 Kurzusigazgató

 Jelentkezés

Jákovics Vilmos

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

 jakovicsvili@gmail.com
 +3670 4225995

 Koordinátor
Jónás Gergő
 traubisoda6@gmail.com
 +3620 2388709

 További szolgálók

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
15 főtől rendezzük meg.

A bonyhádi Pál Iskolaközösség tagjai.

 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!

 Időpont
2020. augusztus 7–9

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.
Ezen a hétvégén átléphetsz Isten országába és Istennel együtt járva tapasztalhatod meg előadásokon, imán, énekeken,
gyakorlatokon, a közösen megtapasztalHU-18-10

takon keresztül, mit készített neked Isten az ő országában.
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?
„Betelt az idő, és elközelgett az Isten
országa. Tartsatok bűnbánatot, és
higgyetek az evangéliumban.”
• Mk 1,15

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

Gyülekező, regisztráció kezdete péntek
16.30 órától, kezdés 17 órakor. Befejezés
vasárnap 15.30 körül.

 Helyszín
7349 Szászvár, Templom tér 2.

 Szállás

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2020. július 31.

Távolról érkezők számára keresztény családoknál adunk szállást (nincs plusz költség).

 Mit hozz magaddal?

 Hozzájárulás

 Iktatószám/Azonosító

5500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk fizetni. Ez
magában foglalja az étkezéseket, a szállást és a technikai költségeket.
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Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány
miatt ne maradjon senki távol!

– teljes Szentírást és
– a nyitott szívedet!

 További információ

