
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről és a Te életedről szól, amit az Ő
gondviselő szeretetével eltervezett.  
Nem fogsz ezen a kurzuson semmi 
mást megtudni Istenről, csak a legfon-
tosabbat 

Ha kereszténynek tartod magad, még-
sem elégedsz meg a vasárnapi jellegű 
kereszténységgel ; ha jobban meg aka-
rod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fe-
dezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; 
ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengé-
nek látod a hited; ha szeretnéd megtud-
ni, mit jelent találkozni Isten Lelkével ; 
ha magányos vagy keresztényként is; 
ha még nem vagy (teljesen) Istené, és 
szeretnél Istennel egy új életet elkezde-
ni, ez a kurzus neked szól 

Ezen a hétvégén Istennel együtt. járva 
tapasztalhatod meg előadásokon, imán, 

énekeken, gyakorlatokon, a kö-
zösen megtapasztaltakon keresztül, 

miről is szól ez a kurzus 

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– Isten valóban gyermekeként szeret?
– Miért nem tapasztalod mindig ezt?
– Jézus a Te Megváltód?
– Miért fontos a hited?
– Mi jelent a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életed-

ben a közösségednek és az Egyház-
nak? 

„Én azért jöttem, hogy� éltük 
l�n, és bőségbn l�n.” 
• Jn 10,10
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 Kurzusigazgató
Holczinger Gergely

 Koordinátor
Orbán Katalin

 Időpont
2019  március 8–10 

Kezdés péntek este 17 órakor  Befejezés 
vasárnap 14 órakor 

A kurzus reggel (szombat, vasárnap) 8 
órakor kezdődik és este kb  21 óráig tart
(péntek, szombat) 

 Helyszín
Davidikum Kollégium

8200 Veszprém, Eszterházy Antal u  15 

 Szállás
A kurzus helyieknek bejárós  

Akinek van szállás igénye, kérjük, je-
lezze 

 Hozzájárulás
5500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen regisztrációnál kell fizzetni  

Ez magában foglalja a két vacsorát, a 
szombati és vasárnapi ebédet, és a tech-
nikai költségek egy részét 

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött. jelentkezési lap 
leadásával lehet  Jelentkezési lap a hon-
lapról tölthető le 

–  E-mailben:
szentandras veszprem@gmail com 

–  Honlapon (regisztrálva): 
htt.p://szentandras ujevangelizacio hu

 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 miatt. mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson
végig jelen tudsz maradni 

 Jelentkezési határidő
2019  március 1 

 További információk
Orbán Katalin
 +36 20 463 1820

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitott. szívedet!

ISTENTŐL NEKED

mailto:szentandras.veszprem@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

	 Kurzusigazgató
	 Koordinátor
	 Időpont
	 Helyszín
	 Szállás
	 Hozzájárulás
	 Jelentkezés és kapcsolat
	 Jelentkezési határidő
	 További információk
	 Mit hozz magaddal?

