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Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggy z szavaiból állt, hanem
a Lélek és az er bizonyságából, hogy hitetek ne emberek bölcsességén,
hanem Isten erején nyugodjék.
(1Kor 2,4-5)

„Isten kegyelméb l 1994-ben Rómában vehettem részt
Pál kurzuson. Amit ott Isten a szívemre helyezett,
egész további éltemre meghatározó lett. Száz húszan
voltunk a kurzuson a világ minden részér l.
Egy napon elindultunk Pál börtönébe. Senki más nem
volt ott, csak a kurzus résztvev i. Minden ajtó és ablak
becsukódott mögöttünk. Csend lett és sötét. Így telt el
egy óra. Belekapaszkodhattam a falból kiálló széles
vaspántokba, amelyekhez Pál odaláncolva élt.
Döbbenet volt a szívemben, amikor elgondoltam,
milyen hatalmas, lobogó szeretet élt Pálban Jézus
Krisztus iránt, hogy ebb l a súlyos helyzetb l él hittel,
bizonysággal, er vel és lendülettel tudta hirdetni az
Evangélium örömhírét, és képes olt erre buzdítani
másokat is. Azt hiszem, mindnyájan, akik ott voltunk, a
Szentlélek kiáradását kértük, hogy lehessen bennünk
Pál apostol lelkülete, amikor kilépünk innen. Akkor
gyertya fénye lobbant, a sötétséget betöltötte a fény, és
a Szentlélek kiáradt a szívünkbe. Elindultunk a
Colosseum felé. És ott, a vértanúk vérét l ázott
földön egyenként felálltunk a k fal párkányára,
szemben a Colosseum nagy Keresztjével, és
Bibliánkat a magasba tartva belekiáltottuk a világba
hitvallásunkat sokféle nyelven. Én magyar nyelven
hirdettem és vallottam, hogy Jézus Krisztus az egyetlen
Úr és egyetlen Megváltó, s hogy hirdetem t, és
megvallom életem minden helyzetében, utolsó csepp
véremig. E hitvallás után a Szentlélek örömében jártuk
végig énekelve a turistáktól hemzseg Colosseumot,
majd a Vértanúk Templomában a befejez
szentmisén egy gyufaszálat vehettem el az oltárról,
hogy hazahozzam jelképül, hogy itthon is
fellobbanjon az Evangélium örömteli hirdetésének
tüze. És fellobbant. És a t z továbbterjedt.
Azóta felépült a csanaki Evangelizációs Centrum, és
velem együtt sok testvér éli meg és hirdeti Jézus
Krisztus Evangéliumát. Erre hívunk most Téged is,
Testvérünk! Hogy minél többen legyenek, akikhez eljut
az Evangélium. Mert mi sem hallgathatunk arról, amit
láttunk, átéltünk és megtapasztaltunk.
Legyen örök dics ség a mi Urunknak! Amen.”
(Maros Ildikó SSS, Gy r)

Evangelizátor-képz

19.000,-Ft
Tudjuk, hogy a kurzusok nem olcsók, ezért
id ben döntsd el, hogy melyikre akarsz jönni és
gy jtsél rá. Anyagi okok miatt azonban ne
maradj távol.
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Csiszér László

KURZUSIGAZGATÓ:

A Pál kurzus egyáltalán nem elméleti, hanem
nagyon gyakorlatias, sok dinamikával, közösségi
és egyéni feladattal, „éles” evangelizációval,
mert evangelizálni csak evangelizálva tanulunk
meg.

A kurzuson megtanulunk új módszerekkel és
kreatívan dolgozni úgy, hogy saját
környezetünkben evangelizációs közösségeket
hozzunk létre.

Ez az Evangelizátor-képz kurzus, az Iskola
„gerince”, mert iskolánk célja az új evangelizáció
számára új evangelizátorok képzése, akik
képesek átadni a kérügmát, Jézus Örömhírét,
hiszen ez a keresztény élet alapja. Ebben az
értelemben ez a kurzus a legfontosabb és
legszükségesebb képzése a Kérügma • Karizma • Koinónia programnak.

A kurzus célja megismerni a kérügmát (az
örömhírt) az üdvösségterv keretében, hogy
hatalommal és megfelel módon, új
módszerekkel és új eszközökkel hirdessük az
Evangéliumot.

Régen csak a megtérteket keresztelték meg. Ma
a megkeresztelteket kell megtéríteni. A Pál
kurzus els sorban erre tanít meg.

A KURZUSRÓL

Az evangelizátorrá válás négy feltétele
Az egyházi tanítóhivatal az evangelizációról
Az evangelizáció három területe
A kérügma és a katekézis különbsége
Jézus kérügmájának tartalma, célja, eszköze
Az apostolok kérügmájának tartalma, célja,
eszköze
Az üdvösség terve
A ma kérügmája
A kérügmatikus tanúságtétel
A Szentlélek erejével evangelizálni
Az evangelizáció három szerepl je, stb.

A KURZUS TÉMÁIBÓL:

A kurzus képes összefoglalója. Érdekelnek a
képekhez tartozó témák? Gyere!

e-mail: info@ujevangelizacio.hu
honlap: www.ujevangelizacio.hu
mobil: 06 30/406-0941

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

teljes Szentírást,
jegyzetfüzetet,
hálózsákot

HOZZ MAGADDAL:

2004. július 9.

JELENTKEZÉSI HATÁRID :

Jelentkezést csak a mellékelt jelentkezési lapon
fogadunk el (ha nincs, letölthet a honlapról),
amelyet a fenti postai címre kell küldeni. Kérjük,
küldj felbélyegzett válaszborítékot, vagy írd meg
e-mail címed, hogy visszajelezhessünk, tudunke fogadni a kurzusra!

JELENTKEZÉS MÓDJA:

Mivel a Pál kurzus a Kérügma • Karizma • Koinónia képzés második lépcs jébe tartozik, akkor
tudsz eredményesen részt venni rajta, ha már
el tte a f bb els lépcs s kurzusokon részt
vettél.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL

50 f

MAXIMÁLIS RÉSZTVEV I LÉTSZÁM:

Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum,
9012 Gyõr-Ménf csanak, Horgas, u. 4.
Megközelíthet a Csanakon keresztülhaladó,
vagy oda érkez buszokkal; a „malom”-nál,
vagy a plébániánál kell leszállni, onnan rövid,
öt-tíz perces séta. További információ a gyõri
autóbusz-pályaudvaron, ill. térképet és az
ajánlott buszok menetrendjét megtalálod a
honlapon.

HELYSZÍN:

