
AJÁNLÓ
A kurzuson két  alapvető  dolgot  tanultam:  minden 
evangelistának  van  egy  saját,  karakteres  stílusa, 
amely alapján könnyen azonosítható a hallott  vagy 
olvasott  evangéliumi szakasz.  Másrészt  a  kurzuson 
megérintett Isten „sokszínűsége”, hiszen az, ahogy a 
négy evangélista négy különböző módon láttatja Jé
zust, úgy valóban Ő maga is ilyen: irgalmas és hosz-
szantűrő – tanító, Mester- hatalommal teli, szabadító 
és gyógyító – az életénél is jobban szerető barát. 
Ajánlom  mindenkinek  ezt  a  kurzust,  aki  szeretné 
jobban megismerni Jézust,  aki maga az Evangélium 
számunkra.

dr. Perjési Anita, Budapest
A  Jézus  kurzustól  igazán  nem  vártam  sokat,  úgy 
mentem el rá, hogy „ezeket én már mind halottam a 
teológián”.  De  rá  kellett  jönnöm,  hogy  ugyan  sok 
mindent tanultam a főiskolán, de mégsem a legfon
tosabbakat,  ugyanis idegenek, távoliak maradtak az 
evangéliumok. A Jézus kurzuson megismerkedtem a 
négy evangélistával – ez volt számomra a lényeg. És 
az  evangelistákat  ismerve  sokkal  érthetőbb  lett  a 
mondanivalójuk is és a Jézus, akit bemutatnak.
Ha még nem gyűröttek az olvasástól a Bibliádban az 
evangéliumok lapjai, gyere el Te is!

Gyuris Gellért, Szeged

AZ ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA

1. FOKOZAT: A KERESZTÉNY ÉLET ALAPJAI
 Új Élet – Fülöp: lehetőség egy új krisztusi életre
 Emmausz: mire jó a Szentírás?
 János: a tanítvány iskolája
 Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
 Az üdvösség története: a mi életünk története
 Mózes: a felszabadító iskolája
 András: az iskola látásmódja és módszertana

2. FOKOZAT: HOGYAN EVANGELIZÁLJUNK?
 Pál: az evangelizátor iskolája
 Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
 Apolló: a tanító iskolája
 Pál titka: hatékony evangelizáció
 Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
 Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
 Lukács: hitünk megszilárdítása

3. FOKOZAT: HOGYAN KÉPEZZÜNK 
EVANGELIZÁTOROKAT?

 Mária: a tanítvány és az evangelizátor példaképe
 Biblikus teológia
 Maranatha: a reménység tanúi
 Péter: az Egyházról
 Melkizedek: a liturgiáról
 Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
 Jetró: az ökumenéről

VÁLASZTHATÓ KURZUSOK:
 Az evangélium hét fiatalja
 Jézus uralma: tized
 Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
 Isten Országa: a közösségi élet iskolája
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JÉZUS KURZUS
- JÉZUS A NÉGY EVANGÉLIUMBAN -

Kármelita Lelkigyakorlatos Ház, 
Kunszentmárton,

2008. augusztus 1–6.

Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot a megkeresztelteknek!



A KURZUSRÓL
„Az  az  örök  élet,  hogy  megismerjünk  téged,  az  egyedül  
igaz Istent, és akit te küldtél: Jézus Krisztust” (Jn 17,3)
Hogyan lehetne Jézus a mi Mesterünk [=János kur
zus],  ha nem ismerjük Őt alaposan? A kurzus célja 
tehát, hogy igazán megismerjük Jézust. Ebben segít
ségünkre lesz a négy evangélista: Máté, Márk, Lukács 
és János.
Sokszor vitatkoznak velük, hogy miért írja az egyik 
így, a másik pedig amúgy ugyanazt a történetet. Eb
ben a kurzusban választ kapván erre, – ahhoz hogy 
megismerjük a Mestert – először magukkal az evan
gélistákkal  ismerkedünk meg:  Milyen emberek  ők? 
Mi volt a foglalkozásuk? Mik a gyengéik és mik az 
erősségeik? Hol változtatta őket meg a Jézussal való 
találkozás?  Milyenekké váltak?  Miért  így és ezeket 
beszélték el Jézusról?
Mert az evangéliumaik olyanok, mint egy-egy tanú
ságtétel  a  Jézussal  leélt  életükről:  ahogy  más-más 
emberek, úgy más és más volt számukra fontos Jé
zusból.
Ahogy  a  kurzus  folyamán  kirajzolódik  előttünk  a 
négy evangelista alakja, ezzel együtt körvonalazódik 
az ő Jézusuk arcképe is. Négy barátra teszünk szert a 
kurzuson,  akik  Jézus  elé  visznek  bennünket,  hogy 
megismerhessük Őt és hogy átalakíthassa az életün
ket, ahogy az övékét is.
És végül ők buzdítanak: ahogy ők tanúságot tettek az 
evangéliumaikban  Jézusról,  úgy  mi  is  merjünk 
„evangélistákká” válni!

KURZUSIGAZGATÓ
Beke Tünde-Lídia OSB obl.

KOORDINÁTOR
Dr. Kassai Gábor Dani

A négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János

IDŐPONT
Kezdés 2008. augusztus 1-n, pénteken 17 órakor. Be
fejezés  2008.  augusztus  6-n,  szerdán  várhatóan  14 
óra körül.

HELYSZÍN
Kármelita Lelkigyakorlatos Ház, 
5440 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.
Utazás autóval:  a 44-es  útról  Kunszentmártonnál  a 
45 sz. útra kell letérni, majd a településen áthaladva 
az utolsó előtti utcában jobbra térni. A több szintes 
épületet néhány száz méterre találjuk bal oldalon.
Vonat ill. busz: Pestről vonattal, a környékről busz-
szal érdemes jönni.

HOZZÁJÁRULÁS
A ház a gondviselésből működik, nincs fix, meghatá
rozott költsége a kurzusnak. Adományokat vár a ház 
a kurzus javára, gyűjtés lesz a kurzuson. Úgy adjatok, 
hogy Istennek adjátok. Azért ne maradj távol, mert 
nincs pénzed. 

SZÁLLÁS
A szállás a helyszínen lesz. Ágyneműt biztosítunk.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
A kurzusra 18 éven felüliek jelentkezhetnek, olyanok 
akik a teljes kurzus részt akarnak venni. 

JELENTKEZÉS MÓDJA
 Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (letölt

hető a honlapról is).
A környékbeliek jelentkezését Forgó Andrea keze
li  a  lelkigyakorlatos  házban.  Postai  jelentkezés 
esetén a jelentkezési lapot erre a címre kérjük :

Kármelita Lelkigyakorlatos Ház
5440 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.

 Elektronikusan az iskola honlapján.
Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszámodat. 
Visszajelzést  ugyanis  e-mailben  vagy  telefonon 
adunk arról, hogy tudunk-e fogadni a kurzuson. Ha 
visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határ
idő utáni napokban! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2008. július 18.

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Forgó Andi

+3620 999-67-50
forgoandi@gmail.com

Web: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
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