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beme�ek… • Jel 3,20

Az Új élet Krisztusban kurzus Jézusról és 
az Ő örömhíréről szól. Semmi mást nem 
lehet a kurzuson megtudni Istenről, csak 
a legfontosabbat.

Kiknek szól? Neked,
– ha szeretnél keresztény lenni,
– ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi 

keresztény,
– ha még nem tudod, miért öröm Jézus-

nak élni,
– ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
– ha szeretnéd Isten igazi arcát megis-

merni,
– ha lehúz a bűn,
– ha nem érted miért ujjongunk húsvét-

kor,
– ha hited talán kicsiny,
– ha Isten Lelke távoli,

– ha magányos (keresztény) 
vagy,

– ha még nem vagy (teljesen) Istené,
– és szeretnél Istennel egy új életet el-

kezdeni.

Miből áll? Előadásokból, imából, éne-
kekből és sok-sok gyakorlatból, közös ta-
pasztalatból, hogy valósággá váljon ben-
ned, amiről szól a kurzus.

 A kurzus témáiból
– Istennek ajándéka van számodra!
– Atyánk: Szeret engem? Miért nem 

mindig tapasztalom?
– Jézus: : : 5 a teljes Megoldás
– Mi a hit és a megtérés? Hol a helye az 

életemben?
– Szentlélek: : : 5 Az erő Lelke
– Az Egyház, mint közösség5 hogy to-

vább növekedjünk

 Kurzusigazgató
Bartha Angéla SSS

 Koordinátor
Tóth Attiila

 attiila1toth@gmail.com
 3670 570 4699
 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11.

V. em. 3.

 További szolgálók
A budapesti Új Aratás iskolaközösség 
tagjai.

 Időpont
2019. október 11–13.

Gyülekező, regisztráció pénteken 17 órá-
tól, kezdés 18 órakor. Befejezés vasárnap 
15 óra körül.

Reggel (szombat, vasárnap) 8 órakor kez-
dődik és este kb. 21 óráig tart (p., sz.).

 Helyszín
Szent Angéla Ferences Általános Iskola és 
Gimnázium

1024 Budapest, Ady Endre utca 3. (bejárat 
a Zivatar utca felől)

 Szállás
A kurzus bejárós.

 Hozzájárulás
6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja a két vacsorát, a szom-
bati és vasárnapi ebédet, és a technikai 
költségeket. 

Anyagi nehézségek miatt  ne maradj ott -
hon, szükség esetén közösen keresünk meg-
oldást.

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltötti és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet 5
–  Postai úton a koordinátor címére.
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zetti jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon5 
httip5//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.

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2019. október 4.

 Mit hozz magaddal?
– nyitotti szívet
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-

félét)
– jegyzetfüzetet, tollat

 Iktatószám/Azonosító
HU-19-39

 További információ
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