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„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a sötétség-

ből a világosságba juthatok úgy, hogy Ő visz a te-

nyerén. Bátorsággal és békével térek haza a kur-

zusról." 

„Isten egy nagyon új oldalát mutatta meg nekem és 

közelebb kerültem Hozzá. Ha meg akarod tudni 

mi az új élet titka, gyere el és ismerd meg az élő 

Jézust!" 

„Jó tudni, hogy igazi kincs vagyok Isten számára. 

Megértettem, hogy Jézus Krisztus Értem is meg-

halt a kereszten. A Szentlélek csodálatosan meg-

érintett." 

„Megkönnyebbültem, megnyugodtam, mert tudom 

nem vagyok egyedül küzdelmeimben a kísértés el-

len. Mert Jézus lakozik a szívemben." 

„Ha az igazságot keresed és valami hiányzik az 

életedből az Új élet kurzus rámutat mi hiányzik és 

hogyan töltheted be a benned levő hiányérzetet." 

 
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, aláhúzni, tanulni a Bibliát 

4. Pál titka: a sikeres evangelizáció 

5. Apollo: 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. Jetro: az ökumenéről 

Evangelizációs iskolák képzése 
1. András: vízió és módszertan 
2. József Barnabás: formálás és felkészítés 

Választható kurzusok 

 Az evangélium hét fiatalja 
 Jézus uralma: tized 

 Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása 

 József, az álmodozó: belső gyógyítás 

A magyarországi iskola kurzusai 
 Új élet Krisztusban: 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 

 
ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN 

kurzus — az örömhírről 

Téglás,  

Általános Iskola 

Fényes u. 2-8. 
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A KURZUSRÓL 
 
 

Az Új Élet kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 

örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a 

kurzuson megtudni Istenről, csak a legfontosabbat. 

 
 
Kiknek szól? Neked,  
– ha szeretnél keresztény lenni,  
– ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi  
   keresztény,  
– ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,  
– ha már nem tudsz Jézusnak örülni, 

– ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni, 
– ha lehúz a bűn, 

– ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor, 
– ha hited talán kicsiny, 

– ha Isten Lelke távoli, 
– ha magányos (keresztény) vagy, 

– ha még nem vagy (teljesen) Istené, 

– és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni. 

 
 
Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és  

sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy 

valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus. 
 
A KURZUS TÉMÁIBÓL  
– Istennek ajándéka van a számodra 

– Isten: szeret, nem szeret?  
– Mindig tapasztalom? 

– Jézus: a húsvét megoldása 
– Kell hinni? 
– Mi, az hogy megtérni, és minek? 
– Miért nevezzük Jézust Úrnak? 
– Szentlélek: csak hab a tortán?  
– Közösség és Egyház hogy megmaradjunk és 

növekedjünk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja 

nekem az ajtót, bemegyek…  
• Jel 3,20 

 

KURZUSIGAZGATÓ  
Balassa György 

 

LELKIPÁSZTOR  
Juhász Imre atya 
 
KOORDINÁTOR  
Tóthné Behina Beáta 
 
IDŐPONT  
2018. június 29. – július 1. 
 
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 16 óra- 
kor. Befejezés vasárnap 16 órakor. 
 
HELYSZÍN  
Téglás, Fényes utca 2-8. 

INFORMÁCIÓK  
A kurzus helyieknek bejárós. Szállást nem tudunk 
biztosítani. 

A kurzus szombat, vasárnap reggel 8 órakor 
kezdődik és péntek, szombat este kb. 21 óráig tart. 
 

HOZZÁJÁRULÁS  
A kurzus EFOP-1.3.7-17-2017-00257 pályázat 

részeként kerül megvalósításra, magában foglalja a 

két vacsorát, a szombati és vasárnapi ebédet, és a 

technikai költségeket. 

Adományokat elfogadunk! 

 

JELENTKEZÉS  
–Nagy Lászlóné Margónál a jelentkezési lapok 

kitöltésével személyesen. 

–Tóthné Behina Beátánál  

E-mailben: behinabea@gmail.com 

Telefonon: 30/398-1537  
– Interneten (regisztrálva az iskola honlapján 

http //szentandras.ujevangelizacio.hu ) 

Kurzuslétszám max. 40 fő, jelentkezést érkezési 

sorrendben fogadunk. 

Jelentkezési határidő: 2018. június 15. péntek. 

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 

mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk 

adni a kurzussal kapcsolatosan. 

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen 

tudsz maradni! 

 

További információ 
–Tóthné Behina Beáta: 30/398-1537 

HOZZ MAGADDAL  
– nyitott szívet 
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét) 
– jegyzetfüzetet, tollat 

Szeretettel várunk! 

mailto:behinabea@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

