
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. Igen, itt az alapokat fogod 
megtalálni, de épp ez a lényeg: engedd 
meg Istennek, hogy olyan mélyre rakja 
le benned veled való kapcsolatának 
alapjait, hogy egész életedet biztosan 
építhesd rá ezután.

Ez a kurzus neked szól,

– ha többre vágysz a vasárnapi keresz-
ténységnél ; 

– ha jobban meg akarod ismerni Jé-
zust;

– ha fel szeretnéd fedezni, milyen örö-
möt ad ő az életedbe;

– ha úgy érzed, lehúz a bűn;
– ha gyengének látod a hitedet;

– ha kíváncsi vagy rá, mit jelent talál-
kozni Isten Lelkével;

– ha magányos vagy keresztényként is;
– ha még nem vagy (teljesen) Istené, és

szeretnél Istennel új életet kezdeni.

Ez a hétvége nem csak a fejednek szól, 
hanem egész lényednek, hogy ne csak 
tudásod legyen, hanem valóban meg is 
tapasztald az élő Istent!

„Ha valaki nem születik vízből és 
Lélektől, nem mehet be Isten 
országába.” • Jn 3,5

 SSzolgálók
A Tibériás Iskolaközösség tagjai.

 SLelkipásztor
Récsei Norbert, plébános

 SKoordinátor
Muskáth Zsolt

 SIdőpont
2019. április 5–7.

Kezdés pénteken 17 órakor.
Befejezés vasárnap 15:30-kor.

 Helyszín
Velence-újtelepi templom közösségi 
terme.

 SSzállás
A kurzus helyieknek bejárós. Igény ese-
tén szállást  biztosítunk családoknál 
korlátozott létszámban. 

 SHozzájárulás
5000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fizetni.

Ez magában foglalja az étkezéseket és a
technikai költségek egy részét.

 SJelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni lehet a honlapon, vagy a ki-
töltött jelentkezési lap leadásával a plé-

bánián, vagy a szolgáló csapat tagjainál,
vagy ímélben elküldve. Jelentkezési lap 
a honlapról tölthető le.

–  E-mailben:
kurzusjelentkezes@post.com

–  SHonlapon (regisztrálva): 
httpp://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Kérjük, jelentkezz időben!

 SKérjük, 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!

 SCsak akkor jelentkezz, ha a kurzu-
son végig részt tudsz venni!

 SJelentkezési határidő
2019. március 31., vasárnap

 STovábbi információk
 Joanovitsné Magdali Marika

+36 30 6411015

 SMit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitottp szívedet!

HU-19-32

HU-18-10

ISTENTŐL NEKED
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