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Több mint 2000 evangelizációs iskola 60 országban, amelyek egyek a vízióban, módszartanban és képzési programban.

Az Egyház azét van,
hogy evangelizáljon.

VI. Pál pápa, EN 14

Egy iskola, ahol a hívők evangelizálni tanulhat-
nak. Erre ugyanis minden kereszténynek meghí-
vása van. Mint Szent András apostol, mi is
„Pétereket” keresünk az Úr Jézusnak, akik job-
ban szolgálják, hirdetik és szeretik Őt, mint mi.
Célunk evangelizátorokat adni az Egyháznak,
akik ismerőseiknek és idegeneknek is képesek
hirdetni az Örömhírt, Jézust személyét. Ezért
dolgoztunk ki több mint 25 kurzust, amelyek
Hozzád szólnak.

Evangelizációs alapelvünk

KÉRÜGMA • Minden idők evangelizációjának szí-
ve és alapja: Jézus meghalt, feltámadt és megdi-
csőült, aki Megváltó, Úr és Messiás.

KARIZMA • Az Úr hűségének jelei, melyek által
tapasztaljuk, hogy Jézus közöttünk él, és lehető-
vé teszik, hogy hatalommal evangelizáljunk.

KOINÓNIA • Evangelizáló közösségek és evange-
lizátorok, akik bemutatják az Isten Országát.

Nagy hatalommal evangelizálni hirdetve a
KÉRÜGMÁT: Jézust, a Megváltót és az Urat,

hogy felépítsük Krisztus Testét, a
KOINÓNIÁT.

Fülöp kurzus
Jézussal való személyes találkozás és a
Szentlélek ereje, amit befogadtunk és képessé
tehet minket arra, hogy tanúivá váljunk
közösségeink és a világ előtt. Mert minden
evangelizátor először az evangélium tanúja!

„Találkoztam az ATYÁVAL, aki úgy szeret engem,
ahogy vagyok. Rájöttem, hogy nem kell pedáloznom
nála, és nem kell rettegnem tőle, hogy mi lesz akkor,
ha rosszat teszek…”

K. László, Zákányszék

János kurzus
A Jézushoz való megtérés a kezdet, ezután az
első lépés, hogy az Ő tanítványaivá váljunk. Meg
kell ismernünk a Mestert, akit hirdetni akarunk,
ennek pedig az a leghatékonyabb módja, ha
mellé szegődünk, Vele éljük napjainkat és úgy
élünk, ahogy Ő.

„A világ legcsodálatosabb dolga, ami egy emberrel
történhet, az az, hogy Jézus Krisztus tanítványa lesz.”

T. Szilvia, Kiskunfélegyháza

Pál kurzus
Csak Jézus tanítványaiból lesznek apostolok. A
mindennapok forgatagában természetes módon
kell tudnunk számot adni a bennünk elő
reménységről, hitünk középpontjáról. Az
evangelizátorság nem csak egy ideiglenes
szerep, nem csak akciózás, hanem életforma.

„Kiderült, hogy minden kereszténynek szól a kurzus.
Nagy élmény volt rádöbbenni, hogy az Életet visszük
az emberek felé, amikor Jézusról beszélünk.”

B. Berni, Sopron

Ha nem jutott Neked meghívó az
aktuális kurzusra, kérünk, hívd fel az

egyházmegyei felelőst!

a Szentlélek erejével, használva a
KARIZMÁKAT,
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