
Az Új élet Krisztusban kurzus Isten-
ről és a Te életedről szól, amit az 
Ő gondviselő szeretetével el-
tervezett. Nem fogsz ezen a 
kurzuson semmi mást meg-
tudni Istenről, csak a legfon-
tosabbatt.

Ha kereszténynek tartod magad, 
mégsem elégedsz meg a vasárnapi jelle-
gű kereszténységgel ; ha jobban meg 
akarod ismerni Jézust ; ha fel szeretnéd 
fedezni, milyen örömöt ad ő az életed-
be; ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyen-
gének látod a hited; ha szeretnéd meg-
tudni, mit jelent találkozni Isten Lelké-
vel ; ha magányos vagy keresztényként 
is; ha még nem vagy (teljesen) Istené, 
és szeretnél Istennel egy új életet elkez-
deni, ez a kurzus neked szólt.

Ezen a hétvégén Istennel együt járva 
tapasztalhatod meg előadásokon, imán, 
énekeken, gyakorlatokon, a közösen 
megtapasztaltakon keresztül, miről is 
szól ez a kurzust.

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a 
számodra?

– Isten valóban gyermekeként 
szeret?

– Miért nem tapasztalod 
mindig ezt?

– Jézus a Te Megváltód?
– Miért fontos a hited?

– Mit jelent a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életed-

ben a közösségednek és az Egyház-
nak? 

Nincs más Isten rajtam kívül, 
igaz és szabadító Isten 
nincs kívülem. 
Forduljatok hozzám, 
és megszabadultok, 
a földnek határai mind, 
mert én vagyok az Isten, 
és nincs más!
• Iz 45,21-22

 Kurzusigazgató
Répás Erika

 Koordinátor
Nagy Dénes

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösségt.

 Időpont
2017t. május 5–7t.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénte-
ken 17 órától, kezdés 18 órakort. Befeje-
zés vasárnap 14 órakort.

 Helyszín
Szent Benedek Leányai Társaság
6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu 87t.

Koordináták:
– 46°46'40t.5"N 19°59'07t.1"E
– 46t.7779913, 19t.9859306

A ház a 87-es számú tanya Tiszaalpár 
Istvánújfalu körzetébent.
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 Szállás
Szállás a vendégházban leszt. Kérjük, 
hozzatok magatokkal váltócipőt vagy 
papucsot és törölközőtt.

 Hozzájárulás
6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fzetnit. 
Ez magában foglalja az étkezést és a 
szállástt.

A kurzus további költségeit a Berecz 
Skolasztika Alapítvány fedezit.
 BSalapitvany

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap 
leadásával lehet a plébánosnál vagy a 
koordinátornál :

–  Postán: Nagy Dénes
6772 Deszk, Táncsics utca 29t.

–  E-mailben: 
menyus70@gmailt.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandrast.ujevangelizaciot.h  u 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető let.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosant. Ha jelentkeztél, 
de valami miat mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

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

 Jelentkezési határidő
2017t. április 30t.

 További információ
Nagy Dénes
 +3670 6067327

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást
– papucsot, törölközőt
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