 Kurzusigazgató

 Jelentkezés

Dr. Cseh Kornél

Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  E-mailben a koordinátor címére
küldve a beszkennelt vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  Leggyorsabban a honlapon:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

 +3670 8161365

 Koordinátor
Hagen Norbert
 kurzusjelentkezes@post.com
 +3620 3599352

 További szolgálók
A székesfehérvári Timóteus iskolaközösség tagjai.

 Időpont
2019. október 4–6.

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 még 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,
imán, énekeken, gyakorlatokon, a közösen megtapasztaltakon keresztül, kicsoda

Isten és ki az ember az ő számára.
Gyere el, ha szeretnéd megtudni:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Milyen ajándékot szánt neked Isten?
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 az élet világossága.”
• Jn 8,12

Gyülekező, regisztráció kezdete péntek
este 16 órától, kezdés 16.30-kor. Befejezés
vasárnap 15 órakor.

 Helyszín
Csákvár Plébánia
8083 Csákvár, Szent Mihály tér 7.

 Szállás
A kurzus bejárós, de szükség esetén a
szállás családoknál megoldható.

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy
visszajelzést tudjunk adni. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban. Ha jelentkeztél,
de valami miatt mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!
 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2019. szeptember 29.

 Mit hozz magaddal?
– Teljes Szentírást és
– a nyitott szíved.

 Iktatószám/Azonosító

 Hozzájárulás

HU-19-40

6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk fizetni. Ez
magában foglalja az étkezéseket és a
technikai költségeket.

 További információ

