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2018Hogy megtanuld hirdetni az  Örömhírt!

Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! (Mk 16,15)

JÁNOS
Bármilyen furcsa is, de észre kell vennünk, hogy Jézus figyelme 
nem mindenkié, ő elsősorban a tanítványokra figyel, őket neveli. 
Ki a tanítvány? Hogyan lesz valakiből tanítvány? Hogyan változik 
át a tanítvány a Mestere képére? – Ezt tárja fel a János kurzus. A 
kurzus az egész Iskola szíve, középpontja.
 Szeged   2018. júl. 2–8.   Gyuris Gellért
 Nyírbátor   2018. aug. 15–20.   Bartha Angéla

PÁL
Voltál már János kurzuson? Ez legyen a következő lépés! Minden 
valódi tanítvány apostol lesz. Ezen a kurzuson végre kilépsz a biz-
tonságos falak közül, hogy a vízre lépj, halászni, Jézushoz vezet-
ni az embereket. Nem iskolapadban telik el ez a kurzus: amit 
tanulunk, azt egyből csináljuk is: evangelizálni fogsz te is. Bátor-
ság, az Úr veled megy és cselekszik! Ezt meg kell tapasztalnod!
  szervezés alatt    Csiszér László 

APOLLÓ
Beszéltél már az Úr nevében? Nem is olyan könnyű megszólalni…  
sokaknak nem jön zsigerből. Ez a kurzus megtanítja neked, ho-
gyan fedezd fel az Úr üzenetét, hogyan építsd fel, rendezd el, 
hogy világos, érthető legyen és végül azt is, hogyan szólalj meg, 
hogyan add elő. Egyszóval, ez a prédikátorok iskolája!
 Vál   2018. júl. 25–29.   Gyuris Gellért 

PÁL TITKA
Az evangelizációhoz stratégia is kell, nem elég csak futni az Igé-
vel. Tudni kell, mibe fektessük az energiát. A kurzus Pál apostoli 
életét szemléli, az ő stratégiájának a fejlődését. Olyanokat várunk 
a kurzusra, akik már elkezdtek evangelizálni, hogy feltáruljon 
előttünk az apostoli életmód és életút az edzéstől egészen a di-
csőség koronájáig.
 Ménfőcsanak   2018. ápr. 27–máj. 1.   Lesták Zoltán 

KERESZTELŐ JÁNOS KÉPZÉS
Csak munkatársaknak! Belső képzés a koordinátori szolgálatban 
való megszilárdulásra. Isten nem a képzetteket választja, hanem 
kiképzi a választottjait. Minden kedves koordinátort, ill. koordi-
nálni vágyót várunk! Gyakorlatias lesz!
 Vál   2018. máj. 5–6.   Gyuris Gellért

ÁSZÁF
Az Ászáf kurzust a magyar szív ihlette: egy imádságos élmény ta-
nításokkal fűszerezve. Azért született, hogy Istent dicsőítő szí-
vünk legyen, és ne csak a közös ima, dicsőítés alatt, hanem egész 
életünket kitöltse Isten dicsőségének a keresése. 
 Kiskunfélegyháza   2018. szept. 20–23.   Csiszér László
 Pomáz   2018. nov. 23–25.   Csiszér László

MÓZES
Ez a kurzus a vezetők iskolája. Ó, nem, nem vezetéstechnikát ta-
nít, nem amiatt dőlnek ki a vezetők. A kurzus Mózes példáján át 
mutatja be a vezető szívének a formálását, mely őrlődik az Úr és 
a rá bízott nép között az Ígéret földje felé vezető úton. Kik a veze-
tők? Családfők, közösségvezetők, szolgálatvezetők, missziósok, 
papok… gyertek!
 Zalaegerszeg   2018. okt. 19–23.   Lesták Zoltán 

ÁLOMLÁTÓ JÓZSEF
Az öreg Pepe írt egy új kurzust, amin mindenkinek érdemes részt 
venni, aki már 10 éve az Úr szőlőjében dolgozik. Akik részt vet-
tünk rajta, tudjuk, hogy zseniális: az eladott, börtönbe zárt, elfe-
lejtett József, Jákob kedves fia megtanít feldolgozni és 
átalakítani, ami feldolgozhatatlan. Ha már tudod, milyen a sötét 
éjszaka, amikor Isten hallgat, gyere el erre a kurzusra.
 Ménfőcsanak   2018. okt. 19–22.   Beke Tünde-Lidia OSB obl.



EMMAUSZ
Ezen a kurzuson a Szentírás, Isten Igéje mutatkozik be nekünk 
sok szemléltetéssel, kreativitással és azzal az erővel, ami lángra 
lobbantotta az Emmauszi tanítványok szívét, hogy felismerjük: 
az Ige maga Jézus. A kurzus után kedved lesz olvasni az Bibliát, 
igen, még az Ószövetséget is!
 Veszprém   2018. márc. 2–4.   Holczinger Gergely
 Ménfőcsanak   2018. júl. 12–15.   Beke Tünde-Lidia OSB obl. 

ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN 
Ez az, amit keresel: az Urat, az élő Istent megismerni 
és betöltekezni a szeretetével. Ez a tapasztalat lendület-
be hoz és elindít egy örömteli élet felé. A kurzus lendületes, 
kreatív, vidám, érthető és igaz lesz. Figyelem, csak fiataloknak! Ki 
a fiatal? Ez a kurzus csak 18 és 35 év közöttieknek szól, olyanok-
nak, akik a fiatalság életritmusában élnek.
  Budapest  ősszel (időpont szervezés alatt) 

ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET
Ezen a kurzuson feltárul előttünk az egész Biblián átívelő 
üdvösségtörténet, hogy felfedezzük: a mi életünk is Isten üdv -
tervében zajlik. Nem csak élünk és meghalunk, hanem van 
értelmes fonala az életünknek, amit Isten vezetni akar.
 Mélykút   2018. febr. 9–11. és 23–25.   Dr. Kassai Gábor
 Szeged-Szőreg   2018. márc. 14–18.   Nagy Róbert 
 Ménfőcsanak   2018. júl. 18–22.   Beke Tünde-Lidia OSB obl.  

JÉZUS A NÉGY EVANGÉLIUMBAN
A legszebb az evangéliumokban maga Jézus: az erős csodatevő, 
a lebilincselő tanító, az irgalmas orvos, és akiről fel lehet fedezni, 
hogy ő maga az Isten. Ezen a kurzuson megismerhetjük az ő gaz-
dag személyi ségét, ahogy a négy evangélista azt elénk tárja.
 Velence   2018. febr. 3., márc. 3., márc. 24., ápr. 14. (négy 
szombaton)   Joanovits Róbert
 Kaposvár   2018. jún. 21–24.   Gyuris Gellért

ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN
Szeretnéd megismerni az élő Istent és a lenyűgöző szeretetét? 
Ezen a kurzuson érthetően, vidáman, kreatívan megfogalmazva 
és átélhető módon ismerheted meg őt és tanújává válhatsz: Jé-
zus él! A Teremtőd ajándékkal vár, már régóta szeretne mondani 
neked valamit, hogy új emberré legyél.
Ez a kurzus a kapu az Iskolába. Régebben Fülöp kurzus néven volt 
ismert.
 Nagyszőlős (Kárpátalja)   2018. jan. 3–5.   Csiszér László
 Lenti   2018. jan. 19–21.   Mózsa Veronka Hajnal
 Szombathely   2018. jan. 19–21.   Kármán Krisztina
 Esztergom   2018. febr. 16–18.   Lesták Zoltán
 Szombathely   2018. márc. 2–4.   Mózsa Veronka Hajnal
 Kaposvár   2018. ápr. 13–15.   Gyuris Gellért
 Pomáz   2018. ápr. 13–15.   Kármán Krisztina
 Kaposvár   szept. 7–9.   Gyuris Gellért
 Szeged-Szőreg   2018. szept. 17–nov. 5. (hétfő 
esténként)   Nagy Róbert

AZ EVANGÉLIUM � FIATALJA
Vonz téged Jézus? Ezen a kurzuson felvonulnak előt-
ted az Újszövetség fiataljai, akik találkoztak Jézussal, 
hogy szemügyre vehesd, kik választják őt és kik utasítják 
el. Így te is magadra ismerhetsz. Figyelem, ez a kurzus csak 18 és 
35 év közöttieknek szól, olyanoknak, akik a fiatalság életritmusá-
ban élnek.
 Budapest   2018. febr. 23–25.   Gyuris Gellért

NEW LIFE IN CHRIST
Do you want to know the living God and his fascinating love?
Here you may meet him on a cheerful, clearly explained and 
creative way. You can experience his presence and become his 
witness: Jesus is alive!  First time in English in Hungary!
Az Új Élet Krisztusban kurzus angol nyelven először Magyaror-
szágon.
 Debrecen   16-18 Feb 2018   Joanovits Róbert 

fiataloknak!

fiataloknak!

Küldetésünk
Az Úr azért hívott életre ben-
nünket, hogy kérügmatikus 
evangelizátorokat neveljünk 
neki.
Evangelizátorokat, azaz olyan 
hívőket, akik találkoztak vele 
és átadták az életüket neki és 
erről képesek tanúságot ten-
ni és hirdetni Őt. Kérügmati-
kusan evangelizálnak, vagyis 
az első örömhírt hirdetve és 
megtérésre hívnak.

Ajánlólevelünk
2015. június 11-én Ferenc pá-
pa magánaudiencián fogad-
ta az Iskola nemzetközi 
alapítóját, Pepe Pradót és az 
iskola nemzetközi tanácsát, 
köztük Gyuris Gellértet, a 
magyarországi iskola igazga-
tóját.

Kik vagyunk?
Egyszerű katolikus hívők va-
gyunk, akiket megérintettek 
ezek a kurzusok és elhívást 
kaptunk rá, hogy mi is szol-
gáljunk velük.
Magyarországon jelenleg 19 
csapatunk van, 250-en szol-
gálunk szabadidőnkben.
Rendszerint minden iskola-
közösség a saját környezeté-
ben tart kurzusokat, de 
hívásra szívesen elmegyünk 
máshová is. Ha szeretnél a 
plébániádnak vagy a közös-
ségednek kurzust, keress 
bennünket!

Kapcsolat
További információk, jelent-
kezés a honlapon a kurzus 
előtt három hónappal! To-
vábbi kurzusok várhatóak 
még év közben, melyeket 
szintén a honlapon lehet 
majd megtalálni.
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