
Mi az Emmausz kurzus?
„Hát nem lángolt a szívünk, amikor 
beszélt hozzánk az úton, és feltárta 
előttünk az Írásokat?” • Lk 24,32

Az Istennel való találkozásból és a vele való meg-
ismerkedésből fakad a boldog élet. 

Istent meg lehet ismerni. Ő nem hallgatag vala-
ki, hanem beszédes személy, akinek van monda-
nivalója.  Életadó  mondanivalója.  Hallod,  hogy
Isten beszél hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett
szava. Az Emmausz kurzus megismerkedés Isten
szavával – Isten Igéjével –, hogy életet adjon szá-
munkra az olvasása,  hallgatása,  követése,  életre
váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől Emmau-
szig vezető utat, hogy nekünk is lángra gyúljon a
szívünk Isten Igéjének tüzétől.

Ez a kurzus megváltoztatja a kapcsolatunkat az
Igével.  Ha még nem olvasod naponta,  vagy ha
úgy érzed, nem érted, amit olvasol, vagy nem is-
mered eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Isten Igé-
je ezen a kurzuson a te szívedet is lángra tudja
gyújtani, mivel hordozza Istent.

Miből áll? 
Előadásokból,  imákból,  énekekből  és  gyakorla-
tokból, hogy megtapasztald Isten jelenlétét.

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

Időpont
2016. október 28–30 .

Gyülekező  pénteken  15  órától.  Befejezés  vasár-
nap 16 óra körül.

Helyszín
Közösségi Ház

8562 Nagytevel, Kossuth Lajos utca 39. 

Kurzusigazgató
Holczinger Koppány Péter

Koordinátor
Füszfáné Bognár Katalin

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

Szállás
A kurzus bejárós, de szállást díjmentesen tudunk
biztosítani. Akinek szállásigénye van, kérjük, je-
lezze!

Jelentkezés
Jelentkezni  lehet a  kitöltött  jelentkezési  lap le-
adásával a koordinátornak, vagy a szolgálócsapat
tagjainak,  de  lehet  ímélben  is,  vagy  az  iskola
honlapján keresztül.

− E-mailben: bognar.k77@gmail.hu
− Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján:

http://  szentandras.ujevangelizacio.hu
− Személyesen leadva a kitöltött jelentkezési la-

pot.

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

Kérjük,  hogy  telefonszámot,  vagy  e-mail  címet
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud-
junk adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha vissza-
jelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő
utáni napokban! Ha jelentkeztél, de valami miatt
mégsem tudsz részt venni, kérünk, jelezd!

További információk a koordinátornál.

+36-30-8704961

Jelentkezési határidő: 
2016. október 18. 18:00

Mit kell hozni?
− Nyitott szívet,
− teljes Szentírást
− jegyzetfüzetet, tollat.

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
mailto:bognar.k77@gmail.hu


Mások mondták…
− „Megértettem, hogy a Szentírás könyve (mint

tárgy) maga az élő Ige, és az Úr megtanított rá,
hogyan bánjak Vele ezután!”

− „A Szentírás maga Jézus, az Ige testté lett szá-
momra, valósággá vált, s valósággá vált, hogy
Isten ígéretei igazak az én életemre is.”

− „A Biblia ezentúl fontos lesz számomra.”
− „A Szentírást és Jézust jobban megszerettem.”

Az iskola kurzusai
A keresztény élet alapjai
− Új élet Krisztusban: első evangelizáció
− Emmausz: találkozás Isten Igéjével
− János: a tanítvány iskolája
− Jézus személye a 4 evangélista szemével
− Üdvtörténet: a mi életünk története
− Mózes: a felszabadító iskolája
− Boldogok vagytok: út a boldogsághoz

Hogyan evangelizáljunk?
− Pál: az evangelizátor iskolája
− Dünamisz: evangelizáció a Szentlélek erejével
− Timóteus: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
− Pál titka: a sikeres evangelizáció
− Apolló: a tanító iskolája
− Damaszkusz: Pál evangéliuma
− Mária: az evangelizátor példaképe

Hogyan képezzünk evangelizátort?
− Maranatha: a reménység tanúi*
− Péter: az Egyházról
− Bevezetés a Bibliába*
− Lukács: apologetika*
− Biblikus teológia
− Melkizedek: a liturgiáról*
− Jetró: az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
− András: vízió és módszertan
− József Barnabás: formálás és felkészítés

Választható kurzusok
− Az evangélium hét fiatalja
− Jézus uralma: tized*
− Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltáma-

dása*
− Álomlátó József: belső gyógyítás
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Emmausz 
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Hallod, 
hogy Isten beszél hozzád?


