
A KURZUSRÓL

Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanítványai 
közül választotta az apostolokat; az őt körbevevő 
tömegből sohasem.
Ha ez így van, hogyan lehetek én tanítvány?

A kurzus célja, hogy a Jézus tanítványaivá 
váljunk: olyanokká, akik mindenben hozzá, a 
Mesterhez akarnak hasonulni: úgy gondolkodni, 
mint ő; úgy alkotni ítéletet, mint ő; úgy hinni, 
mint ő; úgy megbocsátani, mint ő; úgy 
imádkozni, mint ő, úgy evangelizálni, mint ő, úgy
szeretni, mint ő; úgy élni, mint ő, úgy halni, mint
ő.

Az a legnagyobb megtiszteltetés, ha Jézus meghív
tanítványának, mert ő nem tanokra oktat, hanem 
élni tanít : vele együtt élünk, hogy olyan 
bensőséges kapcsolatban legyünk vele, mint a 
kedvelt tanítványa, János, aki keblére hajthatta 
fejét.

Nem nagyobb a tanítvány a mesterénél ; 
valaki akkor tökéletes, ha olyan, mint a 
Mestere. • Lk 6,40

A KURZUS TÉMÁIBÓL

‒ Jézus terve a tanítványságról ;
‒ A Mester és a tanítvány kapcsolata;
‒ Egy nap Jézussal ;
‒ A tanítvány hat kapcsolata;
‒ Jézus tanítványformálási módszere;
‒ A mi küldetésünk…
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SZÁLLÁS ÉS HELYSZÍN

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

A kurzus bentlakásos.

MEGKÖZELÍTÉS

‒ Gépkocsival az M1-es autópálya Győr-
Ménfőcsanaki kijáratán keresztül.

‒ Autóbusszal a győri főpályaudvarról induló 
bizonyos helyi (pl. : 22), illetve távolsági 
(Győrújbaráthegyi = 32-es helyi járat) 
járatokkal. A buszmegállótól 10 perc sétával 
lehet a házhoz jutni.

HOZZÁJÁRULÁS

230000Ft, diákoknak 180000Ft, amit a kurzus 
kezdetekor a helyszínen regisztrációnál kell 
fizetni.

Ez magában foglalja az étkezéseket, a technikai 
költségeket, és a szállás díját.
Amennyiben támogatást szeretnél, kérlek jelezd!

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Új élet Krisztusban vagy az Emmausz kurzuson 
való részvétel. Ha egyik kurzuson sem tudtál 
részt venni, akkor plébánosi, vagy 
közösségvezetői ajánlást is elfogadunk.

JELENTKEZÉS

‒ E-mailben: saronrozsaja@gmail.com
‒ Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/jelentkezes

Jelentkezési határidő: 2016. július 31.
Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést 
tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben!
Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból mégsem 
tudsz részt venni, időben jelezd!
További információ: 
Németh Mihály :::: +36 20 9256440

HOZZ MAGADDAL

‒ nyitott szívet
‒ teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)

Szeretettel várunk!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/jelentkezes


MÁSOK MONDTÁK A KURZUSRÓL

„Isten elvitt ey János kurzusra. Valóban Ő vitt el, 
mert nekem eszem ágában sem volt János kurzusra
menni. Ez ey tanítványképző kurzus, én pedig 
eléggé tanítványnak érzem magam, már most is - 
mondtam. Mégis eyszerűen elkerülhetetlen volt. 
(…) Sokat sírtam, de még többet nevettem; sebekből
yóyított, tán kötelékektől szabadított ott létem 
alatt az Isten. Mindenesetre családom el volt 
ragadtatva a változástól, rajtam látták: ISTEN ÉL! 
– annyira kézzel fogható volt műve. Valahoy az 
egész életemet új színben láttam: minden a helyére
került benne. Eyszeriben rend lett, csend és BÉKE.

Andrea

„Kicsit féltem, hoy mit fogok kapni Istentől ezen a 
kurzuson. Azt tudtam, hoy ajándékot szeretne 
adni nekem és, hoy szabadnak kell lennem. (…) 
Ahoy teltek a napok, éreztem, hoy nyugalom és 
béke költözik belém. A kurzus során Isten 
rámutatott a hiányaimra, hibáimra, olyan 
dolgokra, amiket másképpen kéne csinálnom. Az 
életemben soha ennyi időt folyamatosan az Úrral 
nem töltöttem, mint itt. Eyszerűen csodálatos volt !
A János kurzus után másképpen állok a dolgokhoz,
mint eddig.(…) Itt éltem át a szentmiséket először –
nayon jó élmény ennyire közel lenni Istenhez. 
Számomra ez a kurzus fantasztikus volt, és tudom, 
hoy nehéz napjaimban az itt hallottakból tudok 
majd táplálkozni.”

Zs. Zoltán, Budapest

„A Fülöp mindennek az alapja, a János pedig a 
szíve! Sok dolgon elgondolkodtatott, több döntésre 
is meghív, komoly, felelősséggel teli döntésre, 
amiket nayon nehéz a hétköznapokban megélni, 
uyanakkor azt érzem még ma is, hoy olyat adott, 
amit soha eyetlen lelkiyakorlat sem még…”

AZ ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA

I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::: első evangelizáció
2. Emmausz: találkozás Isten Igéjével
3. János :::: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok: út a boldogsághoz

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál :::: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus: olvasni, aláhúzni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka: a sikeres evangelizáció
5. Apolló: a tanító iskolája
6. Damaszkusz: Pál evangéliuma
7. Mária: az evangelizátor példaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha: a reménység tanúi*
2. Péter: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: a liturgiáról*
7. Jetró: az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András: vízió és módszertan
2. József Barnabás: formálás és felkészítés

Választható kurzusok
‒ Az evangélium hét fiatalja
‒ Jézus uralma: tized*
‒ Tetelesztai : Jézus szenvedése, halála és 

feltámadása*
‒ József, az álmodozó: belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
‒ Fülöp: első evangelizáció
‒ Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása
‒ KOrnéliusz [KO1]: a közösség születése
‒ Isten Országa – KOinonia [KO2]: a közösség 

növekedése
‒ KOrintus [KO1+2]: a közösségi élet megújítása
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