
Ez  a  kurzus  nem  hagyományos
belső gyógyítás. Isten embereinek szól,
akik már sokat szolgáltak a szőlőskert-
jében és közben megsebződtek.

Jákob fiáának, Józsefnek az élettöörténete
tanít  bennünket:  Az  idő  és  a  feledés
nem gyógyít  meg semmit.  A múltban
való  vájkálódás  nem  gyógyít,  a  gyó-
gyuláshoz újra szükségünk van jövőre,
álmokra.  Megtanít  arra,  hogy  ne  em-
berhez  szaladgáljunk újra  és  újra,  ha-
nem  hogyan  imádkozzunk  (egyedül)
úgy, hogy Isten gyógyítson bennünket.
Nagy titok ez: Szembenézi a kudarcok-
kal,  nem elhessegetve  magunktól  eze-
ket. Meghallgatni Istent a történtekről,
akkor is, ha csak nagy csend a válasz.
Új olvasatot adni a történteknek, újra-
értelmezni a múltat. Elvarrni a szálakat.
És, ha eljutunk ide, hálát adni a kudar-
cokért, az okozóikért – így a szenvedés
igazgyönggyé  válik  –,  és  hogy  végül
képesek  legyünk  dicsőíteni  Istent,  aki
nagyobb.

„Ne nyugtalankodjatok és ne
te�etek magatoknak szemrehá-
nyást… Isten azért küldött  előre 
engem, ho� megmentsem az éle-
teteket.”  • Ter 45,5

 Tanúságtétel
Már első este, amikor Pepe belekezdett  a 
témába, a lelkem ráérzett  a kurzusra: 
„ez jó lesz, ez nem a szokásos”. És tény-
leg új volt, Pepe másho� fogta meg a té-
mát, mint aho� eddig látt am. A jövő 
fontosságáról kezdett  beszélni a múlt 
�ó�ulásában. És milyen igaza van! 
Csak a múlt sebeiben forgolódva nehe-
zen �ó�ulnak meg a sebek, de ha látjuk
a jövőt, Isten terveit még velünk, akkor a
múlt sebei is átértékelődnek. Ezért álmo-
dozó ez a kurzus. Előre nézve �ó�ul 
mindaz, ami mögött ünk van. Szóval, 
�ertek mindannyian, akik Istent szol-
gáljátok, va� esetleg már abba is ha�-
tátok a szolgálatát a kudarcok miatt . Az
álomlátó József azokat a sebeket tár�al-
ja, amelyeket Isten ü�e miatt  szenved-
tünk el. (Gyuris Gellért)

Isten embereinek belső gyógyítása •Tiszaalpár • 2019. július 5–7.
ÁLOMLÁTÓ JÓZSEF

HU-19-16



 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Égető Ildikó Anna 

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség.

 Időpont
2019. július 5–7.

A kurzus péntek este 18 órakor kezdő-
dik. Befejezés vasárnap 15 órakor.

 Helyszín
Szent Benedek Leányai Társaság
6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu 87.

Koordináták:
– 46°46'40.5"N 19°59'07.1"E
– 46.7779913, 19.9859306

A ház a 87-es számú tanya Tiszaalpár 
Istvánújfalu körzetében.

 szbl.osb

 benceshivatas

 Szállás
Szállás a vendégházban lesz.

 Hozzájárulás
125500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fiázetni. 
Ez magában foglalja az étkezést, a szál-
lást és a kurzus technikai költségeit

 Jelentkezés és kapcsolat
 A kurzust 25 jelentkezőtől tartjuk 
meg.

Jelentkezni a kitöltöttö jelentkezési lap 
leadásával lehet.

–  Postán: Égető Ildikó Anna 
6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu 87.

–  E-mailben: 
eildiko@gmail.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
httöp://szentandras.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, 
de valami miattö mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Kérünk, csak akkor jelentkezz, ha a 
kurzuson végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2019. június 28.

Minden jelentkezőnek visszajelzést kül-
dünk június 29-n, amelyben készülési 
információkkal tájékoztatunk.
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