
Az örök élethez Jézus az út. Ez a 
„Jézus a négy evangéliumban” kur-
zus azoknak szól, akik már alapvetően is-
merik Jézus örömhírét és szeretnék az ő 
személyét is részletesen megismerni. 

Mindannyiunknak van már valamilyen 
ismerete és tapasztalata róla, de van négy 
ember, akinek a tapasztalatát a Szentlélek 
kiemelte és mércévé tettee, amelyek hite-
lesítik a saját tapasztalatunkat: ha olyan-
nak ismerjük Jézust, mint amilyennek ők 
látteák, akkor valóban ismerjük az örök 
életet.

A kurzus tartalma Márk, Máté, Lukács és 
János evangéliuma. A szerzőik olyanok, 
mint az evangéliumi négy barát, akik el-
visznek minket Jézushoz: négy különbö-
ző ember, akiket Jézusnak más-más tulaj-
donsága érintette meg, négy tapasztalat, 
négy különböző szemüveg, négy külön-
böző fókusz, négy különböző lencse.

A kurzus során megismerkedünk 
először az ő különböző személyük-

kel, aztán az evangéliummal, amelyet ír-
tak, hogy így eljussunk ahhoz a Jézushoz, 
akikkel ők találkoztak, akit megismertek: 
Márk Jézusáig, a csodatevőhöz; Máté Jé-
zusáig, a beszélő, tanító mesterig; Lukács 
irgalmas Jézusáig; és János dicsőséges Jé-
zusáig. Nem az a fontos, hogy legyen 
ezek közötte kedvencünk, hanem, hogy Jé-
zus mind a négy oldalát személyesen 
megtapasztaljuk.

„Az örök élet pedig az, 
hogy� megismerjenek téged, 
az e�edül igaz Istent, 
és akit küldtél, Jézus Krisztust.”
• Jn 17,3



 Kurzusigazgató
Beke Tünde-Lidia OSB obl.

 tunde.lidia  @  t-online.hu  
 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

 Időpont
2020. augusztus 4–9.

Gyülekező, regisztráció kezdete kedd este 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés va-
sárnap 14 órakor.

 Helyszín
Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs 
Centrum

9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
htteps://centrum.ujevangelizacio.hu

 Szállás
Szállás az evangelizációs centrum 4–8 
ágyas szobáiban.

 Hozzájárulás
29 500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket, a 
szállást és a technikai költségeket.

Bejáróknak (szállás nélkül) a kurzus költ-
sége 24 500 Ft.

Ha anyagi gogyndogyd van, jelezd, pénzhiány 
miatt  ne maradjogyn senki távogyl!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltötte és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen az igazgatónál.
–  Postai úton az igazgató címére.

–  E-mailben az igazgató címére küld-
ve a beszkennelt vagy lefényképezette 
jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
httep://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 miatte mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. július 28.

 Mit hozz magaddal?
– Benti cipőt.
– Jegyzetfüzetet, saját Bibliát.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-28

 További információ
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