
A KURZUSRÓL

„Isten országa köztetek van.” (Lk 17,21)

A Szent András Evangelizációs Iskola a Kerüg-
ma Karizma Koinonia projektre épül, amelyből 
a koinonia (közösség) megélésére, megta-
pasztalására a kurzusokon való csoportmun-
kák mellett maga az erről szóló kurzus ad lehe-
tőséget.

A kurzus iskolánk egyik sarkalatos pontját, az 
élő és evangelizáló közösséget mutatja be. 
Mitől is lesz élő? Mit tehetünk a fejlődéséért? 
Egyáltalán milyennek is akarta Jézus a közös-
séget?

A kurzus nagyon sok külföldi és magyar ta-
pasztalatra épül. Nem szólunk bele a saját kö-
zösségi életetekbe, de a tanításokkal és ta-
pasztalataink megosztásával segíthetünk ab-
ban, hogy hogyan tudtok konfliktusokat meg-
oldani, testvériesebben élni, szolgálni egymás 
felé stb.
Ajánljuk, hogy többen gyertek egy közösség-
ből, hogy a tanultakat otthon át tudjátok 
majd adni!

A kurzus témáiból:
 Isten terve a közösségről
 A közösség kiindulópontjai
 „Szükségem van rád” és a megosztás
 A közösség alapfunkciói és a 

szolgálatok
 A közösség keretei
 Egymásra bízva
 „Nehéz testvér” és a kiengesztelődés
 Egység
 A közösség az imádság helye

KURZUSIGAZGATÓ
Bartha Angéla szociális testvér

„Ők pedig állhatatosan kitartottak az apostolok 
tanításában, a kenyérszegés közösségében és az  

imádságokban.” (ApCsel 2,42)
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2006. 07. 18-23. (Kezdés kedden 16.00-kor, 
befejezés vasárnap 14.00-kor.)

HELYSZÍN
Árpád-házi Szt. Margit 
Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Megközelíthető: 
Gépkocsival: az  M1-es  autópálya  Győr-
Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. 
Autóbusszal: a  győri  főpályaudvarról  induló 
bizonyos  helyi  (pl.:  40),  illetve  távolsági 
járatokkal.  A  csanaki  malomnál  vagy  a 
plébániánál  kell  leszállni  és  onnan  10  perc 
sétával lehet a házhoz jutni.

SZÁLLÁS
A szállás a helyszínen, a Centrumban lesz.
Ágyneműt biztosítunk.

HOZZÁJÁRULÁS
12.500,-Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit, 
ebédet, vacsorát és a kurzus technikai 
költségét.
Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha 
gondod van, kérjük, feltétlenül jelezd a jelent-
kezési lapon, hogy mennyi támogatást kérsz, 
hogy mi is készülhessünk! 
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük kifi-
zetni!

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Fülöp kurzus elvégzése.

JELENTKEZÉS MÓDJA
 Postai úton   a mellékelt jelentkezési 

lapon (letölthető a honlapról is).

Cím: Árpád-házi Szt. Margit
Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas u. 4.
Kérjük, mellékelj felbélyegzett 
válaszborítékot, vagy e-mail címet, 
hogy visszajelezhessünk, tudunk-e 
fogadni a kurzuson!

 Elektronikusan   az Iskola honlapján 
(regisztráció szükséges hozzá).

Jelentkezési határidő: 2006. július 7.

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 jegyzetfüzetet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Mobil: 06/30-406-0941 (Ménfőcsanaki Centrum)
E-mail: info@ujevangelizacio.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu



TANÚSÁGTÉTEL

Közösség! Igen, Isten Országa közöttünk van! 
A közösség az a hely, ahol az Ország megta-
pasztalható! Az Új Aratás Közösségből 11-en 
vettünk részt a kurzuson. MI vettünk részt rajta, 
nem én. Már ott megtapasztaltuk a Lélek for-
máló erejét egymáson keresztül egy esti be-
szélgetéskor, melynek gyümölcseit azóta is él-
vezzük. Isten MI általunk alkotott új gyakorlato-
kat a közösség életében. A testvéri feddés 
gyakorlásáról hallva, új utak nyíltak meg előt-
tem! Mernem kell beszélni a testvéremmel a 
bűnről, amit elkövetett, és a hibáiról is, amik 
engem zavarnak! De ő is szólhat nekem! Fele-
lős vagyok érte, hogy szentté váljon, és ő is 
felelős értem, hogy szentté váljak! Megértet-
tem, hogy népként kell élnünk, amellyel Isten 
szövetséget kötött, örök szövetséget! Felismer-
tem, hogy együtt kell mennünk földi vándor-
utunkon, nem elhagyva senkit, és együtt eljut-
ni a MI hazánkba, amely a mennyben van! 
Gyere el közösséged tagjaival az Isten Orszá-
ga kurzusra!

Tokodi László, Budapest

….Sokat gyúrt rajtam Isten a kurzus által, 
felfedeztem, hogy mik a hiányosságaim a 
közösségi élettel kapcsolatban, milyen 
területeken kell fejlődnöm. Különösen fontos 
volt számomra azt megérteni, hogy amíg 
önmagam nem tudom elfogadni, addig a 
másikat sem tudom jézusian szeretni. 

Jó volt, hogy többen is részt vettünk egyszerre 
a közösségünkből, és ezen közös 
megtapasztalás által akkor nagyot lendült 
előre a kiscsoportunk élete.

Perjési Anita, Budapest

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény
életre
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista
szemével
5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története
Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

2. LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a 
vezetőkiskolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó 
gyümölcse az evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek 
erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige 
megragadó
világa

3. LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana
15. Mária – az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a Liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről
+ Az evangélium hét fiatalja
+József Barnabás – az Iskola munkatársainak

A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések 
állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu
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ISTEN ORSZÁGA 
KURZUS

- a közösségről -
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