
Jézus örömhírt hirdetni küldött 
bennünket. Szeretnél aktív részese 
lenni Isten cselekvésének? Szeretnél 
részt venni a Szent András Evangelizáci-
ós Iskola szolgálatában? Úgy érzed, Isten 
hív erre? ? ? ? Gyere, lásd, hogy erre hívott-e 
Isten! Ha igen, akár be is léphetsz a csa-
patunkba.

Esetleg már tagja vagy az Iskolának, de 
nem is tudod pontosan, merre halad ez a 
vonat? Elárulom: Firenzébe. Hogy mi ez 
a Firenze? Erről lesz itt szó. Mert tudod, 
máshogy épít az, aki tudja, mit épít… 
Szóval, ha már építed, akkor ez a munka-
társi képzés alapvető a számodra.
Ez a nap eligazít az Iskola víziójában és 
küldetésében. Tömör és velős: 10 pont-
ban összefoglaljuk a lényeget az Iskolá-
ról. A nap végére el tudod dönteni, van-e 
neked helyed a Szent András Evangelizá-
ciós Iskolában. Ábrahámról kapta e nap a 

nevét: ő azért indult el, mert ví-
ziót kapott Istentől és felismerte a 

küldetését. Sőt, meg is osztotta az Is-
tentől kapott vízióját másokkal. Ebben 
lesz részed: megosztjuk veled a Szent 
András Evangelizációs Iskola vízióját és 
küldetését.
Az Ábrahám képzésre tehát munkatársa-
kat várunk és olyanokat, akik már több 
kurzuson voltak, tetszik nekik az Iskola 
és felmerült már bennük, hogy ők is szí-
vesen szolgálnának velünk. Mi is ezzel az 
érzéssel, gondolattal kezdtük el.

Járd be a földet széltében és 
hosszában, mivel neked adom azt. 
(Ter 13,17)

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert, Obo

 Koordinátor
Mózsa Veronka Hajnal

  hajnimozsa@gmail.com 
 +3630 69?059?54
 Szent Család Óvoda, 8?00 Zalaeger-
szeg, Köztársaság út 12.

 További szolgálók
Nagy Zsolt

 Időpont
2020. április 4., szombat

Gyülekező, regisztráció kezdete szomba-
ton 8.30 órától, kezdés ? órakor. Befejezés 
18 órakor.

 Helyszín
Szent Család Óvoda
Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.

 Szállás
A kurzus bejárós.

 Hozzájárulás
2500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja az ebédet, a vacsorát és 
a technikai költségeket.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 
miatt  ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  Postai úton a koordinátor címére.
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zett jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
16 főtől rendezzük meg.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni. Ha visszajel-
zés nem érkezik hozzád, érdeklődj a ha-
táridő utáni napokban. Ha jelentkeztél, 
de valami miatt mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. március 28.

 Mit hozz magaddal?
Nyitott szívet, teljes Szentírást.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-12

 További információ

Zalaegerszeg, 
 2020. ápr. 4.

ÁBRAHÁM KÉPZÉS
Ez a vonat Firenzébe megy!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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