
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről és a te életedről szól, amit az
ő gondviselő szeretetével eltervezett  szá-
modra. Itt  megtudod és szíved mélyéig 
átélheted: kicsoda Isten és ki is vagy te 
valójában!

Életre szóló, pörgős, meglepetésekkel teli 
két nap jó társaságban, jó hangulatban! 
Ne hagyd ki!

Mondom nektek, ho� ugy�anígy� 
na�obb öröm lesz a mennyben 
e�etlen bűnös megtérésén, mint 
kilencvenkilenc igaz miatt,, akinek 
nincs szüksége megtérésre.
• Lk 15,7

„Én már megtértként vett,em részt
a kugyrzugyson, azonban e� mélyebb 

megtérőként távozhatt,am úgy�, ho� Is-
ten megerősígytett,e bennem azt, ho� meny-
nyire szükségem van Rá és ho� ha Ő nem 
él bennem, nincs életem. Isten megmugy-
tatt,a, ho� mindig van több és sosem elé-
gedhetek meg a Szeretetével, mivel arra 
hígyv, ho� e�re jobban megismerjem Őt.” 

(Benedek)

„Látt,am Istent előtt,e is, de ez nem volt kü-
lönösebb dolog. Itt, megtanugyltam Isten be-
hígyvni az életembe. Most már nem csak lá-
tom. Vele élek, vele lélegzem, Őt beszélem. 
Az Új élet során a hitem úgyj formát, mély-
séget és tartalmat kapott,, aminek a �ü-
mölcse e� darabka mennyország itt, a Föl-
dön. Isten nálad is kopogtat, �ere nyis-
sugynk ajtót neki e�ütt,8” 

(Eszter)

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert (Obo)

 Koordinátor
Papellás Boglárka

 bogipapellas@gmail.com
 +3630 6580059

 Időpont
2020. febr. 21–23. 

Gyülekező, regisztráció kezdete péntek 
17.30-tól, kezdés 18 órakor. Befejezés va-
sárnap 16 órakor.

 Helyszín
Krisztus Király Missziós Központ

1116 Budapest, Fehérvári út 168–178 C lp.

 Szállás
A kurzuson részt lehet venni bejárósan és
korlátozott  számban bennalvásosan is.

Szállás a helyszínen: hálózsákkal 1500 Ft/
fő/éj, ágyneművel 2000 Ft/fő/éj!

 Hozzájárulás
5500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja az étkezéseket és a 
technikai költségeket.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 
miatt, ne maradjon senki távol 8

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.

–  E-mailben a koordinátor címére 
küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zett  jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
htt p://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. Ha visszajel-
zés nem érkezik hozzád, érdeklődj a ha-
táridő utáni napokban. Ha jelentkeztél, 
de valami miatt  mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 A kurzusra 18–30 év között iek jelent-
kezését várjuk!

 Jelentkezési határidő
2020. február 14.

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást,
– és a nyitott  szíved.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-1

 További információ

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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