
Mi az Emmausz kurzus?
Mi  az  Ige?  Hogyan  olvassam  helyesen  a 
Szentírást?  Mit  tanít  Jézus  az  Atyáról?  Ha 
ilyen és ehhez hasonló kérdéseid vannak, itt 
a helyed! Az Emmausz kurzuson rávilágítunk 
több ehhez hasonló kérdésre, hogy neked is 
lángoljon  a  szíved,  amikor  Isten  Igéjét 
olvasod. 
„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt  
hozzánk  az  úton,  és  feltárta  előttünk  az  
Írásokat?” Lk 24,32
A  kurzuson  végigjárjuk  a  Jeruzsálemtől 
Emmauszig  vezető  utat,  hogy  nekünk  is 
lángra  gyúljon  a  szívünk  Isten  Igéjének 
tüzétől.

Ez a kurzus megváltoztatja, a kapcsolatunkat 
az  Igével.  Ha  úgy  érzed  nem  érted,  amit 
olvasol,  vagy  nem ismered eléggé  az  Igét, 
gyere el! Várunk!

Miből áll?
Előadásokból,  imákból,  énekekből  és 
gyakorlatokból, hogy megtapasztald, amiről 
szólnak a tanítások.

A kurzus témáiból
- Az emmauszi út
- Az Ige hét képe
- Az Ige hét hatása
- Szövetségkötés az Igével
- Izrael zsinagógája
- Emmauszi Eucharisztia

Időpont
2014. február 7-9.
Gyülekező febr. 7-én, pénteken 17 órától. 
Befejezés vasárnap 14 órakor.

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 
órakor kezdődik és este kb. 21 óráig tart.

Helyszín
Szeged-Petőfitelep, Csap u. 29.

Kurzusigazgató
Farkas Zsoltné Nagy Mariann

Koordinátor
Harcsa Krisztina 

Hozzájárulás
4000  Ft,  amit  a  kurzus  kezdetekor  a 
helyszínen, a regisztrációnál kell fizetni. 
Ez  magában  foglalja  a  két  vacsorát,  a  két 
reggelit, a szombati és vasárnapi ebédet, és 
a technikai költségeket.

Szállás
A  kurzus  bejárós.  A  távolról  érkezőket  el 
tudjuk  szállásolni  egy  másik  plébánián,  ill. 
családoknál.

Akinek szállás igénye van, kérjük, jelezze!

Jelentkezés
Jelentkezni  lehet  az  iskola  honlapján 
keresztül, regisztrálva; vagy

letöltheted  a  honlapról  és  nyomtatva 
eljuttathatod a koordinátornak postán.

A koordinátor adatai:
- Harcsa Krisztina

Tel.: 20/341 3154 
6724 Szeged, Zsitva sor 6/b
E-mail: krisztina.harcsa@gmail.com 

- Az iskola honlapja: 
szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2014. február 3-ig.

Kérjük,  hogy  telefonszámot  vagy  e-mail 
címet  mindenképpen  adj  meg,  hogy 
visszajelzést  tudjunk  adni  a  kurzussal 
kapcsolatban!

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

További információk a koordinátornál.

Mit kell hozni?
-  nyitott szívet
-  teljes  Szentírást  (lehetőleg  Jeromos-
félét)
- jegyzetfüzetet, tollat

VÁRJUK JELENTKEZÉSEITEKET!

mailto:krisztina.harcsa@gmail.com


Mások mondták a kurzusról
„Az Emmausz kurzus kinyitotta a szívem kapuját. 
Ahol Jézus Krisztus már régóta kopogtatott, csak 
a  világ  zajától  nem  hallottam  meg.  Lámpást 
adott a kezembe, felnyitotta szemeimet és több 
év óta először elkezdtem szívem legbensőjében 
érezni  Őt.  Láttam  és  hallottam,  és  az  életem 
teljesen kicserélődött. Újjászülettem.
Testvérek, arra buzdítalak benneteket: tegyétek 
meg az első lépést és bízzatok az Úrban.”

Dezsőné Héjja Adrienn
Hódmezővásárhely

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

Jobbágy Zsuzsi

AZ ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA 
1. LÉPCSŐ: A keresztény élet alapjai

1. Új Élet Krisztusban: első evangelizáció 
2. Emmausz: találkozás Isten Igéjével 
3. János: a tanítvány iskolája 
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével 
5. Üdvtörténet: a mi életünk története 
6. Mózes: a felszabadító iskolája 
7. Boldogok vagytok: út a boldogsághoz

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

3. LÉPCSŐ: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha: a reménység tanúi*
2. Péter: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek: a liturgiáról*
7. Jetró: az ökumenéről*
Evangelizációs iskolák képzése
1. András: vízió és módszertan
2. József Barnabás: formálás és felkészítés  
Választható kurzusok
– Az evangélium hét fiatalja
– Jézus uralma: tized*
-Tetelesztai:Jézus szenvedése,halála és feltámadása*
– József, az álmodozó: belső gyógyítás*
A magyarországi iskola kurzusai
- Fülöp: első evangelizáció
- Ászáf: a dicsőítő szív kiformálása
- KOrnéliusz [ko1]: a közösség születése
- Isten Országa – KOinonia [ko2]: a közösség növe
kedése
– KOrintus [ko1+2]: a közösségi élet megújítása

MEGHÍVÓ
EMMAUSZ KURZUS

SZEGED, 2014. FEBRUÁR 7-9.

Menjetek és hirdessétek az evangéliumot!


