Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által az ő  
nevében életetek legyen”
(Jn 20,31)

IDŐPONT
2012. január 27-29. február 10-12.

Gyülekező, regisztráció kezdete:
pénteken 17: 00 -kor,
Befejezés vasárnap 15 óra.

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

HOZZÁJÁRULÁS
10.000Ft,  amit  a  kurzus  kezdetekor  a  helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. Ez magában foglalja a két 
hétvége  költségeit.  (Négy  vacsorát,  négy  reggelit,  a 
két  szombati  és  vasárnapi  ebédeket,  a  technikai 
költségeket.)

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Megközelíthető:  a  Móricz  Zsigmond  körtérről 
induló  41,  18,  56-os  villamosokkal  vagy  a 
Kosztolányi Dezső térről a 14, 114-es buszokkal. 
Az  villamosról  az  Építész  utcánál  kell  leszállni, 
majd visszafelé indulni, és egy nagy narancssárga 
lakóépületet  kell  keresni  a  Kondorosi-Fehérvári 
út  sarkán.  (Ahogy  jössz  a  villamossal  vagy 
busszal, látni fogod bal oldalon).

INFORMÁCIÓK:
A kurzus helyieknek bejárós.  Akinek van szállás 
igénye, kérjük jelezze!
Szállás  lehetőség:  Itt  helyben  2000Ft/fő/éj, 
hálózsákkal 1500 Ft/fő/éj
A  kurzus  reggel  (szombat,  vasárnap)  8:00-kor 
kezdődik  és  este  kb.  21:00-ig  tart  (péntek, 
szombat). 

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezési lap postán: Arm Katalin
1116 Bp., Fehérvári út. 168-178. „C” ép., fszt. 35.
e-mailben:::: s  zolgalatok@gmail.com  
Telefonon: 
Arm Katalin: 30/622712032
Hornung Andrea: 30/928522004
A  jelentkezési  lap  letölthető  a  honlapról : 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

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

HOZZ MAGADDAL:
 nyitott szívet
 teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
 tollat

Szeretettel várunk!

mailto:aniko.toth@ujevangelizacio.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

