
  7 fiatal
A kurzus hét személyt vizsgál az evangé-
liumokból, akikben az a közös, hogy fa-
talok és mind találkoznak Jézussal : 

– a naimi özvegy fa; 
– Salomé, Heródiás lánya; 
– az iff az öt kenyérrel és a két hallal ; 
– a gazdag iff; 
– az iff, aki mezítelenül szalad el a Get-

szemáni kertből; 
– az ajtónálló lány; végül pedig 
– a fehér ruhába öltözöt iff az üres sír-

nál.
Ők mind fatalok, a jövő még előtük állt, 
még formálódás alat álltak. Mindegyikük 
találkozot az evangéliummal és mind 
más választ adot rá. A kurzuson feltár-
juk e válaszokat és ezek fontosságát, 
hogy ráébredjünk, nekünk is találkoz-
nunk érdemes az Úrral és az életünk a 
válaszunktól függ.

 Buzdítás
„Naaon megérintet az összes fatal képe. 
Talán mindeaikkel azonosulni tudtam, de 
a leginkább János Márk személye talált. 

Pállal kölcsönösen eamás lelkébe tiportak.  
Hosszú évekig teljesen elkülönülve eamás-
tól… Pál a börtönben kéreti Márkot is, és 
Márk eleget tesz a kérésnek, elviszi az 
evangéliumát ahhoz, aki a porig alázta 
rengeteg ember előt, aki szinte kitagadta 
a keresztények köréből… 

A kurzus végén rádöbbentem Jézus bízik 
bennem, hoa én is meg tudom tenni eze-
ket a lépéseket és a bizalma erőt adott 
Gyümölcsei már a kurzus után 2 hétel 
vannakt”

Jakab Johanna



 Fiataloknak
A kurzust csak fataloknak tartjuk: olyan 
18 év és 35 év közöti lányoknak és ffk-
nak, akik még a fatalság életritmusával 
élnek.

 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Zongor Eszter

 Időpont
2018. február 23–25.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés va-
sárnap 15 órakor.

 Helyszín
Krisztus Király Missziós Központ
1116 Budapest, Fehérvári ft 168–178 C lp.

 Szállás
A kurzuson részt lehet venni bejárósan és 
korlátozot számban bennalvásosan is.

Szállás a helyszínen: hálózsákkal 1500 
Ft/fő/éj, ágyneművel 2000 Ft/fő/éj!

 Hozzájárulás
6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kell fzetni. Ez ma-
gában foglalja az étkezéseket és a techni-
kai költségeket.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 
miat ne maradjon senki távolt

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap le-
adásával lehet:

–  E-mailben: 
eszter.zongor@gmail.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg.

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2017. február 16., péntek

 További információ
További információ a koordinátortól : 

 eszter.zongor@gmail.com
 +3620 511-2530

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást
– jegyzetfüzetet, tollat
– és a nyitot szíved
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