
„A tanítvány nem áll a mester  
fölött.� Ha mindent megtanult,  
olyan lesz, mint a mestere�”
•  Lk 6,40

Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanítvá-
nyai közül választottaa az apostolokat; az 
őt körbevevő tömegből sohasem. A tanít-
ványai voltak a közössége, családja. A ta-
nítványokra fordítottaa a legtöbb figgyel-
mét.

Ha ez így van, hogyan lehetek én tanít-
vány?

A kurzus célja, hogy a Jézus tanítványai-
vá váljunk: olyanokká, akik mindenben 
hozzá, a Mesterhez akarnak hasonulni : 
úgy gondolkodni, mint ő; úgy alkotni vé-
leményt, 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 együtta élünk, a kezei közötta 
formálódunk ki, hogy olyan bensőséges 
kapcsolatban legyünk vele, mint a ked-
velt tanítványa, János, aki keblére hajt-
hattaa fejét.

A Szent András Evangelizációs Iskolának 
ez a kurzus a szíve, ebből forrásozik min-
den misszió.

A kurzus témáiból:
1. Jézus terve a tanítványságról
2. A Mester és a tanítvány kapcsolata
3. Egy nap Jézussal
4. A tanítvány hat kapcsolata
5. Jézus tanítványformálási módszere
6. A mi küldetésünk…

 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Répás Erika

 rerika09@gmail.com 
 +3630 7274479

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai.

 Időpont
2022. július 26–31.

Gyülekező, regisztráció kezdete kedden 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés va-
sárnap 13 órakor.

 Helyszín
Szászvári várkastély
7349 Szászvár, Templom tér 2

 Szállás
A kurzus helyieknek és közel lakóknak 
bejárós. Távolról érkezőket korlátozotta 
számban családoknál tudjuk elszállásolni.

 Hozzájárulás
15.000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk figzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket és 
a technikai költségeket.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 
miatt. ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltötta és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Szászváriaknak személyesen a helyi 

szervezőnél, Jákovics Vilmosnál,
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zetta jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
httap://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
15 főtől rendezzük meg.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni. Ha jelentkez-
tél, de valami miatta mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2022. július 19.

 Mit hozz magaddal?
– Saját Szentírást,
– nyitotta szívet,
– távolról érkezők a szállásadó által kér-

teket

 Iktatószám/Azonosító
HU-22-25

 További információ
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