
„Az az örök élet, hogy 
megismerjünk téged, az eyedül 
igaz Istent, és akit küldtél, Jézus 
Krisztust.” • Jn 17,3

Az örök élethez Jézust kell megismer-
jük. Ez a „Jézus a négy evangéliumban”
kurzus azoknak szól, akik már alapve-
tően ismerik Jézus örömhírét és szeret-
nék az ő személyét is részletesen meg-
ismerni. 

Mindannyiunknak van már valamilyen 
ismerete és tapasztalata róla, de van 
négy ember, akinek a tapasztalatát a 
Szentlélek kiemelte és mércévé tette, 
amelyek hitelesítik a saját tapasztala-
tunkat: ha olyannak ismerjük Jézust, 
mint amilyennek ők látták, akkor való-
ban ismerjük az örök életet.

A kurzus tartalma Márk, Máté, Lukács 
és János evangéliuma. A szerzőik olya-
nok, mint az evangéliumi négy barát, 
akik elvisznek minket Jézushoz: négy 
különböző ember, akiket Jézusnak más-
más tulajdonsága érintett meg, négy ta-
pasztalat, négy különböző nézőpont, 
négy különböző szemüveg. 

A kurzus során megismerkedünk elő-
ször az ő különböző személyiségükkel, 
aztán az evangéliummal, amelyet írtak 
‒ látni fogjuk mennyire máshogy írták 
meg ezeket ‒, hogy így eljussunk ahhoz
a Jézushoz, akikkel ők találkoztak, akit 
megismertek: Márk Jézusához, a csoda-
tevőhöz; Máté Jézusához, a beszélő, ta-
nító mesterhez; Lukács irgalmas Jézu-
sához; és János dicsőséges Jézusához. 
Nem az a fontos, hogy legyen ezek kö-
zött kedvencünk, hanem, hogy Jézus 
eme négy oldalát személyesen megta-
pasztaljuk.

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert

 Koordinátor
Tóth István

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai.

 Időpont
2016. július 29–augusztus 2.

A kurzus péntek délután 17 órakor kez-
dődik. Befejezés kedden 17 óra körül.

 Helyszín
Károlyi-ház, Hódmezővásárhely, And-
rássy u. 13.

 Szállás
Szállás korlátozott számban, max. 16–18
főig vehető igénybe a helyszínen, 2-3-4 
ágyas szobákban, egyszerű körülmé-
nyek között.

 Hozzájárulás
Szállásdíjjal együtt 14.800 Ft,
bejárósoknak 10.000 Ft,
amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, 
regisztrációnál kell fizetni. Ez magában 
foglalja az étkezéseket és a technikai 
költségeket.

Ez az összeg magában foglalja az étke-
zéseket és a technikai költségeket.

Ha anyagi gogndogd van, jelezd, pénzhi-
ány miatt ne maradjogn senki távogl !

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap 
leadásával lehet.

@ E-mailben:
pityu6905@gmail.com

 Honlapon (regisztrálva): 
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 miatt mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

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

Jelentkezési határidő
 2016. július 22., péntek 

 További információ
Tóth István

 +36 20 4234143
 @ pityu6905@gmail.com
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