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A János kurzusról
„Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél; 

valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a Mestere.”  Lk 6,40
A kurzus célja,  hogy a Jézus tanítványaivá váljunk: olya
nokká, akik mindenben hozzá, a Mesterhez akarnak haso
nulni:  úgy  gondolkodni,  mint  Ő;  úgy  hinni,  mint  Ő;  úgy 
megbocsátani, mint Ő; úgy imádkozni, mint Ő, úgy evange
lizálni, mint Ő, úgy szeretni, mint Ő; úgy élni, mint Ő, úgy 
halni, mint Ő.
Az a legnagyobb megtiszteltetés, ha Jézus meghív tanítvá
nyának. Mi nem választhatjuk őt, csak Ő szemelhet ki en
gem. Kiszemel – és ha mi mindennél előbbre tartom az Ő 
meghívását, vagyis egyetlen Mesterem lesz – tanít engem. 
Nem tanokra oktat, hanem  élni tanít: vele együtt élünk, 
hogy olyan bensőséges kapcsolatban legyünk vele, mint a 
kedvelt tanítványa, János, aki keblére hajthatta fejét. Végül 
megmossa a lábunkat, hogy tanítványának pecsételjen el.

A kurzus feltárja, hogy valóban Jézus tanítványai vagyunk-
e, vagy csupán tetteinek egyszerű csodálói.
A kurzus az iskola „szíve”, mert megtanít arra, hogyan LE
GYEN  a  tanítvány  a  Mestere  lábai  előtt.  hogy  később 
ugyanazt TEGYE, mint Ő.
A kurzus a tanú és az evangelizátor közötti kikerülhetetlen 
lépés: a tanítványság iskolája. Olyanokat várunk, akik már 
Jézus feltámadásának tanúi: akik hisznek benne és megtér
tek hozzá.
A kurzus témáiból:

• Jézus lelkipásztori terve;
• A Mester és a tanítvány kapcsolata;
• Jézus tanítási módjai;
• Egy nap Jézussal;
• A tanítvány hat kapcsolata;
• Jézus módszertana;
• A mi küldetésünk...

Jelentkezés
Jelentkezni lehet:

• elektronikusan az iskola honlapján (regisztráció után),
• a honlapról letölthető PDF űrlappal,
• vagy postai úton.  A jelentkezési lapot ekkor erre a cím

re kérjük küldeni:
Szent András Evangelizációs Iskola
Budapest 1116. XI. ker. Fehérvári út. 168-178 „C” lpcs.

Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszámodat. Visz-
szajelzést  ugyanis  emailben  vagy  telefonon  adunk  arról, 
hogy tudunk-e fogadni a kurzuson. Ha visszajelzés nem ér
kezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban!
Jelentkezési határidő: 2006. július 4., péntek

Hozz magaddal
• teljes Szentírást, jegyzetfüzetet
• benti cipőt és törölközőt.

A János kurzus, amelyen 2004. nyarán részt vettem, életem  
egyik legfelrázóbb eseménye volt. Már két éve adtam át éle
tem Jézusnak, de sajnos senki nem volt, aki elmondta volna,  
mit  jelent  pontosan  Jézus  tanítványának  lenni  ma.  Úgy  
mentem el erre a kurzusra,  hogy jól  tudtam, nekem már  
nincs hova mennem. Mégis tele voltam kérdésekkel és se
bekkel. És ott minden kérdésemre választ kaptam, rengeteg  
tapasztalatom került  rendszerbe,  és  átláthattam, megért
hettem életem utóbbi két  évének történéseit.  De a legna
gyobb, ami velem történt, az egy hatalmas Isten-élményből  
fakadó belső gyógyulásom volt. A két év alatt először hagy
tam  magam  igazán  szeretni  Istennek.  Megtapasztaltam  
milyen szabadon szerelmesnek lenni a Mesterbe, és megré
szegedni az Ő végtelen csodálatosságától.
A világ legcsodálatosabb dolga, ami egy emberrel  történ
het, az az, hogy Jézus Krisztus tanítványa lesz!
Nabi, Kiskunfélegyháza

Kurzusigazgató
P. Hardi Titusz OSB, a magyar iskola igazgatója

Koordinátor
Tóth Anikó (Budapest), 
 aniko.toth@ujevangelizacio.hu 
☎ +3630/380-8159

Időpont
Kezdés: 2008. július 25-n, pénteken délután 5 órakor. Befe
jezés 2008. július 31-n, csütörtökön délután 2 óra körül.

Helyszín
2473 Vál, Szent Mihály Major 
Vál Fejér megye északkeleti részén a Bicskei kistérségben 
található. Megközelítés: 
Autóval: Az M7-en Budapest felől Székesfehérvárra indulva 

a Váli völgyi pihenőhelynél lévő benzinkútnál jobbra kell 
térni a 811-es útra, és Kajászó után még Vál előtt bal olda
lon lesz a lelkigyakorlatos ház a „Szent Mihály Major” fel
iratú táblánál.
Vonattal vagy busszal:  Budapest-Déli pu.-ról Baracskáig kell 
utazni,  onnan pedig  helyi  busszal  tovább.  Busszal  Buda
pestről átszállás nélkül, vagy baracskai átszállással is ki le
het jutni, a buszok kérésre megállnak a major előtt.

Szállás
A kurzus bennlakásos. A szállás a lelkigyakorlatos ház 4 fé
rőhelyes, önálló zuhanyzós szobáiban lesz.

Hozzájárulás
15.000 Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit,  ebédet, va
csorát és a kurzus technikai költségét. Anyagi okok miatt 
ne maradj távol, de ha gondod van, kérjük jelezd a jelent
kezési lapon!
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