Misszió
Névadónk András apostol, mivel Pétereket keresünk,
hogy ők jobban szolgálják, szeressék és hirdessék
az Úr Jézust, mint mi magunk.
Jn 1,40–42

Cél
Egy evangelizált és evangelizáló Egyház, mely nagy
hatalommal evangelizál az Evangélium erejével és a
Szentlélek parrésziájával.

II. JÁNOS PÁL PÁPA MONDTA:
Az új evangelizáció új a lelkesedésében,
új a módszertanában,
új a kifejeződésében.

Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek. Mk 16,15

Az Egyház az evangelizációért létezik.
VI. Pál, EN 14
Jézus Krisztusnak a tanítványai számára adott
„Menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek” küldetése mára ezzé alakult: „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek”. Sőt még inkább: „menjetek és evangelizáljátok az egyháziakat”, mert sokan közülük csak
egyszerűen riporterek és nem tanúk, akik átélték
volna az üdvösségtapasztalatot.
Az Egyház kihívása, problémája nem az, hogy nem
evangelizálna, hanem az, hogy olyanok próbálnak
evangelizálni, akik nem élték át a Pünkösdjüket vagy
a Damaszkuszukat: a személyes találkozást az Élő
Jézussal.
A hit pedagógiájának van egy útja, amiről nem
szabad letérni: Az első az, ami az első; az első pedig
az Örömhír Kérügmatikus Hirdetése, és utána,
mindig utána következik a Katekézis.
Az Új evangelizació nem egy fogalom, hanem egy
sürgős cselekedet, amibe bele kell vágni. Egy
evangeli-akció: az evangélium akcióban vagy egy
evangéliumi akció.
Jaj nekem, ha nem evangelizálok. 1Kor 9,1
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Az Úr hűségének jelei, melyek
segítségével megtapasztalhatjuk, hogy Jézus köztünk él, és
hatalommal evangelizálhatunk.

KOINÓNIA

Evangelizált és evangelizáló
közösségek, melyek láthatóvá
teszik, hogy Isten Országa
köztünk van.
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Nagy hatalommal evangelizálni hirdetve,
hogy Jézus a Megváltó és az Úr
– hírül adva a KÉRÜGMÁT –
a Szentlélek erejében és használva
a KARIZMÁKAT
hogy felépítsük Krisztus Testét
a KOINÓNIÁBAN

Szorzótényező
Fiam, légy tehát erős a Jézus Krisztusban lévő kegyelem által, és amit
tőlem számos tanú által megerősítve
hallottál, bízd azt hűséges, mások
tanítására is alkalmas emberekre.
2Tim 2,1–2

Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot,
mert Isten ereje az mindenkinek
az üdvösségére, aki hisz.
Róm 1,16
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Tarzusi Pál teológiai alapelve
Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést
Isten adta (1Kor 3,6).
Jézus evangéliumi alapelve
Tanuljatok tőlem. Jézus egyszerre Mester és
maga a tanítás (Mt 11,29).
Filozófiai (ismeretelméleti) alapelv
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in
sensu (Semmi sincs az értelemben, ami ne lett
volna előbb az érzékekben).
Jeremiás prófétai alapelve
Nem fogják egymást tanítani, mert ismerni fog
engem mindenki (vö.: Jer 31,34).
Pragmatikus alapelv
Új bor új tömlőkbe (Mt 9,17): Új mentalitás.
Pedagógiai alapelv
Nevelés (ex ducere). Didaktikától a matétikáig.

A keresztény élet alapjai

1. Új Élet: Alapvető evangelizáció
2. Emmausz: Találkozás Isten Igéjével
3. János: Tanítványok formálása
4. Jézus a négy Evangéliumban
5. Üdvtörténet: A mi történetünk
6. Mózes: Szabadítók iskolája
7. Boldogok vagytok: Út a boldogsághoz

Hogyan evangelizáljunk

1. Pál: Evangelizátorok képzése
2. Dünamisz: Evangelizáció nagy hatalommal
3. Timóteus: Olvasni, aláhúzni,
tanulni a Bibliát
4. Pál titka
5. Apolló: Igehirdetők képzése
6. Damaszkusz: Életem Krisztus
7. Mária: Krisztus levele

3. lépcso

Pedagógiai Alapelvek

KARIZMA

PE.P.S.I.

PErmanens.Progresszív.Szisztematikus.Integrált

2. lépcso

A mindenkori evangelizáció
alapja és szíve: A meghalt,
feltámadt és megdicsőült Jézus
mint Megváltó, Úr és Messiás.

Nem a hirdetett Üzenet miatt vallunk kudarcot,
hanem az Üzenet átadásának módja miatt.
Ha egy egyszerű, mégis hatékony evangelizációs
módszert keresel, a mi AKTÍV-PARTICIPATÍV módszertanunk hét pedagógiai alapelvre épül:

1. lépcso

KÉRÜGMA

Képzési Program

Módszertanunk

Az evangelizáció tüzének három lángja van:

Hogyan képezzünk evangelizátorokat
1. Maranatha: Apokalipszis
2. Péter: Egyháztan
3. Bevezetés a Bibliába
4. Lukács: Apologetika
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: Liturgia
7. Jetró: Az ökumenéről

Evangelizációs csapatok képzése

1. András: Vízió és módszertan
2. József Barnabás: Formálás és felkészítés

Választható kurzusok

1. Az evangélium 7 fiatalja
2. Jézus uralma: Az evangelizátor tizede
3. Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása
4. József, az álmodozó: Belső gyógyítás

Evangelizálni
evangelizálva tanulunk meg

