SZÁLLÁS

AZ ISKOLA PROGRAMJA

Szállás többágyas szobákban, emeletes ágyakon.
Ágyneműt biztosítunk.

1.

LÉPCSŐ KURZUSAI

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL

1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre

A jelentkezésnek nem feltétele a Pál kurzus.

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?

JELENTKEZÉS MÓDJA

3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével

• Jelentkezni elektronikusan lehet az iskola honlap-

ján (regisztráció szükséges).
• Postai jelentkezés esetén a jelentkezési lapot erre a
címre kérjük küldeni:

Szent András Evangelizációs Iskola
Budapest 1116. XI. ker. Fehérvári út. 168-178 sz.
„C”ép. Fsz. 35. ajtó
Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszámodat.
Visszajelzést ugyanis emailben vagy telefonon
adunk arról, hogy tudunk-e fogadni a kurzuson. Ha
visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő
utáni napokban!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2008. július 13, vasárnap
HOZZ MAGADDAL
szentírást,
 jegyzetfüzetet,
 sportolásra alkalmas felszerelést (nem vicc, legalább egy sportcipőt és egy kényelmes nadrágot!),
 zenészek: hangszert.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Tóth Anikó
aniko.toth@ujevangelizacio.hu
+3630/380-8159

HU-08-12

5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története
Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája
2.

LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők iskolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa
3.

LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana
15. Mária – az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a Liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről
A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések állásáról
bővebb információ és tanúságtételek a honlapon:
http://www.ujevangelizacio.hu

PÁL TITKA KURZUS
- NYÁRI ISKOLA Győr-Ménfőcsanak,
2008. augusztus 7-12.

A KURZUSRÓL

A kurzus alcíme: Jézus Krisztus atlétája
„Sokáig kérdeztem magamtól: mi volt Tarzuszi Pál apostoli sikereinek titka?
1992-ben, Lengyelországban váratlanul egy beszámolót
kellet tartanom az Evangelizációs Iskoláról. Úgy döntöttem, hogy Pál pályafutásának képét fogom felhasználni
ehhez. A felkészülésem alatt egyik meglepetés a másikat
követte, mert úgy tűnt, mintha írásaiból kiemelkedne az
atléta képe, aki összehangolja életét üzenetével, ugyanakkor válaszol az oly sokszor feltett kérdésre. Pál pályafutása, kiindulópontjával, céljával és stratégiájával megoldotta a rejtélyt és feltárta titkát.
Ez a kurzus Pál lelkipásztori útját mutatja be, az ő maga
által választott képpel, mely leírja hivatását, életét, szolgálatát és még halálát is: egy futó pályája.”
(A Pál titka könyv bevezetője nyomán)

Pepe (Jose H. Prado Flores)
A Szent András Evangelizációs Iskola alapítója

A kurzusban bemutatjuk:
• Pál apostol életútját
✗ Tarzusz: állampolgárság, műveltség, vallás

Tanúságtétel
20 éves voltam amikor az első Pál titka kurzust tartották
Magyarországon. Erre meghívták az akkori közösségemet
is, hogy küldjenek embereket, akiket érdekel az evangelizáció. A küldöttek egyike én voltam.
Előtte való nyáron jöttem haza egy evangelizációs iskolából, nehezen illeszkedtem vissza az életbe, egyetem, család, közösség, és úgy éreztem az evangelizáció sem megy,
nem sikerült „megtanulnom”.
Nagyon örültem a meghívásnak, a szüleim már voltak
más kurzusokon és lelkesen mesélték, hogy milyen jól
érezték magukat és milyen sokat tanultak.
Az első este Pepe megkérdezte:
„Ki akar részt venni Pállal együtt a versenyfutásban, ki
akarja vele együtt végig futni a pályát?”
Én akartam, azóta is akarom.
Nem gondoltam, hogy ilyen mély benyomást tesz majd
rám Pál életútja és „evangéliuma”. Megváltozott az életem: megértettem (a szívemmel is) az evangéliumot, és
hogy mi a sikeres misszió titka.
Jakab Kristóf

Titok

✗ Jeruzsálem: az egyházat üldöző farizeus
✗ Arab sivatag: felkészülés a szolgálatra
✗ Antióchia: a missziós munka kezdete
✗ Missziós utak
✗ Róma: fogság, életének vége

KOORDINÁTOR
Szabó Ágnes
IGAZGATÓ
Jakab Kristóf
IDŐPONT
2008. augusztus 7-12. Kezdés csütörtökön 17:00-kor
(érkezés 15:00-tól). Befejezés kedd 13:00 órakor ebéddel.
HELYSZÍN
Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum,
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
MEGKÖZELÍTÉS:

HOZZÁJÁRULÁS

• a Szent András Evangelizációs Iskola missziós látá-

sát és evangelizációs stratégiáját.
Kérügma: Az „én evangéliumom”, egyetlen
evangélium
✗ Karizma: A Szentlélek erejével, bátorság és erő
az igehirdetéshez
✗ Koinónia: Munkatársi közösség, alkalmas emberek

Név: Saul
Szülőváros: Tarzusz
Állampolgárság: római
Foglalkozás: farizeus, sátorkészítő
Versenyzői név: Pál, Krisztus atlétája
Edzőtábor: Tarzusz, Jeruzsálem, Arab sivatag, Antióchia
Edzők: Ananiás, Gamáliel, Barnabás
Versenyszámok: maratón, gátfutás, váltófutás

Megközelíthető gépkocsival az M1-es autópálya GyőrMénfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal a győri
főpályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40), illetve
távolsági járatokkal. A csanaki malomnál vagy a plébániánál kell leszállni és onnan 10 perc sétával lehet a
házhoz jutni.

✗ Damaszkusz: találkozás Jézus Krisztussal

✗

Névjegy

Légy hát, fiam, Jézus Krisztus kegyelmében erős, s
amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt
közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá,
hogy másokat tanítsanak. Vállald velem együtt a nehézségeket, mint Krisztus Jézus hű katonája.
(2Tim 2,1-3)

15000 Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit, ebédet,
vacsorát és a kurzus technikai költségeit.
Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha gondod van,
kérjük jelezd a jelentkezési lapon, hogy mennyi támogatást kérsz!
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük kifizetni!
A kurzust támogatja a Szent András Evangelizációs
Alapítvány és az Evangelizáció 2000 Egyesület, egyébként a kurzus költsége 18000 Ft/fő, amennyiben módodban áll kifizetni a teljes összeget, támogatásodat
szívesen fogadjuk.

