
Mások mondták a kurzusról
„Számomra a legmélyebb tapasztalat Isten szerete-
te volt. Ennyire mélyen még soha nem tapasztal-
tam meg. Naagyon sok mindent felhozot Isten, és 
sok sebet agyóagyítot bennem. Megdöbbentő és 
uagyanakkor csodálatos.”

„A kurzusról különösen a megújult életemet vi-
szem haza, az új szívet, amit kaptam, és az abban 
való megújult bizalmamat, hoagy Isten Jó! Óóó, 
naagyon-naagyon jó, és újra tudom, hoagy igazán bíz-
hatom benne.”

„Rájötem, Isten nem a tulajdonságaimat szereti, 
hanem ENGEM. Uagyanakkor minden nap meg kell
térjek, nem elég eagyszer.” 

„Megerősödtem hitben és megértetem, hoagy az élő 
vizet nem kell magamba zárjam, hanem haagyni 
kell, hoagy folyjon keresztül rajtam, mosson át újra 
és újra és másokat is frissítsen a segítségemmel.”

„A legmélyebb felismerésem az volt, hoagy a bűn –
az állapot, ami a legnaagyobb problémám – ponto-
san a bizalomhiány. És ezt nem tudom én magam 
megoldani, kispékelni, fehérre festeni a jó cseleke-
deteimmel. Az Istennel megtört kapcsolatom, csak 
Jézusban állhat helyre. Ahhoz, hoagy bízni tudjak 
benne, ahhoz is az Ő segítsége kell.”

„Magammal viszem erről a kurzusról a Szentlélek 
munkájának reményét az életemben, az erőt, hoagy 
tovább menjek a agyengeségeim és a bűnre való 
hajlamom ellenére, az örömet válaszként Isten 
szeretetére, megbocsátására, agyóagyítására és elfo-
gadására. Emellet megerősödöt a váagy bennem, 
hoagy eagy eagységes és erős közösségben tevékenyked-
jek.”

„Isten eagy élő Isten, és alig várja, hoagy kinyisd a 
szíved ajtaját, behívd és leülj vele eagy kávéra, hoagy 
bemutatkozhasson neked úagy igazából!”

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 vaagytok ::::: út: a: boldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál::::: az: evangelizátor: iskolája
2. Dünamisz::::: evangelizáció: a: Szentlélek: erejével
3. Timóteus::::: olvasni,: aláhozni,: tanulni: a: Bibliát
4. Pál titka::::: a: sikeres: evangelizáció
5. Apolló ::::: 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. Jetró ::::: az: ökumenéről*

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

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fatalja
– Jézus uralma::::: tized*
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, 

halála és feltámadása*
– József, az álmodozó ::::: belső: gyógyítás*
– Ászáf::::: a: dicsőítő: szív: kiformálása
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A kurzusról
Az: Új: Élet: kurzus: egyszerűen: csak: Jézusról: és: az: 
örömhíréről: szól.: Semmi: mást: nem: lehet: a: kur-
zuson: megtudni: Istenről,: csak: a: legfontosabbat.

Kiknek szól?: Neked,
– ha: szeretnél: keresztény: lenni,
– ha: több: szeretnél: lenni,: mint: vasárnapi: keresz-

tény,
– 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, bemeagyek… 

• Jel 3,20

Kurzusigazgató
Samaj: Arnold: László

Koordinátor
Rugină: Szabolcs

Helyszín
Kolozsvár,: 

Szent: Mihály: Nőszövetség: terme,: 

Szentegyház: utca: (Iuliu: Maniu): 2.: szám: I.: em.,: 4.: 
ajtó.

Lelkipásztori felelős
Kémenes: Lóránt

Időpont
2019. április 05-07.

Gyülekező,: regisztráció: pénteken: 16.45-től.

Kezdés:: pénteken: 17: órakor.: 

Befejezés:: vasárnap: délután: 15: órakor.

Információk
A: kurzus: reggelente: 8:45-kor: kezdődik,: és: este: 
21:00: környékén: ér: véget.: 

Szünetekben: lesz: rágcsálnivaló.

Hozzájárulás
70: lej.: Az: ár: a: kurzusköltségeket,: a: résztvevők: 
szombati: ebédjét: és: a: szolgálók: utazási: költségeit
fedezi.

Jelentkezés
A: kitöltöt: jelentkezési: lapot: leadva: a: következő
személynek:: Imre: Edit: –: tel.: 0741-1140036,
illetve: befzetve: 40: lei: előleget.
: 

MEDDIG?
2019. március 24. (vasárnap)

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni (mivel a témát, előadá-
sok egymásra épülnek)!

További: információ:: 

– Samaj: Arnold: László: –: 0744-845224: (igazgató)

– Rugină: Szabolcs: –: 0771-483274: (koordinátor)

Hozz magaddal
– nyitot: szívet

– teljes: Szentírást: (lehetőleg: Jeromos-félét)

– jegyzetfüzetet,: tollat

Szeretetel várunk!
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