
I. szakasz: Preevangelizáció
– Koktél
– A nagy kérdés
– Iskolai, plébániai lelki nap

II. szakasz: Evangelizáció
– Cirkusz
– Kaland-túra
– Legyél igazi
– Jónás
– Online Istennel
– A nagy utazás
– Végtelen utazás
– Gedeon
– Mária iskolája

III. szakasz: Evangelizátorok képzése
– Az egyház kincsei
– A háromlábú szék
– Karizmák
– Dávid titka
– Prioritások
– Vízió
– Programszervezés
– Evangelizáció 1-2
– Közösségépítés

Milyen a Bandifi ???$
Fiatalok fataloknak fatalosan, találkozás Jézus
sal, játszva tanulunk, szemléltetés, élmény, kö
zösségépítés, nagy utazás, koktél, legyél igazi, 
kaland.

Információ
Projektvezető: Sidó Éva

� +3620 3724107
⌂ htp://if.ujevangelizacio.hu
✒ if.szent.andras@gmail.com 
 if.szentandras

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 vagytok :::: 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 fatalja
– Jézus uralma :::: tized*
– Tetelesztai : Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::: belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::: első evangelizáció
– Ászáf :::: a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1] :::: a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2] :::: a közösség növe

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

BANDIFI
fiatalok projekt

http://ifi.ujevangelizacio.hu/
mailto:ifi.szent.andras@gmail.com


– Szeretnél igazán, tartósan boldog lenni?
– Tudod már ki vagy te valójában?
– Milyennek látnak mások?
– Milyen szeretnél lenni?
– Vannak álmaid? És szeretnéd valóra váltani 

őket?
– Tudtad, hogy Istennek is van egy fantasztikus 

álma?!
Egy utazásra hívunk tükörországba. Ha tet
szik amit látsz, gyönyörködhetsz benne. Ha nem 
tetszik, akár össze is törheted. Ez csak egy 
tükör… De hogy mi az igazi? … hát arra is fény 
derül… ha velünk tartasz!

Ez a program neked szól, ha
– elmúltál 15 és még nem vagy 26,
– vágysz az igazi boldogságra,
– elég bátor vagy ahhoz, hogy szembe nézz ma

gaddal,
– meg akarod ismerni Jézust,
– vagy közelebb akarsz jutni Hozzá,
– kíváncsi vagy mások tapasztalataira és kész 

vagy te is megosztani saját élményeidet,
– és akarsz egy jót szórakozni.

témák
– Légy igazi! Annál többet érsz!
– Képes vagy önmagadat adni?
– A legújabb önmagam: Én. 
– Ha számítasz magadnak, számítunk rád!
– Ki van az életed címoldalán? 
– Legyél te a példaképem!

Vezető
Sidó Éva

Koordinátor
Zubay Timi

Időpont
2013. szeptember 20-22.

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

Helyszín
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. C lépcsőház, 
földszint 35. (170-es csengő)

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás 
igénye, kérjük jelezze. Szállás lehetőség, itt hely
ben 1500 Ft/fő/éj.

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 órakor 
kezdődik és este kb. 21 óráig tart (pén., szom.)

Hozzájárulás
4000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. 

Ez magában foglalja a két vacsorát, két reggelit a 
szombati és vasárnapi ebédet, és a technikai költ
ségeket.

Jelentkezés
– Interneten a Bandif honlapján: 

htp://if.ujevangelizacio.hu/jelentkezes

Meddig? 2013. szeptember 16.

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 információ: 

– Sidó Éva: +3620 3724107

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

Szeretettel várunk!

http://ifi.ujevangelizacio.hu/jelentkezes
http://www.flickr.com/photos/katietegtmeyer/90937886/
http://www.flickr.com/photos/joyseph/128624250/
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