
Az Iskola képzési programja

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 erejé-

vel
3. Timóteus: olvasni, aláhúzni, tanulni a Bibli-

át
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció
5. Apolló: a tanító iskolája
6. Damaszkusz: Pál evangéliuma
7. Mária: az evangelizátor példaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evange-
lizátort?

1. Maranatha: a reménység tanúi
2. Péter: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába
4. Lukács: apologetika
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: a liturgiáról
7. Jetró: az ökumenéről

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

Mások mondták a kurzusról

„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a 
sötétségből a világosságba juthatok úgy, 
hogy Ő visz a tenyerén. Bátorsággal és bé-
kével térek haza a kurzusról.”

„Jó tudni, hogy igazi kincs vagyok Isten szá-
mára. Megértettem, hogy Jézus Krisztus Ér-
tem is meghalt a kereszten. A Szentlélek cso-
dálatosan megérintett.” 

„Megkönnyebbültem, megnyugodtam, mert 
tudom, nem vagyok egyedül küzdelmeimben
a kísértés ellen. Mert Jézus lakozik a szívem-
ben.”

„Ha az igazságot keresed és valami hiányzik
az életedből, az Új élet kurzus rámutat, mi 
hiányzik, és hogyan töltheted be a benned 
levő hiányérzetet.”
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A kurzusról
Az Új élet Krisztusban kurzus egyszerűen 
csak Jézusról és az örömhíréről szól. Semmi 
mást nem lehet a kurzuson megtudni 
Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? 
Akik élő és személyes kapcsolatra vágynak az 
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Miből áll? 
Előadásokból, imából, énekekből, elmélyítő 
és szimbolikus gyakorlatokból, 
tanúságtételekből, hogy nyitottak legyünk 
Isten minden értelmet meghaladó 
szeretetére.

A kurzus témáiból
Isten valóságos Atyánk.
Jézus megváltásának ereje.
A Szentlélekben való öröm.
Isten feltétel nélküli szeretetére a válasz a mi 
hitünk és megtérésünk. 
Mindezek után hogyan tovább?

A kurzus tanítói
Az Új Aratás Iskolaközösség tagjai Buda-
pestről

Kurzusigazgató
Bartha Angéla SSS

Koordinátor
Naszádos József

„Ha valaki meghallja szavamat, és ki-
nyitja nekem az ajtót, bemegyek…”
(Jel 3,20)

Információk

A kurzus bejárós. Gyülekező, regisztráció 
pénteken 17 órától, kezdés 17,30 órakor. Be-
fejezés vasárnap 17 órakor.
A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 
órakor kezdődik és este kb. 21 óráig tart 
(péntek, szombat).

Hozzájárulás

4800 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszí-
nen regisztrációnál kell fizetni. 
Ez magában foglalja a két vacsorát és két ebé-
det, továbbá a technikai költségeket. 
Anyagi gondok miatt senki ne maradjon tá-
vol, de kérjük a jelentkezéskor előre jelezni, 
mennyivel tud hozzájárulni a kiadásokhoz, 
hogy kereshessünk megfelelő forrásokat.

Jelentkezés

 Interneten (regisztrálva) az iskola hon-
lapján: http://szentandras.ujevangeliza-
cio.hu 
vagy a kitöltött jelentkezési lapot elküld-
ve 

 e-mailben Naszádos Józsefnek:
naszados.jozsef@gmail.com

 postán:  Naszádos József
Új élet Krisztusban kurzus
2013 Pomáz, Tavasz u. 30.

Meddig? 

2018. április 30., hétfő estig
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail cí-
met mindenképpen adjon meg, hogy vissza-
jelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolato-
san.
Csak akkor jelentkezzen, ha a kurzuson vé-
gig jelen tud maradni!

További információ
Naszádos József: +36 70 223 2 226

Szük  séges:

 nyitott szív
 teljes Szentírás (lehetőleg Jeromos-

félét)
 jegyzetfüzet, toll

Szeretettel várunk, mert mi is 
megtapasztaltuk az élő Isten jóságát.

Imával: Az Új Aratás Iskolaközösség tagjai


