
TAPASZTALATOK
Sokszor gondolkodik az evangelizátor-palánta, 
erre vagy arra a kurzusra menjen? Na, én az Üd
vösségtörténet kurzusról rosszul döntöttem: már 
jóval előbb el kellett volna menjek rá. Ez egy 
csendes, jelentéktelennek tűnő kurzus, semmi na
gyot nem ígér, de mégis alapvetően megváltozta
tott bennem dolgokat. Nem kortörténettel és törté
neti eseményekkel foglalkoztunk, sokkal inkább a 
történetek miértjével. És ilyenkor mindig rólunk is 
szólt a üdvtörténet: gyógyította a saját történetün
ket Isten Szava. Rájöttem, hogy Júda miért tért 
vissza Babilonból és Izrael miért nem tért vissza 
Ninivéből, holott az ígéret neki is ugyanúgy szólt. 
Rájöttem, hogy az ígéreteket mindig a hívők hor
dozták. Megértettem, hogy az üdvtörténetben Is
tennek szüksége volt „jelentéktelen”, de hűséges 
szereplőkre is, akik bár nagy dolgokat nem tettek, 
az ígéretet továbbvitték, ami nélkülük elveszett 
volna. És igen, én is üdvtörténeti szereplő vagyok, 
egy-egy momentumban olyan, mint Izsák, Dávid, 
Sámson, Jeroboám, Jeremiás, Káleb, Jéhu, Jósá
bet, Ezdrás és Simeon…

Gyuris Gellért, Szeged
Nagyon mélyen megérintette a kurzus a múlta
mat és jelenemet, elsősorban belső gyógyulást 
éltem át. Békességet és hitet kaptam afelől, 
hogy semmi sincs (és nem is volt) véletlenül az 
életemben, Isten soha nem hagy magamra, bár
mi nehézség is történik velem, Ő mindig ott 
van a megoldásával, ahogy ott volt Ábrahám, 
Mózes, Dávid „kemény” óráiban is. Izgalmas 
párhuzamokat fedeztem fel az üdvtörténeti sze
replők élete és a saját életem között, hiszem és 
tapasztalom, hogy Isten velem is tesz nagy cso
dákat, ahogyan az ő életükben is tette. Nagy 
kaland valóban jelen lenni az üdvösségtörténet
ben.

Király Orsolya, Szeged

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvösségtörténet – a mi  életünk története

Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők isko

lája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 

evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa

LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana
15. Mária –  az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a Liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről
A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések 
állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu
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A KURZUSRÓL
Az Üdvtörténet kurzuson végignézzük Isten né
pe történetének nagy fejezeteit, de nem csupán 
azért hogy biblikusan műveltek legyünk, ha
nem hogy megértsük ezekben Isten üdvözítő 
tetteinek motívumait és alapigazságait.
És miközben így szemléljük Ádámot, Ábrahá
mot, Mózest, Sámsont, Dávidot, Ámoszt, a ná
záreti Jézust, Pált – mintegy észrevétlenül – 
magunk életét ismerjük föl Isten embereinek 
történetében: múltunkat, jelenlegi helyzetün
ket, jövőnket – és legfőképpen Isten üdvözítő  
szándékát ezekben. És Isten szándékát ismerni 
saját magunkról jó és sok esetben gyógyító.

Neked való ez a kurzus:
➔ ha nem érted az életed nehézségeit,
➔ ha sokat siránkozol keserű élettapasztala

tod felett,
➔ ha nem tudod miért élsz,
➔ ha nincs jövőképed,
➔ ha keresed, hogy „mit vár tőlem az 

Isten?”,
➔ ha szeretnéd megismerni a Szentírás ívét,
➔ ha megtértél, és szeretnél tovább lépni…

Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból, 
énekekből és dinamikákból... és néhány megle
petésből.

KURZUSIGAZGATÓ
Beke Tünde-Lidia OSB obl.

KOORDINÁTOR
Mészáros Gézáné Márta
mnemarta@gmail.com
+3630/482 1940
Skype: mnemarta

TEAM TOVÁBBI TAGJAI
Lesták Zoltán, Varga László

A KURZUS TÉMÁIBÓL
Teremtés – Pátriárkák – Rabság, kivonulás, 
honfoglalás – Bírák – Királyság – Szakadás, el
hurcolás és hazatérés – Próféták – JHWH szegé
nyei – Jézus – Egyház - Parúzia
IDŐPONT
2008. július 2-6.
Kezdés szerda este 17 órakor (gyülekezés 16 
órától). Befejezés vasárnap 14.00-kor. 

HELYSZÍN
Kalocsa, Szentháromság tér 2.
Katolikus Kollégium
Autóbuszról a kórháznál kell leszállni, a temp
lomtorony felé kell indulni, a templommal 
szemközi épület a katolikus kollégium.

HOZZÁJÁRULÁS
8.000,-Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. 
Benne van a reggeli, ebéd, vacsora, terembér
let, előadók utazási költsége és a kurzus techni
kai költségei. 

Ha anyagi problémáid vannak, jelezd előre je
lentkezéskor.

SZÁLLÁS
A kurzus bejárós, vagyis mindenki otthon al
szik. Azoknak akik távolról érkeznek, kalocsai 
családoknál tudunk szállást adni, amelyhez kér
jük, hogy hálózsákot hozzatok.
Kérjük, feltétlenül jelezd, ha szállást is kérsz!

JELENTKEZÉS MÓDJA
 elektronikusan az iskola honlapján (regisztrá

ció után),
 a honlapról letölthető PDF űrlappal,
 vagy postai úton. A jelentkezési lapot ekkor 

erre a címre kérjük küldeni:
Mészáros Gézáné Márta,
6300 Kalocsa, Szent István Király út 17. A

Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszá
modat. Visszajelzést ugyanis emailben vagy te
lefonon adunk arról, hogy tudunk-e fogadni a 
kurzuson. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, 
érdeklődj a határidő utáni napokban!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2008. június 23., hétfő

HOZZ MAGADDAL
 saját Szentírást
 tollat, jegyzetfüzetet;
 nyitott szívet :-)
 szállást igénylők: hálózsákot.
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