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kép: CC - Federazione Italiana Sport Orientamento: orienteering_bosco_martinetto
https://www.flickr.com/photos/fedorientamento/5936214917

Futok a kitűzött cél felé,
amelyre Isten meghívott Krisztusban.

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, amely leírja hivatását, életét,
szolgálatát és még halálát is: egy futó pályája.”
José H. Prado Flores (Pepe), A Szent András Evangelizációs Iskola alapítója

kép: CC - Cameron and Mary Maddux: Whispering secrects (CC)
flickr.com/photos/cameronmaddux/2132090594
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A kurzusban bemutatjuk:
• Pál apostol életútját:
+ Tarzusz: állampolgárság, műveltség, vallás
+ Jeruzsálem: az egyházat üldöző farizeus
+ Damaszkusz: találkozás Jézus Krisztussal
+ Arab sivatag: felkészülés a szolgálatra
+ Antióchia: a missziós munka kezdete
+ Missziós utak
+ Róma: fogság, életének vége
• a Szent András Evangelizációs Iskola missziós látását és evangelizációs
stratégiáját:
+ Kérügma: Az egyetlen Evangélium
+ Karizma: A Szentlélek erejével bátorság és erő az igehirdetéshez
+ Koinónia: Munkatársi közösség, alkalmas emberek
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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)
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A Szent András Evangelizációs
Iskola képzési programjának
második lépcsős kurzusa.
Elsősorban azoknak, akik
szolgálnak az evangelizációban,
és akik voltak már János és Pál
kurzuson.

Időpont: 2015. július 21–26.
Kezdés kedden 17:00 órakor, befejezés vasárnap 14:00 órakor.
Helyszín: Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
Megközelítés: Gépkocsival az M1-es
autópálya Győr-Ménfőcsanaki
kijáratán keresztül. Autóbusszal a
győri főpályaudvarról induló bizonyos
helyi (pl.: 22), illetve távolsági
(Győrújbaráthegyi = 32-es helyi járat)
járatokkal. A buszmegállótól 10 perc
sétával lehet a házhoz jutni.
Szállás: Többágyas szobákban, emeletes ágyakon. Ágyneműt biztosítunk.
Hozzájárulás: 22 500 ft, amely tartalmazza a szállás, az étkezések és a
kurzus technikai költségeit.
Jelentkezés: Az ujevangelizacio.hu honlapon a jelentkezési oldalon, vagy
postai vagy e-mailes jelentkezés esetén a kitöltött jelentkezési lapot a
kurzushelyszín címére várjuk. Kérjük, jelentkezz időben!
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig részt tudsz venni!
Jelentkezési határidő: 2015. július 11.
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet mindenképpen adj meg,
hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben! Ha jelentkeztél, de valamilyen
indokból mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!
További információ: Beke Tünde-Lidia +36 30 6135918
tunde.lidia@t-online.hu
Hozz magaddal: + nyitott szívet + teljes Szentírást + sportolásra alkalmas
felszerelést (nem vicc, legalább egy sportcipőt és egy kényelmes nadrágot!)
+ zenészek: hangszert
Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lidia

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

