
TAPASZTALAT 
 
Az Emmausz kurzuson szinte 
észrevétlenül, csendesen érintette meg 
Jézus a lelkemet. Egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy szerelemre gyúlt a 
szívem az Ige, azaz a Szentírás iránt. 
Nem vágytam másra, csak hogy Vele 
legyek, a kezembe tartsam, a szívemhez 
szorítsam, kinyissam és olvassam. Életre 
kelt számomra a Biblia! Személyessé 
vált, mint 
Jézus az Oltáriszentségben. Ma már nem 
„Isten írásos üzenete", hanem maga az 
élı Jézus Krisztus, aki nagy-nagy 
szeretettel átölel és megvigasztal, bátorít 
és megerısít, beszél hozzám, és az 
enyém, csak az enyém, és persze 
mindnyájunké. 
                                         Jordán Kornél 

 
Az egész kurzust kiteszem a faliújságra. 
Ajánlani fogom mindenkinek a 
közösségemben és ismerısöknek is, mert 
nagyon rájuk fér, hogy az Ige, azaz Jézus 
az ı szívükben is olyan elevenné, 
lángolóvá váljon, mint az enyémben. 
Élı közösséget csak az élı Igével lehet 
fenntartani. Itt rádöbbentem, hogy az  
Ige = ÉLET! 

Lesjákné Gyırffi Diána 

Megértettem, hogy a Szentírás könyve 
(mint tárgy) maga az élı Ige, és az Úr 
megtanított rá, hogyan bánjak Vele 
ezután! 

Jobbágy Zsuzsanna 

AZ ISKOLA PROGRAMJA 

 LÉPCSİ KURZUSAI 
1. Új Élet–Fülöp – lehetıség egy új keresztény életre 

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást? 

3. János – tanítványok iskolája 

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével 

5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története 

Ászáf – a dicsıítı szív kiformálódása 

6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája 

LÉPCSİ KURZUSAI 
7. Pál – evangelizátorok iskolája 

8. Dániel – az evangelizátor imája 

9. Apolló – prédikátorok iskolája 

10. Mózes – egy bibliai vezetı példája, a vezetık 
iskolája 

11. Pál titka – mitıl lesz maradandó gyümölcse az 
evangelizációnknak? 

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 

13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa 

LÉPCSİ KURZUSAI 
14. András – az iskola víziója és módszertana 

15. Mária –  az evangelizátor mintaképe 

16. Biblikus teológia 

17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 

18. Péter – az Egyházról 

19. Melkizedek – a Liturgiáról 

20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 

21. Jetró – az ökumenérıl 

Bıvebb információ és tanúságtételek a honlapon: 
http://www.ujevangelizacio.hu 
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 „Hát nem lángolt a szívünk, amikor 
beszélt hozzánk az úton, és feltárta 
elıttünk az Írásokat?"      (Lk.24.32) 

 
EMMAUSZ KURZUS 

Kolozsvár 
2006. június 09 – 11. 

 



A KURZUSRÓL 
 

Örömmel ajánljuk figyelmedbe a 
Szent András iskola második kurzusát, 
az Emmausz kurzust. 

Várjuk azokat a testvéreinket, akik 
vágynak mélyebb kapcsolatra lépni 
Isten Igéjével, akik szeretnék átélni azt 
a tapasztalatot, amelyben az 
Emmausz tanítványok részesedtek 
egészen Jézus felismeréséig.  

                                        (Lk 24,13-35) 
A kurzus célja, hogy lángoljon a szívünk  
a Szentírás megismerésétıl.   

• bemutatkozik a Biblia 7 képben,  

• meglátjuk 7 hatását az életünkre,  

• és szövetséget kötünk Isten 
Igejével.  

Majd „bemegyünk" Izrael zsinagógájába, 
hogy kutassuk az Írásokat. 

Várunk szeretettel, ha: 

• Szeretnéd, hogy égjen a szíved a 
Szentírás iránt 

• Szeretnél a Bibliával szorosabb 
kapcsolatba kerülni 

• Nyitott a szíved a Szentírás szavára 

KOORDINÁTOR 
Samaj Arnold 

KURZUSIGAZGATÓ 
Gyuris Gellért (Magyarország) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Benne ti is hallottátok az igazság igéjét..., 
és megkaptátok a megígért Szentlélek 
pecsétjét... "                                                    
(Ef.1,13)  

IDİPONT 
2006. június 09 – 11. 

Kezdés pénteken 17.00-kor,  
befejezés vasárnap 14.00-kor. 

HELYSZÍN 
Kolozsvár  

MAXIMÁLIS RÉSZTVEVİI LÉTSZÁM 
50 fı 
 

HOZZÁJÁRULÁS 
175000 Lej (17,5 RON), amelyet érkezéskor kell 
befizetni. A reggelit, ebédet (szedvisek), 
vacsorát mindenki maga oldja meg. Az ár a 
két Magyarországi tanító úti költségét, a 
kurzus „technikai költségeit”, fénymásolatokat 
fedezi. Ha anyagi gondjaid vannak, jelezd 
elıre. 

SZÁLLÁS 
A kurzus bejárós, azoknak, akik távolról 
érkeznek, tudunk korlátozott számban szállást 
bisztosítani. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL 
Betöltött 18 életév és Fülöp kurzus, vagy 
Szentlélek szeminárium elvégzése, esetleg a 
közösség vezetı, pap ajánlássa. 

JELENTKEZÉS MÓDJA 
� telefonon a koordinátornál 

(lásd alább a telefon számát) 
� vagy a jelentkezési lapot elküldve 

elektronikusan a: 
samaj_arnold@yahoo.com  címre 

Kérjük, mellékelj e-mail címet, hogy 
visszajelezhessünk, tudunk-e fogadni a 
kurzuson! 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDİ 
2006. június 1. 

HOZZ MAGADDAL 
� teljes Szentírást, 

� jegyzetfüzetet, 
� nyitott szívet. 

� hálózsákot ha más helységbıl jössz! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Samaj Arnold koordinátor 
    Tel: 0744-845224, 0722-680093 
 


