
Kedves Testvérek! 

Szeretettel köszöntünk benneteket! 

Nagy, Istentől kapott feladatunk az Evangélium hirdetése. Ehhez kapunk az „Egyperces 

evangélizáció” képzésen hathatós és gyakorlatias segítséget. 

Mire hívunk? 

A képzés egy világszerte alkalmazott és bevált evangélizációs eszközt mutat be számunkra. 

Néhányan, az egyházvezetők és a misszióban munkálkodó testvérek közül részt vettünk már 

egy budapesti alkalmon, ahol bemutatták számunkra ezt a módszert és gyakorolhattuk is az 

örömhír megosztását. Úgy gondoljuk, hogy ezt könnyű elsajátítani és a mindennapi életben, 

mint egyéni evangélizációs lehetőséget, szabadon - a Lélek vezetése szerint - alkalmazni. Nem 

klisé, hanem valós segítség lehet személyes hitéletünk megélésében, a Jó Hír továbbadásában 

és a gyülekezet épülésében, gyarapodásában, a megtérők számának emelkedésében. 

Kiket várunk? 

A képzésre a gyülekezetekből optimálisan öt fő részvételét javasoljuk, a lelkipásztor, a 

gyülekezetvezető és a főbb szolgálatok vezetőinek részvételével (pl. gyermek -, ijúsági -, női 

szolgálat vezetője). A későbbiekben  ez a vezetői kör tud majd a képzést tartani a 

gyülekezetnek. 

Hol és mikor találkozunk? 

Hogy az országos elérhetőséget, amennyire lehetséges, biztosítani tudjuk – illetve a határon túl 

élők számára is megkönnyítsük a részvétel lehetőségét – három helyszíne is lesz a képzésnek. 

szeptember 7-én, csütörtökön  - Debrecenben,  

-          a helyszín: Debreceni Pünkösdi Gyülekezet imaháza,  

Meteor Keresztény Központ,  

4029 Debrecen, Bocskai tér 10.  

szeptember 8-án, pénteken - Budapesten,  

-          a helyszín: Budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet,  

1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. 

szeptember 9-én, szombaton - Pécsett,  

-          a helyszín:  Pécsi Baptista Gyülekezet,  

7627 Pécs, Bokor u. 52.  

Mindhárom helyszínen az alkalmak 15.00 –kor kezdődnek és 20.00-kor fejeződnek be. 

  



Jelentkezés 

Az előkészületek miatt (pl. a nyomtatandó anyagok, frissítők mennyisége...) fontos, hogy nagy 

vonalakban tudjuk a várható létszámot, ezért kérjük, hogy a képzésre előzetesen  jelentkezzenek 

a testvérek. 

Az esemény költségeit a szervezők fedezik, így térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: https://goo.gl/forms/n1a0urV77HkgsO2i1  

A jelentkezési időszak: Kérjük a testvéreket, hogy minél hamarabb jelentkezzenek, a végső 

határidő  2017. augusztus 31. 

A regisztrációt Molnár Csilla, az Evangéliumi Aliansz önkéntes adminisztrátora koordinálja. 

Milyen eredményre számítunk? 

Mindenekelőtt azt várjuk, hogy egyrészt felbuzdulunk és elkötelezetté válunk a személyes 

evangélizációra, másrészt egy könnyen átlátható, megérthető és alkalmazható eszközt, 

módszert kapunk, aminek a birtokában felbátorodhatunk és egyre gyakorlottabbá lehetünk, 

lelkeket megnyerve Krisztusnak . További folyománya a képzésnek, hogy ha már a sajátunkká 

vált, életgyakorlatunk lett, ebbe a körbe másokat is bevonhatunk és segíthetjük őket is az aktív 

és hiteles  bizonyságtételben. Imádkozzunk és engedjünk Isten Lelkének az Ő dicsőségéért, 

Országa épüléséért, a személyes és a gyülekezeti életünk kiteljesedéséért! 

 Istenünk gazdag áldását kívánva mindnyájunkra, várjuk a testvéreink jelentkezését! 

 szeretettel, az Evangéliumi Aliansz vezetőségének nevében is, az „Egyperces Evangélizáció” 

felekezetközi munkacsoportja: 

Bánki Lajos, Hegedűs Ádám, Pintér Imre, Vincze Gábor és Horváth István 

  

 

https://goo.gl/forms/n1a0urV77HkgsO2i1

