
Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről 
és a te életedről szól, amit az ő gondvi-
selő szeretetével eltervezet számodra. 
It megtudod és szíved mélyéig átélhe-
ted: kicsoda Isten és ki is vagy te valójá-
ban!

Életre szóló, pörgős, meglepetésekkel 
teli két nap jó társaságban, jó hangulat-
ban! Ne hagyd ki!

„Én már megtértként vetem részt a kur-
zuson, azonban ee mélyebb megtérőként
távozhatam úe, hoe Isten megerősítete
bennem azt, hoe mennyire szükségem 
van Rá és hoe ha Ő nem él bennem, 
nincs életem. Isten megmutata, hoe 
mindig van több és sosem elégedhetek 
meg a Szeretetével, 

mivel arra hív, hoe eere jobban meg-
ismerjem Őt.” 

(Benedek)

„Látam Istent előte is, de ez nem volt 
különösebb dolog. It megtanultam Is-
ten behívni az életembe. Most már nem
csak látom. Vele élek, vele lélegzem, Őt
beszélem. Az Új élet során a hitem új 
formát, mélységet és tartalmat kapot, 
aminek a eümölcse ee darabka 
mennyország it a Földön. Isten nálad 
is kopogtat, eere nyissunk ajtót neki 
eeütt” 

(Eszter)

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert (Obo)

 Koordinátor
Szász Gréta

 További szolgálók
A Szent András Iskola szolgálói és lel-
kes fatalok

 Időpont
2018. november 24–25.

Kezdés: szombaton 8.30

Befejezés: vasárnap 17.00

 Helyszín
Krisztus Király Missziós Központ

1116 Budapest, Fehérvári út 168–178 C 

 Hozzájárulás
5500 Ft, amit a helyszínen, regisztrá-
ciókor kérünk fzetni. Az összeg a 
kurzus technikai költségeit fedezi.

Ha anyagi gondod van, jelezd, találunk
megoldástt

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

–  E-mailben:
szaszgreti@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 miat mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzu-
son végig jelen tudsz lenni.

 A kurzusra 18–30 év közötiek je-
lentkezését várjuk!

 Jelentkezési határidő
2018. november 17.

 További információ
További infók a koordinátornál:
Szász Gréti  +36 20 577527926

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– nyitot szívet
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