
Az Istennel  való találkozásból  és a
vele való megismerkedésből fakad a
boldog élet. Istent meg lehet ismer-
ni.  Ő nem hallgatag valaki,  hanem
beszédes személy, akinek van mon-
danivalója.  Életadó  mondanivalója.
Hallod,  hogy  Isten  beszél  hozzád?
Jézus  Isten  hozzánk intézet szava.
Az Emmausz kurzus megismerkedés
Isten  szavával  –  Isten  Igéjével  –,
hogy életet adjon számunkra az ol-
vasása,  hallgatása,  követése,  életre
váltása által.

A  kurzuson  végigjárjuk  a  Jeruzsá-
lemtől Emmauszig vezető utat, hogy
nekünk is lángra gyúljon a szívünk
Isten Igéjének tüzétől.  Ez  a kurzus
megváltoztatja  a  kapcsolatunkat  az
Igével. Ha még nem olvasod napon-
ta,  vagy  ha  úgy  érzed,  nem érted,
amit  olvasol,  vagy  nem  ismered
eléggé az Igét, gyere el! Várunk! Is-
ten Igéje ezen a kurzuson a te szíve-
det  is  lángra  tudja  gyújtani,  mivel
hordozza Istent.

Miből áll?

Előadásokból, imákból, énekekből és
gyakorlatokból, hogy megtapasztald
Isten jelenlétét.

A kurzus témáiból:

• Az emmauszi út
• Az Ige hét képe
• Az Ige hét hatása
• Izrael zsinagógája
• Szövetségkötés az Igével
• Emmauszi Eucharisztia

„Hát nem lángolt a szívünk, 
amikor beszélt hozzánk az úton,
és feltárta előtünk az Írásokat?”
(Lk 24,32)
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 Koordinátor
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 További szolgálók
A székesfehérvári  Timóteus iskola-
közösség tagjai.

 Időpont
2016. december 9–11.

A kurzus péntek délután 17 órakor
kezdődik. Befejezés vasárnap 16 óra-
kor.

 Helyszín
Isteni Szeretet Közösség háza
Törökbálint, Baross u. 2.

 Szállás
A szállás  kétágyas  szobákban  lesz,
de van egy nagy hálóterem is. Mos-
dók  a  folyosón.  Szállásdíj  1000
ft/főt/éj,  ha  hozol  hálózsákot.  Ha
kérsz  ágyneműt,  akkor  2500
Ftt/főt/éj.  Közel lakók lehetnek bejá-
rósok is.

 Hozzájárulás
5400 Ft, amit a kurzus kezdetekor a
helyszínen, regisztrációnál kell fzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezése-
ket és a technikai költségek egy ré-
szét.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénz-
hiány miat ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési 
lap leadásával lehet.

@ E-mailben:
hagen65@gmail.com

Honlapon (regisztrálva): 
szentandras.ujevangelizacio.hu

 A kitöltöt jelentkezési lap leadá-
sával a szolgálócsapat tagjainak.

 Jelentkezési lap a honlapról tölt-
hető le.

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy
e-mail címet mindenképpen adj 
meg, hogy visszajelzést tudjunk 
adni a kurzussal kapcsolatosan. 
Ha jelentkeztél, de valami miat 
mégsem tudsz részt venni, ké-
rünk, időben jelezd! Kérjük, csak 
akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
végig jelen tudsz maradni!

 Jelentkezési határidő
2016. december 2., péntek

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 További információ
 Hagen Norbert
 +36 20 3599352

 @ hagen65@gmail.com
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