
A kurzusról
Az  Istennel  való  találkozásból  és  a  vele  való
megismerkedésből  fakad  a  boldog  élet.  Istent
meg lehet ismerni. Ő nem egy hallgatag valaki,
hanem  egy  beszédes  személy,  akinek  van
mondanivalója.  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  olvasása,
hallgatása, követése, életre váltása által. 

A  kurzuson  végigjárjuk  a  Jeruzsálemtől
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 naponta,  vagy ha
úgy  érzed,  nem érted,  amit  olvasol,  vagy  nem
ismered eléggé az Igét, gyere el!  Várunk! Isten
Igéje  ezen  a  kurzuson  a  te  szívedet  is  lángra
tudja gyújtani, mivel hordozza Istent. 

Miből áll? Előadásokból, imákból, énekekből és
gyakorlatokból, hogy megtapasztald Isten jelen-
létét.  
Csak nyitot és őszinte szív kell  hozzá.  Ahhoz,
hogy mindezt  megtapasztald,  a  teljes  hétvégén
érdemes részt venni. 

 „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt 
hozzánk az úton, és feltárta előtünk az Írásokat?”
• Lk 24,32 

Kurzusigazgató
Holczinger Gergely

Koordinátor
Makai Katalin

Időpont, Helyszín
2018. március 2-4.  Davidikum Kollégium Veszp-
rém, Eszterházy Antal u. 15.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 16:30-
kor, kezdés: 17 :00-kor. Befejezés vasárnap 16:00-
kor.

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás 
igénye, kérjük, jelezze. A kurzus reggel (szombat,
vasárnap) 8 órakor kezdődik és este kb. 21 óráig 
tart (péntek, szombat).

Hozzájárulás
5000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. Ez magában foglalja a
két vacsorát, két reggelit a szombati és vasárnapi
ebédet, és a technikai költségek egy részét.

Jelentkezés – 2018.02.23-ig
A jelentkezési lap leadásával:
– személyesen a koordinátornál (Makai Katalin) 
– e-mailben: szentandras.veszprem@gmail.com

További információ: 

– Makai Katalin: 20/411-9579

Hozz magaddal
– nyitot szívet
– teljes Szentírást
– jegyzetfüzetet, tollat

EMMAUSZ
kurzus a Bibliáról

Veszprém,
Davidikum Kollégium

2018. március 2-4.

mailto:szentandras.veszprem@gmail.com

	A kurzusról
	Kurzusigazgató
	Koordinátor
	Időpont, Helyszín
	Információk
	Hozzájárulás
	Jelentkezés – 2018.02.23-ig
	Hozz magaddal

