 Kurzusigazgató

 Jelentkezés

Joanovits Róbert, Obo

Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  E-mailben a koordinátor címére
küldve a beszkennelt vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  Leggyorsabban a honlapon:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Koordinátor
Holczinger Gergely
 szentandras.veszprem@gmail.com
 +3620 770-0562

 Időpont
A kurzust két hétvégében tartjuk:
– 2019. október. 18–20., valamint
– 2019. november 15–17.
Gyülekező, regisztráció kezdete mindkét
hétvégén 17 órakor, befejezés vasárnap 16
órakor.

 Helyszín
– Jézus megvigasztal és meggyógyít.
– Jézus erőt ad és lelkesít.
– Jézus tanít és vezet.
– Jézus Isten arcát mutatja meg nekünk.

A kurzus során megismerkedünk
az evangélisták személyével, az
evangéliummal, amelyet írtak, és látni
fogjuk, mind a négyen mennyire máshogy, milyen sajátosan írták meg ezeket.

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.

Utána pedig számunkra is kirajzolódik
annak a Jézusnak az arcéle, akikkel ők
találkoztak, aki őket lenyűgözte, boldoggá tette és az örök életre vezette el.

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!

Nem az a fontos, hogy legyen egy kedvencünk az evangéliumok között, hanem,
hogy Jézust mi magunk is személyesen
megismerjük.
Ne felejtsd otthon a saját Bibliádat!
„Az örök élet pedig az,
hogy megismerjenek téged,
az egyedül igaz Istent,
és akit küldtél, Jézus Krisztust.”
• Jn 17,3

Davidikum Kollégium
8200 Veszprém, Eszterházy u. 15.
http://www.davidikum.sulinet.hu

 Szállás
A kurzus helyieknek bejárós.
A Davidikum Kollégiumban lehetőség
van szállást kérni. Ilyen igénnyel a koordinátorhoz lehet fordulni.

 Hozzájárulás
6500 Ft/hétvége, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk
fizetni. Ez magában foglalja a két ebéd, a
két vacsora, valamint a kurzus technikai
költségeinek egy részét.
Reggelit csak a kollégiumban alvóknak
biztosítunk.

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy
visszajelzést tudjunk adni. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban. Ha jelentkeztél,
de valami miatt mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!
 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2019. október 11., péntek

 Mit hozz magaddal?
– Szentírást
– jegyzetfüzetet
– nyitott szívet 😄

 Iktatószám/Azonosító
HU-19-26

 További információ

