
SZENT ANDRÁS EV. ISKOLA
Egy iskola, ahol a hívők evangelizálni tanulhat
nak.  Erre  minden  kereszténynek  meghívása 
van. Mint Szent András apostol, mi is „Pétere
ket” keresünk az Úr Jézusnak, akik jobban szol
gálják, hirdetik és szeretik Őt, mint mi. Célunk 
evangelizátorokat  adni  az  Egyháznak,  akik  is
merőseiknek és idegeneknek is képesek hirdetni 
az Örömhírt, Jézust személyét.
Ezzel a három szóval foglalhatjuk össze iskolánk 
látásmódját:

Kérügma
Minden idők evangelizációjának szíve és alapja: 
Jézus  meghalt,  feltámadt  és  megdicsőült,  aki 
Megváltó,  Úr  és  Messiás.  Az  új  evangelizáció 
ugyanis nem új evangéliumot jelent, Az örömhír 
nem változott 2000 éve.

Karizma
Az Úr hűségének jelei, melyek által tapasztaljuk, 
hogy  Jézus  közöttünk  él,  és  lehetővé  teszik, 
hogy hatalommal evangelizáljunk. Az apostolok 
a Szentlélek hatalmával, buzgón és lelkesen hir
dették az evangéliumot, és mint megkeresztel
tek, mi is az Ő erejére támaszkodunk.

Koinónia
Az evangélium hirdetése  a  testvéri  közösségre 
alapul, akik bemutatják Isten Országát, és test
véri közösségeket hoz létre.

„Az apostolok nagy erővel tettek tanúságot  
Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról.”

ApCsel 4,33

A KÉPZÉSI PROGRAMRÓL
Az iskola kurzusai egy összefüggő programot al
kotnak,  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?
15. Mária: az evangelizátor példaképe
16. Biblikus teológia
17. Maranatha: a reménység tanúi
18. Péter: az Egyházról
19. Melkizedek: a liturgiáról
20. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
21. Jetró: az ökumenéről

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

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

Emmausz kurzus
Siklósbodony

2007. október 19-22.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

HU-07-19

http://projekt.ujevangelizacio.hu/
http://projekt.ujevangelizacio.hu/
http://projekt.ujevangelizacio.hu/


AZ EMMAUSZ KURZUSRÓL
Ha  a  Szentírást  csak  egy  könyvnek  tartod, 
amelyben  sok-sok  betű  van,  akkor  fellapozom 
Neked egy rövid bemutatóra. Van benne krimis, 
drámás,  katasztrófa  filmes,  lávsztorios,  meg
mentős, kovbojos, maffiás, kalandozós, igaz ba
rátságos  történet.  És  még  valami:  ez  az  egész 
nem más, mint Isten Igéje! Amikor Jézus beszélt 
róla, lángolt az emmauszi tanítványok szíve. És 
ha azt szeretnéd, hogy a Te szíved is lángoljon, 
akkor vegyél részt velünk ezen a hétvégén.

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

Jakab Zsuzsi, Budapest

A kurzus témáiból
● Az Emmauszi út

● Az Ige fényképalbuma

● Az Ige hét hatása

● Szövetségkötés az Igével

● Izrael zsinagógája

Időpont
2007. október 19–22.

Kezdés  pénteken  18.00-kor,  befejezés  hétfőn 
18.00 óra körül.

Helyszín
Siklósbodony, kultúrház.

Hát nem lángolt a szívünk, 
amikor beszélt hozzánk az úton?

Lk 24, 31–32

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 Íráso
kat, a prófétákat…

Az  Emmausz  kurzus  tehát  Isten  Szaváról,  a 
Szentírásról szól, hogy nekünk is lángra lobban
jon a szívünk az Ige hallgatásától.

Kurzusigazgató
Dr. Kassai Gábor

Koordinátor
Hegyháti Tibor atya, görcsönyi plébános

Postacím: 7833 Görcsöny, Hársfa u. 4.

Telefon: 30/552-30-88

Email: meggyfa@freemail.hu

Jelentkezés
 Postai úton az kurzus koordinátorának cí

mezve a mellékelt jelentkezési lapon (le
tölthető a honlapról).

 Elektronikusan – regisztráció után – az iskola 
honlapján: www.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési feltétel a betöltött 18. életév.

A jelentkezés határideje: 2007. október 5.-ig ér
kezzen  meg  a  jelentkezési  lapod,  hogy  vissza 
tudjunk jelezni.

Email címet vagy telefonszámot mindenfélekép
pen adj meg, hogy visszajelezhessünk, tudunk-e 
fogadni a kurzuson.

Ételallergiát vagy különleges étkezési igényt írj 
be az „Egyebek” mezőbe!

Ha jelentkeztél a kurzusra, de valamilyen ok mi
att mégsem tudsz részt venni rajta, kérünk idő
ben jelezd a koordinátornak!

Szállás
A  kurzus  a  közelről  érkezők  számára  bejárós 
lesz, a távolról érkezőknek szállást biztosítunk. 
Kérjük, jelezd, ha igényt tartasz rá!

Hozzájárulás
A  koordinátornál,  Hegyháti  Tibor  atyánál  kell 
megérdeklődni jelentkezéskor.

Hozz magaddal
● saját  teljes  Szentírást  –  amit  te  hasz

nálsz (ha több is van, lehetőleg a Jero
mos Társulat fordítását);

● tollat, jegyzetfüzetet;
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