
AZ ISKOLÁRÓL 
 
A Szent András Evangelizációs Iskola 

egy, a világi apostolkodás megsegítésére létrejött 
kezdeményezés. 

1980-ban egy laikus teológus, José H. 
Prado Flores Mexikóban létrehozta az első, ilyen 
formájú evangelizációs iskolát, amely ma már 58 
országban működik. A Szent András Iskola Ma-
gyarországon 1995-ben indult el. 
 

KÉPZÉSI PROGRAMUNK 
 

Iskolánk képzési programja – egy út 
bejárása, mely során a hívő keresztény Jézus 
tanítványa, majd evangéliumának hírnöke, végül 
apostola lesz 
 
I. TANÚNAK ÉS TANÍTVÁNYNAK LENNI 
1.Új Élet – Fülöp: lehetőség egy új keresztény 
életre 
2.János: a tanítvány iskolája 
●Emmausz: Isten Igéjének meghallása 
●Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével 
●Az üdvösség története: a mi életünk története 
●Isten Országa: a közösségi élet iskolája 
 
II. EVANGELIZÁTORRÁ LENNI 
3.Pál: az evangelizátor iskolája 
●(Dániel: az evangelizátor imája) 
●Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát? 
●Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével 
●Lukács: hitünk megszilárdítása 
●Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa 
●Mózes: a felszabadító iskolája 
●Mária: a tanítvány és az evangelizátor 
példaképe 
 
III. APOSTOLLÁ LENNI 
4.Pál titka: az apostol iskolája 
●Biblikus teológia 
●Apolló: a tanító iskolája 
●Péter: az Egyházról 

●Maranatha: a reménység tanúi 
●(Jetró: az ökumenéről) 
●(Melkizedek: a liturgiáról) 
●(Nehemiás: az Egyház szociális tanítása) 
 
VÁLASZTHATÓ KURZUSOK 
●Az evangélium hét fiatalja 
●Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása 
●Jézus uralma: tized 
●Boldogságok: a boldogsághoz vezető út 
 

ELÉRHETŐSÉGEK: 
Szent András Evangelizációs Iskola  
Titkárság  
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” fszt. 35.  
e-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu  
honlap: www.ujevangelizacio.hu  

 
JELENTKEZÉS A KURZUSRA 
Feltétele: betöltött 18. életév. 
Módja: Jelentkezés a mellékelt jelentkezési 
lapon. Kérünk felbélyegzett válaszborítékot, 
telefonszámot vagy e-mail címet mellékelni, 
hogy visszajelezhessünk, tudjuk-e fogadni a 
kurzuson. 
Határideje: 2009. augusztus 21. 
(A kurzus megtartásához minimum 15 fő szüksé-
ges, ezért mindenkit kérünk, hogy időben jelent-
kezzen!) 
 
JELENTKEZNI lehet Frikk József kur-
zusigazgatónál a mellékelt jelentkezési 
lapon, vagy az alábbi elérhetőségeken: 
 
Martineum Felnőttképző Akadémia  
H-9701 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf. 211  
Tel: (+36) 94/514-359  
Fax: (+36) 94/514-341  
mobil:06/30/ 618 45 14  
Web: www.martineum.hu  
e-mail: frikk@martineum.hu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

mailto:frikk@martineum.hu


Aláírás: __________________ 

A kurzusról 
 
Ez a kurzus lángra lobbantja a szívet Isten 
Igéjének tüzével. A résztvevők megélhetik: a 
Biblia nem „csak egy könyv”, hanem az Isten 
élő beszéde – személyesen hozzánk! 
 
A kurzus témáiból: 

- Az emmauszi út 
- Az Ige hét képe 
- Az Ige hét hatása 
- Szövetségkötés az Igével 
- Az emmauszi Eucharisztia 

 
Időpont 
2009. augusztus 29. - 30. 

- 29. szombat 9.00 - 19.30 

- 02. vasárnap 8.00 -13.30 

 

Helyszín 
MFA, Szombathely, Karmelita u.1 
(Kálvária templomnál) 
 
Hozzájárulás 
A Martineum Felnőttképző Akadémia meg-
határozott összegű részvételi díjat nem kér, 
de tájékoztatásul közöljük a lelkigyakorlat 
bekerülési összegét, ami hozzávetőlegesen 
9750,- Ft. Ebben bennfoglaltatik a kurzus 
teljes ideje alatti étkezés, szállás is. A benn-
lakás nem kötelező. Mindenki tehetsége sze-
rint járulhat hozzá. 

 
FONTOS!!! Kérjük a kurzusra hozni: 
 Szentírást (teljeset, lehetőleg Szt. Je-

romos félét), 
 jegyzetfüzetet, 
 nyitott szívet! 

 

Tapasztalat – 
az Emmausz kurzust végzettek gondolatai 

 
   

„A Szentírás a legfontosabb könyv, ezt a 
kurzus előtt is tudtam, mégsem forgattam 
annyit, mint amennyit kellene. Nyugodt és 
kiegyensúlyozott volt ez a néhány nap, mégis 
gyökeresen megváltozott az életem. Nem 
kellett szélvihar, nem kellett szembesíteni a 
hibáimmal, egyedül csak az Írásról kellett 
beszélni. Megvilágította fontosságát, meg-
mutatta, milyen sokféleképpen olvashatom. 
Az életem részévé tette.” 

Mariann  
 
„A Szívemhez nőtt a Bibliám. Az én Szent-
írásom. Nekem írták.  
Dicsőség és hála érte a Seregek Urának!  
Amit megértettem: Nem ismerem igazán Is-
tent, az Atyát és a Fiút, ha nem ismerem a 
Bibliát. A Szentlélek által vagyok képes 
ezentúl olvasni, hinni és megcselekedni a 
leírtakat.”   

Zoli 
 
„Fontos volt számomra a Szentírás eddig is, 
de most élővé vált. Jó volt a szívembe vésni, 
hogy Jézus az Ige, és Jézus él, feltámadt és 
él, ez a fontos minden körülmények között! 
Jézus él, az Ige él és éltet.”  

Györgyi           
 
„Itt rádöbbentem, hogy az Ige = ÉLET.” 

Diána 
 

 
 

             

Jelentkezési lap – Emmausz kurzusra 
 
Olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni 
a jelentkezési lapot, melyet augusztus 21 – ig, a 
Martineum Felnőttképző Akadémia címére (H -
9701 Szombathely, Karmelita u. 1. Pf.: 211.) kell 
eljuttatni. 

Megjegyzés:  ………..………………….. 

Jelentkező kora: ………………………..  

Telefonszám / Fax/ Mobil: 

.…………………………………………. 

E - mail cím:  …………………………... 

………………………………………….. 

Plébánia:  ………………………………. 

 
Jelentkező neve:  ………………………. 

Lakcím (értesítési cím): ……………….. 

………………………………………….

…………………………………………. 

Martineum Felnőttképző Akadémia  
nyilvántartási szám: 18-0057-04;  
akkreditációs lajstromszám: 0065 

Dátum: 

www.martineum.hu 
 
„ISTENT AKARJUK!” 

http://www.martineum.hu/
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