
Mások mondták a kurzusról
„Ezen a kurzuson szinte észrevétlenül, csendesen 
érintette meg Jézus a lelkemet. Eyszer csak azon 
kaptam magam, hoy szerelemre yúlt a szívem az
Ige, azaz a Szentírás iránt. Nem váytam másra, 
csak hoy Vele leyek, a kezembe tartsam, a szí-
vemhez szorítsam, kinyissam és olvassam. Életre 
kelt számomra a Biblia! Személyessé vált, mint
Jézus az Oltáriszentségben. Ma már nem »Isten 
írásos üzenete« mint ahoy eddig, hanem maga az
élő Jézus Krisztus, aki nay-nay szeretettel átölel 
és megvigasztal, bátorít és megerősít, beszél hoz-
zám és az enyém, csak az enyém (és persze mind-
nyájunké)! [..]”
Jordán Kornél, Budapest

„Ez a kurzus számomra a megtérésem kulcsa volt. 
Előtte úy éreztem magam, mint az emmauszi ta-
nítványok, akik beletemetkeztek a szomorúságuk-
ba, mert néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de 
nem hallanak és nem értenek. (Mt 13, 13).
»Halott« voltam és megtérés nélkül a keresztény-
ségem is halott volt. A kurzus során a Szentírás 
megelevenedett számomra, az Ige élővé lett és új-
raélesztette a szívemet, mint ahoy Szent Pál 
mondja: Kelj fel alvó, támadj fel halottaidból és 
Krisztus rád ragyog! (Ef 5, 14). Valóban, Krisztus 
rám rayogott az Igében, mint ahoy Kleofás és 
társa szívét is lángra lobbantotta az emmauszi 
úton!”
Gresz Veronika, Budapest

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

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

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

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

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fiatalja
– Jézus uralma :::e tized*
– Tetelesztai : Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::e belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::e első evangelizáció
– Ászáf :::e a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1]:::e a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2]:::e a közösség növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::e a közösségi élet megújítása
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A kurzusról
Ezen a kurzuson mi is végigjárjuk azt az utat, 
amit Kleofás és egy másik testvér megtett Jeru-
zsálemből Emmauszbae fáradtan, csalódottan, 
visszatérőben a régi életünkbe… Nem ilyenek va-
gyunk mi is?

Ebben a helyzetben, félúton, odalép hozzánk va-
laki, aki magyarázza az Írásokat, a prófétákat, és 
egyszer csak ezektől a szavaktól lángra lobban a 
szívünk. Csupán attól, hogy hallgattuk ennek a 
valakinek az élő és eleven szavait. És amikor este
megtöri a kenyeret, megnyílik a szemünk.

Az Emmausz kurzus tehát Isten Szaváról, a 
Szentírásról szól azért, hogy nekünk is lángra 
lobbanjon a szívünk az Ő Igéjétől.

Neked szól ez a kurzus, ha

• nem ismered (eléggé…) a Szentírást, vagy

• nem lángol tőle a szíved.

Mert Kleofás és az a másik tanítvány az utat for-
dított irányba is megtette, de egészen másképp!

Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és 
gyakorlatokból, közös tapasztalatokból, hogy a 
Szentírás megnyíljon előtted.

Kurzusigazgató
Bartha Angéla SSS

Koordinátor
Tóth Attila

Időpont
2014. október 3-5.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 óra-
kor. Kezdés 17.30-kor. Befejezés vasárnap 16 óra 
körül.

Helyszín
2014 Csobánka, Vörösvári út 10-12., Petőfi Sándor
Általános Iskola.

Megközelítés tömegközlekedéssele a pomázi 
HÉV állomástól a Volánbusz (többnyire 855, 856 
ill. 861 számú) járataival „Csobánka, községháza”
megállóig (kb. 15 perc), majd gyalog (kb. 150 m).

Információk
A kurzus helyieknek és közel lakóknak (pl. po-
máziaknak) bejárós. Másoknak tornatermi sziva-
csokon tudunk szállást biztosítani. Aki szállást 
kér, kérjük jelezze!

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 órakor 
kezdődik és este kb. 21.30-ig tart (péntek, szom-
bat).

Étkezéseke ebédet (szombat, vasárnap) és vacso-
rát (péntek, szombat) biztosítunk, a bentlakásos 
résztvevők részére két reggelit (szombat, vasár-
nap) is. A bejárós résztvevők kérjük otthon reg-
gelizzenek.

Hozzájárulás
4800 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszíni re-
gisztrációnál kell fizetni. Ez magában foglalja a 
két vacsorát, a két ebédet, a két reggelit, a szál-
lást és a technikai költségeket.

A pomázi és a csobánkai hívek hozzájárulását a 
pomázi Szent István Király Plébánia átvállalja.

Jelentkezés
– A httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu címen

(regisztráció után) kitöltött webes űrlappal.
– A httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu címről

letölthető elektronikus jelentkezési lappale
attila  1  toth@gmail.com

– Papíron kitöltött jelentkezési lappale
• Tóth Attila

1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. V. em. 3.
• Naszádos József (a Plébánia híveinek)

2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 64.

Meddig? 2014. szeptember 25.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud-
junk adni a kurzussal kapcsolatosan. Azt is je-
lezd, ha szállásra van szükséged!

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen 
tudsz maradni!

Anyagi gondok miatt ne maradj távol. Ebben az 
esetben azonban kérünk szólj előre, hogy együtt 
keressük a megoldást.

További információe 

– Tóth Attilae
+3670 570 4699, attila  1  toth@gmail.com

Hozz magaddal
– nyitott szívet
– saját, teljes Szentírást – amit te használsz (ha 

több is van, lehetőleg a Jeromos-félét)
– jegyzetfüzetet, tollat
– hálózsákot, törölközőt (bentlakásos résztve-

vők)

Hát nem lángolt a szívünk, amikor
beszélt hozzánk az úton, és feltárta

előttünk az Írásokat?
Lk 24,31-32

Szeretettel várnak az Új Aratás és a
debreceni iskolaközösség szolgálói!
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