Jézus megvigasztal és meggyógyít.
Jézus erőt ad és lelkesít.
Jézus tanít és vezet.
Jézus Isten arcát mutatja meg
nekünk.
Az örök élethez Jézust kell
megismernünk. Ehhez sokat
segít a „Jézus a négy evangéliumban” kurzus. Azoknak szól,
akik szeretnék Jézus örömhírét
és az ő személyiségét is részletesen
megismerni, és akik szeretnék tudni,
hogy a négy evangéliumnak mik is a
sajátosságai.
Mindannyiunknak van már valamilyen
ismerete Jézusról, de van négy ember,
akinek egészen különös tapasztalata
van róla, és szeretnék ezt velünk is
megosztani. Ők Máté, Márk, Lukács és
János, akik életük során meggyőződtek
róla, hogy aki megismeri Jézust, annak
valóban örök élete van, és ezt a tapasztalatukat szeretnék nekünk is átadni!
A kurzus során megismerkedünk az
evangélisták személyével, az evangéliummal, amelyet írtak, és látni fogjuk,
mind a négyen mennyire máshogy, milyen sajátosan írták meg ezeket.

Utána pedig számunkra is kirajzolódik
annak a Jézusnak az arcéle, akikkel ők
találkoztak, aki őket lenyűgözte, boldoggá tete és az HU–16–3
örök életre vezete el.
Nem az a fontos, hogy legyen
egy kedvencünk az evangéliumok közöt, hanem, hogy Jézust mi magunk is személyesen megismerjük.
Ne felejtsd othon a saját Bibliádat!
„Az örök élet pedig az,
hogy megismerjenek téged,
az egyedül igaz Istent,
és akit küldtél, Jézus Krisztust. ”
• Jn 17,3

 Szolgálók
A Szent András Evangelizációs Iskola
és a velencei Tibériás közösség tagjai.

 Lelkipásztor
Récsei Norbert plébános

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert (Obo)

 Időpont

 További információ

A kurzust 4 egész szombati napon tartjuk:
1) február 3. 3) március 24.
2) március 3. 4) április 14.
Kezdés február 3-án 8:00-kor.

Joanovitsné Magdali Marika:
 +36 30 6411015
 kurzusjelentkezes@post.com

 Helyszín
Velence-újtelepi Kalazanci Szent József
templom közösségi terme.
2481 Velence, Szent Erzsébet tér

 Hozzájárulás
Alkalmanként 2000 Ft, amit a kurzus
kezdetekor a helyszínen kérünk fzetni.
Ez az összeg magában foglalja az étkezéseket és a technikai költségeket.
Kérjük, ne maradj távol, ha ez az összeg
magas a számodra! Jelezd, és segítünk!

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap
leadásával lehet, vagy az iskola honlapján.
 Ímélben:
kurzusjelentkezes@post.com
 Honlapon (regisztrálva):
szentandras.ujevangelizacio.hu
Jelentkezési lap a honlapról is letölthető.
 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy email címet mindenképpen adj meg,
hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.
 Kérünk, csak akkor jelentkezz, ha a
kurzuson végig részt tudsz venni!

 Jelentkezési határidő
2018. január 28., vasárnap

 Mit hozz magaddal?
– Saját Szentírásodat,
– és a nyitot szívedet!
Szeretetel várunk!

KVÍZ
Bizonyára ismered az alábbi szentírási
részeket. Párosítsd össze, melyik tartozik ugyanahhoz az evangéliumhoz!
1) „Mindenki téged keres!” _____
2) „Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy
tesvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár
előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat.” _____
3) „Így beszélt Jézus: Én vagyok a világ
világossága.” _____
4) „Odavitték hozzá az összes beteget
és a megszállottakat: az egész város
odagyűlt az ajtóhoz.” _____
5) „Apja már messziről meglátta és
megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a
nyakába borult és megcsókolta.” _____
6) „Mert ahol ketten vagy hárman öszszegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” _____
7) „Legyetek hát irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas” _____
8) „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.” _____
Máté

Márk

Lukács

János

   
Ezen a kurzuson megtanulod felismerni
a négy evangélium sajátosságait! 

