
A kurzusról
Ezen  a  hétvégén  semmi  mással  nem  kell 
majd  foglalkoznod,  mint  a  Szentírásoddal, 
amely nem először fog a kezedbe kerülni és 
sok részét már nagyon jól ismered. 
Hogy miért  érdemes mégis eljönnöd? Mert 
nem  csak  egy  tárgyról,  könyvről  fogsz 
hallani, amely érdekes, megható és izgalmas 
történeteket tartalmaz, hanem magáról Isten 
Igéjéről, amely lángra szeretné lobbantani a 
Te szíved is, hogy átélhesd mindazt, amit az 
emmauszi  tanítványok.  Ehhez  azonban  el 
kell  kezdeni  járni  azon  az  úton,  amely 
közelebb visz hozzá.

A Biblia Éve
A Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia  a 
2008-as évet a Biblia Évének hirdette meg. 
„Boldog,  aki  olvassa...”  (Jel  1,3)  mottóval 
célul  tűzték  ki,  hogy  mindennapi 
olvasmányunkká váljon.

Kurzusigazgató
Gyuris Gellért, Szeged

Koordinátor
Szabó Elvira, Szegvár

Időpont
2008. március 7.17:00 – 9. 15:00.

Helyszín
6635 Szegvár, Hunyadi János utca 13. 

„Az Ige testté lett, és köztünk lakott.” Jn 1,14a

Megközelíthetőség
Vonattal: szervezők nem javasolják.
Busszal:  Szegedről  a  Szentes  felé  menő, 
Mindszenten  is  áthaladó  járattal,  Szegvár 
központba.  Onnan  a  Dózsa  György  utcán 
keresztül lehet eljutni a Hunyadi J. utcába.

Szállás
A  kurzus  bejárós,  vagyis  mindenki  otthon 
aszik.  Azoknak,  akik  távolról  érkeznek, 
családoknál  próbálunk  szállást  biztosítani. 
Kérjük,   minél  korábban  jelezd,  ha  igényt 
tartasz rá!

Hozzájárulás
3000 Ft, amely magába foglalja a reggeli, 
ebéd, vacsora, rezsi és a kurzus technikai 
költségeit. Anyagi okok miatt ne maradj 
távol, de a jelentkezési lapon feltétlenül 
jelezd, hogy mennyi támogatást kérsz!

Jelentkezés módja
Postai úton: 
A  kurzus  koordinátorának  címezve  a 
mellékelt  jelentkezési  lapon  (letölthető  a 
honlapról is).
Szabó Elvira
6635 Szegvár, Tiszai utca 34. 
70/513-8521 
szabielvira1983@freemail.hu
Elektronikusan:
Az iskola honlapján, regisztráció után.
www.ujevangelizacio.hu
Kérünk feltétlenül adj meg email címet vagy 
telefonszámot,  hogy  vissza  tudjuk  jelezni, 
tudunk-e fogadni a kurzuson.
A  kurzus  legkevesebb  30,  legtöbb  50 
résztvevővel  tudjuk  megtartani.  Ezért  saját 
érdekedben kérünk, jelentkezz időben!
Ha  jelentkeztél,  de  valamilyen  indokból 
mégsem  tudsz  részt  venni  (pl.  betegség), 
kérlek, időben jelezd!

Jelentkezés feltétele
Betöltött 18. életév. A kurzus tanításai 
egymásra épülnek, ezért a jelentkezéseddel 
vállalod, hogy a kurzus teljes programján 
részt veszel.

Jelentkezési határidő
2008. március 1.

További információ
www.szentandras.ujevangelizacio.hu



Hozz magaddal!
– saját Szentírás (ha többel is rendelkezel, 

akkor a Jeromos Társulat fordítást)
– toll, jegyzetfüzet
– lepedőt, törölközőt, kendőt (hogy miért, 

az egyenlőre legyen meglepetés)

Tanúságtétel
Testvéreim!
A Szívemhez nőtt a Bibliám. Az én Szentírásom. 
Nekem írták.
Dicsőség és hála érte a Seregek Urának!
Amit megértettem: Nem ismerem igazán Istent, 
az Atyát és a Fiút, ha nem ismerem a Bibliát. A 
Szentlélek által vagyok képes ezentúl olvasni, 
hinni és megcselekedni a leírtakat.
Köszönöm, hogy van saját Szentírásom!
Van Bibliád! Valahol porosodik? Ja, vasárnap 
abból szoktak olvasni a Templomban?  
Ismered?Ez az üzenet nem a szomszédodnak, a  
társadnak, az ismerősödnek szól. Elsősorban 
Téged hív, Téged szólít! Határozottan, 
szerelmesen, gyengéden, halkan és hangosan, 
lágyan és keményen, vigasztalón és bátorítón! 
Tedd meg Te a kezdő lépést a Szentírásod felé!
Ő vár Rád! ...és szeret. Hogyan lehetséges ez?  
Gyere el egy Emmausz kurzusra. A választ ott 
megkapod!
Noé Zoltán, Szeged  

Igék, amelyeket felfedeztünk
„Milyen édesek igéid ínyemnek, jobban ízlenek 
számnak,mint a méz.” Zsolt 119, 103

„Mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem 
kenőcs, csak a te igéd, Uram, amely mindent 
meggyógyít.” Bölcs 16, 12

A képzési programról

Az iskola kurzusai egy összefüggő programot alkotnak, 
amely egy ajánlott ütemterv, azért, hogy megtanuljuk 
hirdetni az evangéliumot. Ha   megtetszik egy kurzus, 
jelentkezz!

1. fokozat: a keresztény élet alapjai
1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre

2. Emmausz: mire jó a Szentírás?

3. János: a tanítvány iskolája

4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével

5. Az üdvösség története: a mi életünk története

6. Mózes: a felszabadító iskolája

7. András: az iskola látásmódja és módszertana

2. fokozat: hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája

9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?

10. Apolló: a tanító iskolája

11. Pál titka: a sikeres evangelizáció

12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa

14. Lukács: hitünk megszilárdítása

3. fokozat: hogyan képezzünk evangelizátorokat?
14. Mária: az evangelizátor példaképe

15. Biblikus teológia
16. Maranatha: a reménység tanúi

17. Péter: az Egyházról

18. Melkizedek: a liturgiáról

19. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása

20. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

HU-08-27

Emmausz kurzus 
A Biblia Évében

Szegvár,
2008. március 7-9.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!
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