
A KURZUSRÓL 
Ezen a kurzuson mi is végigjárjuk azt az utat, 

amit Kleofás, és egy másik testvér megtett Jeru-

zsálemből Emmauszba: fáradtan, csalódottan, 

visszatérőben a régi életünkbe... Nem ilyenek 

vagyunk mi is? 

És ebben a helyzetben, félúton, odalép hozzánk 

valaki, aki magyarázza az Írásokat, a prófétá-

kat, 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 Szent-

írásról szól, az a célja a kurzusnak, hogy nekünk 

is lángra lobbanjon a szívünk az Ige hallgatásá-

tól. 

Az emmauszi út egy olyan út, amelyet minden 

kereszténynek végig kell járnia. Neked szól ez a 

kurzus, ha a Szentírást 

o nem ismered, vagy 

o nem lángol tőle a szíved. 

Mert Kleofás és a másik tanítvány, az utat fordí-

tott irányba is megtette, de egészen másképp! 

A KURZUS TÉMÁIBÓL 
o Az Emmauszi út 

o Az Ige fényképalbuma 

o Az Ige hét hatása 

o Szövetségkötés az Igével 

o Izrael zsinagógája 

MIBŐL ÁLL? 
Miből áll? Előadásokból – nem csak a miénkből 

–, imából, rajzokból, énekekből és dinamikákból, 

hogy a Szentírás kinyíljon előtted. 

KURZUSIGAZGATÓ 
Bartha Angéla SSS, Budapest 

KOORDINÁTOR 
Fekete Imelda és Sóvári Johanna 

Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk 

az úton, és feltárta előttünk az Írásokat? 

Lk 24,31-32 

 

IDŐPONT 

2012. 03. 2-4. 

Kezdés pénteken 18.00-kor (érkezés, re-

gisztráció 17.30-tól). 

 Befejezés vasárnap 17.00 óra körül. 
 

 

HELYSZÍN 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium B ép. 

2100, Gödöllő, Egyetem tér 16. 

www.prem.hu 

 

HOZZÁJÁRULÁS 

Kurzus költsége: 6500 ft. Házaspároknak: 

5500ft. 

Benne van a szállás étkezés illetve a kurzus 

technikai költsége. 

Anyagi okok miatt ne maradj távol! Jelezd 

a koordinátornak, ha támogatást kérsz! 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA 

o Személyesen Fekete Imeldánál, a mellékelt 

jelentkezési lapot kitöltve. 

o vagy elektronikusan az Iskola honlapján  

(regisztráció szükséges hozzá). 

Ha jelentkeztél, de – pl. betegség miatt – még-

sem tudsz jönni, jelezd a koordinátornak előre! 

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL 

Betöltött 18. életév, Fülöp kurzus ajánlott előtte. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 

2012.02.26 (vasárnap). 

 

HOZZ MAGADDAL 

o nyitott szívet 

o saját Szentírást – amit te használsz (ha több is 

van, lehetőleg a Jeromos Társulat fordítását); 

o tollat, jegyzetfüzetet; 

o ágynemű huzatot vagy hálózsákot 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

Fekete Imelda: 0630 /366-26-34 

fekete.imelda@gmail.com 

 

Honlap: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

mailto:fekete.imelda@gmail.com


TAPASZTALATOK 

Ezen a 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 vágy-

tam másra, csak hogy Vele legyek, a kezembe 

tartsam, a szívemhez szorítsam, kinyissam és ol-

vassam. Életre kelt számomra a Biblia! Szemé-

lyessé vált, mint Jézus az Oltáriszentségben. Ma 

már nem „Isten írásos üzenete” mint ahogy ed-

dig, hanem maga az élő Jézus Krisztus, aki 

nagy-nagy szeretettel átölel és megvigasztal, 

bátorít és megerősít, beszél hozzám és az 

enyém, csak az enyém (és persze mindnyájun-

ké)! [..] 

Jordán Kornél, Budapest 

Megértettem, hogy a Szentírás könyve (mint 

tárgy) maga az élő Ige, és az Úr megtanított rá, 

hogyan bánjak Vele ezután! 

Jakab Zsuzsi, Budapest 

Az egész kurzust kiteszem a faliújságra. Ajánlani 

fogom mindenkinek a közösségemben és isme-

rősöknek is, mert nagyon rájuk fér, hogy az Ige, 

azaz Jézus az ő szívükben is olyan elevenné, 

lángolóvá váljon, mint az enyémben. Élő közös-

séget csak az élő Igével lehet fenntartani. Itt 

rádöbbentem, hogy az Ige = ÉLET 

Győrffi Diána, Esztergom 

IGÉK, AMELYEKET FELFEDEZÜNK 

o „Mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem 

kenőcs, csak a te igéd, Uram, amely mindent 

meggyógyít!” • Bölcs 16,12 

o „A te igéd lámpás a lábamnak,  

s ösvényeimnek fényesség.” • Zsolt 119,105 

o „Halld Izrael” • MTörv 6,4 

o „Ez a parancs, amelyet ma meghagyok ne-

ked, nem elérhetetlen a számodra és nincs 

messze tőled […]: a szádban és a szívedben 

van.” •  

MTörv 30,11 

KÉPZÉSI PROGRAM 

A KERESZTÉNY ÉLET ALAPJAI 
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresz-

tény életre 

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást? 

3. János – a tanítvány iskolája 

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista 

szemével 

5. Az üdvösség története – a mi életünk 

története 

6. Mózes – a vezető iskolája 

7. András – az iskola látásmódja és mód-

szertana 

HOGYAN EVANGELIZÁLJUNK? 
8. Pál –  az evangelizátor iskolája 

9. Dániel – az evangelizátor imája 

10. Apolló – a tanító iskolája 

11. Pál titka – a sikeres evangelizáció 

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek 

erejével 

13. Korintus – az evangelizáló közösség 

HOGYAN KÉPEZZÜNK EVAN-

GELIZÁTOROKAT? 
14. Mária –  a tanítvány és az evangelizá-

tor mintaképe 

15. Biblikus teológia 

16. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 

17. Péter – az Egyházról 

18. Melkizedek – a liturgiáról 

19. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 

20. Jetró – az ökumenéről 

VÁLASZTHATÓ KURZUSOK 

a) Az evangélium hét fiatalja 

b) Maranatha – apokalipszis 

c) Jézus uralma – tized 

d) Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása 

e) Isten Országa – a közösségi élet iskolája 
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Gödöllő 

2012. március 2-4. 

 

EMMAUSZ KURZUS 
BELÉPÉS A SZENTÍRÁS VILÁGÁBA 

 

 

 

 


