Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé az élet világossága.

(Jn 8,12)
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 További szolgálók
A székesfehérvári, győri és zalaegerszegi iskolaközösség tagjai.

 Időpont
2019. augusztus 20–23.

A somogydöröcskei ALFA táborban • 2019. augusztus 20-23.
Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről
és a te életedről szól, amit az Ő gondviselő szeretetével eltervezett. Nem fogsz
ezen a kurzuson semmi mást megtudni
Istenről, csak a legfontosabbat.
Ha kereszténynek tartod magad, mégsem elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd
fedezni, milyen örömöt ad ő az
életedbe; ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha
gyengének látod a hited; ha szeretnéd
megtudni, mit jelent találkozni Isten
Lelkével; ha magányos vagy keresztényként is; ha nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új életet
elkezdeni, ez a kurzus neked szól.
Ezekben a napokban Istennel együtt 
járva tapasztalhatod meg előadásokon,
imákon, énekeken, gyakorlatokon, a
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közös élményeken keresztül, hogy kicsoda Isten és ki az ember az ő számára.
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?
Mi jelent a megtérés?
Miért Úr Jézus?
Ki az a Szentlélek?
Miért lényeges a szerepe az életedben a közösségednek és az Egyháznak?
„Én vagyok a világ világossága” •
Jn 8,12

A kurzust délelőttönként 9 és 13 óra között tartjuk csak felnőtteknek. Ez alatt a
gyerekeknek a szervezők külön programot biztosítanak.

 Helyszín
Somogydöröcske, Nyugati utca 166-168.
(Az albertfalvai plébánia ALFA táborának helyszíne.)

 Szállás
A kurzust a budapesti albertfalvai plébánia ALFA táborának résztvevői számára tartjuk, szállás adott a táboron belül.

–  Honlapon (regisztrálva):
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy email címet mindenképpen adj meg,
hogy visszajelzést tudjunk adni a kurzussal 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. augusztus 10., szombat

 További információk
Koordinátor: Jónás Gergő
 +36 20 2388709
@ traubisoda6@gmail.com
Családtábor szervezők:
Riszterer Tamás:
@ triszterer@gmail.com
Riszterer Zsuzsi:
@ zsriszterer@gmail.com

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

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap
leadásával lehet. Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
–  E-mailben:
Jónás Gergő
traubisoda6@gmail.com
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