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A Magyarországon 25 éves Szent András Evangelizá‐
ciós Iskola célja, hogy felkészítse a megkeresztelteket a 
tanúságtételre és az evangélium hirdetésére. Először 
abban segítünk, hogy a vallásos ember ne csak azt tud‐
ja, hogyan kell Istent tisztelni, milyen parancsokat kell 
betartani, hanem szíve mélyén is átélje és megbizo‐
nyosodjon róla, mennyire szereti őt Isten, mennyire 
rászorul Jézus Krisztus megváltására és hogy csak a 
Szentlélekkel való személyes kapcsolatban képes való‐
ban Isten gyermekeként élni. Amikor pedig már meg‐
újult hite és élete, akkor ő maga is tanuljon meg hiteles 
és érthető módon tanúságot tenni Istenről és a vele va‐
ló személyes kapcsolatáról, és képes legyen másokat is 
Istenhez vezetni.

K��������
Kapcsolatfelvétel, további információ és jelentkezés a 
kurzusokra a honlapunkon. Részletek általában az 
adott kurzus előtt két-három hónappal vannak közzé‐
téve. További kurzusok várhatók még év közben, me‐
lyeket szintén a honlapon lehet majd megtalálni.

K�� �������?
Istent ismerő és egyre inkább megismerni vágyó hívők‐
ből álló szolgálat vagyunk, akik az ország bármelyik kö‐
zösségébe, plébániájára szívesen elmegyünk, hogy 
továbbadjuk azt, amit mi magunk is kaptunk: az éle‐
tünket átformáló evangéliumot és evangelizációs men‐
talitást. Ezt az Iskola kurzusai által tesszük, kidolgozott, 
célirányos tematikával és kreatív, szívet és fejet is elérő 
módszertan segítségével. Szolgálatunk ingyenes.

Örök evangélium 
mai nyelven.



Új élet Krisztusban kurzus
Gyere velünk, ha szeretnéd megismerni az élő Istent 
és lenyűgöző szeretetét! Ezen a kurzuson érthetően, 
vidáman, kreatívan megfogalmazva és átélhető mó‐
don ismerheted meg őt és válhatsz tanújává annak, 
hogy „Jézus él!” Isten ajándékkal vár ezen a kurzuson!
– Zalaegerszeg • 2020. febr. 10-től márc. 30-ig hetente egy 

este • Mózsa Veronka Hajnal
– �ataloknak! Budapest • 2020. febr. 21–23. • Joanovits Róbert
– Debrecen • 2020. febr. 28–márc. 1. • Balassa György
– Budapest • 2020. mácr. 20–22. • Bartha Angéla SSS
– Esztergom • 2020. márc. 20–22. • Lesták Zoltán
– Vámosmikola • 2020. máj. 15–17. • Lesták Zoltán
– Szászvár • 2020. jún 5–7. • Joanovits Róbert
– Kaposvár • 2020. okt. 9–11. • Udvardy Marci

Benjamin 1 kurzus
Ez a kurzus ovisoknak szól! Olyan, mint az Új élet 
Krisztusban, csak ovis nyelven ovisoknak. Ovisok, 
gyertek velünk az Úr szeretetébe!
– Zalaegerszeg • 2020. máj. 12–14. • Mózsa Veronka Hajnal

Emmausz kurzus
Ezen a kurzuson a Szentírás, Isten Igéje mutatkozik 
be nekünk sok szemléltetéssel és azzal az erővel, ami 
lángra lobbantotta az Emmauszi tanítványok szívét, 
hogy felismerjük: az Ige maga Jézus. Gyere, olvasd!
– Debrecen • 2020. okt. 9–11. • Balassa György

Kornéliusz kurzus
Ha vagytok néhányan, akik szeretnétek valódi közös‐
séget, de nem tudjátok, hogyan kezdjétek el, ide gyer‐
tek! Itt nem elméletekről lesz szó, hanem gyakorlati 
segítséget kaptok a közösségetek megalapításához.
– zártkörű! Szentgotthárd • 2020. jan. 31–febr. 2. • Köblös József

Jézus kurzus
A legszebb az evangéliumokban maga Jézus: az erős 
csodatevő, a lebilincselő tanító, az irgalmas gyógyító, 
és a titokzatosan velünk levő Isten. Gyere velünk, hogy 
ezen a kurzuson a négy evangelista szemüvegének se‐
gítségével megismerjük Jézus mérhetetlenül gazdag 
személyiségét!
– Kecel • 2020. febr. 7–9. és febr. 29–márc. 1. • Joanovits Róbert
– Eger • 2020. febr. 7–9. és ápr. 24–26. • Nagy Zsolt
– Esztergom • 2020. júl. 7–12. • Lesták Zoltán

János kurzus
Ha valami fontos az Iskolában, akkor ez a kurzus az: a 
tanítvánnyá válás iskolája. Az igazi krisztusi élet itt 
kezdődik: „Mester, hol laksz?” (Jn 1,38) Előbb tanítván‐
nyá kell legyünk, vele kell legyünk, nem is keveset, 
hogy lássuk, hogyan él. Gyere velünk, szánd rá az időd 
Jézusra! Ez a kurzus az Iskola szíve!
– Szentes • 2020. júl. 27–aug. 2. • Nagy Zsolt

Ászáf kurzus
Az Ászáf kurzust a magyar szív ihlette: gyere, hogy Is‐
tent dicsőítő szíved legyen, és ne csak a közös ima, di‐
csőítés, imádás alatt, hanem egész életedet kitöltse 
Isten dicsőségének keresése.
– Kecel • 2020. ápr. 24–26. • Csiszér László
– Kiskunfélegyháza • 2020. szept. 25–27. • Csiszér László
– Szombathely • 2020. nov. 27–29. • Csiszér László

Üdvösségtörténet kurzus
Ezen a kurzuson feltárul előttünk az egész Biblián át‐
ívelő üdvösségtörténet, hogy felfedezzük: a mi életünk 
is benne van Isten üdvtervében. Gyere velünk és lásd: 
Isten kezében tartja életed fonalát.
–Békéscsaba • 2020. június 24–28. • Beke Tünde-Lidia

Mózes kurzus
Ez a kurzus a vezetők iskolája, azoké, akik képesek Is‐
tennel elvezetni az ő népét az Ígéret �öldjére. Mózes 
példáján át mutatja be a vezető szívének a formálódá‐
sát: őrlődve az Úr és a rá bízott nép között. Kik a veze‐
tők? Családfők, közösségvezetők, szolgálatvezetők, 
missziósok, papok… gyertek, járjuk végig Mózes útját 
Isten vezetésével!
– Győr-Mén�őcsanak • 2020. júl. 22–26. • Beke Tünde-Lidia

Apolló kurzus
Ha már beszéltél az Úr nevében, te is tudod, hogy nem 
olyan könnyű. Mi ezen a kurzuson tanultuk. Gyere ve‐
lünk! Ez a kurzus megmutatja neked, hogyan fedezd fel 
az Úr üzenetét, hogyan építsd fel, rendezd el, hogy vilá‐
gos, érthető legyen és végül azt is, hogyan add elő.
– Budapest • 2020. okt. 21–25. • Gyuris Gellért

Ábrahám képzés
Ez a képzés az Iskola iránt érdeklődőknek szól. Tetszik, 
ahogy tartjuk a kurzusokat? Ha az Úr hív téged, gyerek 
velünk, csatlakozz! Ez a nap feltárja számodra, hogy 
mi is az Iskola és, hogy itt van-e a helyed. Ha már ben‐
ne vagy, gyere, láss bele annyira a vízióba, hogy te is át 
tudd adni!
– Zalaegerszeg • 2020. ápr. 25. • Joanovits Róbert

Ezekiel képzés
Ez a képzés az Iskola munkatársainak szól. Az Apolló 
után itt arról lesz szó, hogyan készülj fel egy kurzusta‐
nításra, és hogyan alkalmazd az Iskola tanítói mód‐
szertanát: a tanítási fogásokat, spiritualizációkat, 
dinamikákat és a többit. Ha tanítasz, gyere velünk, ta‐
níts jól!
– Budapest • 2020. máj. 15–17. • Joanovits Róbert


