
Miről szól? Az Új Élet Krisztus-
ban kurzus egyszerűen csak Jézusról 
és az örömhíréről szól. Semmi mást nem 
lehet a kurzuson megtudni Istenről, csak 
a legfontosabbat. Isten már olyan régóta 
készít egy ajándékot a számodra…

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) Is-
tené,

– és szeretnél Istennel egy új életet el-
kezdeni.

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

A kurzus témáiból:

– Istennek ajándéka van a számodra
– Isten: Szeret? Nem szeret?
– Mindig tapasztalom?
– Jézus: a húsvét megoldása
– Kell hinni?
– Mi, az hogy megtérni, és minek?
– Miért nevezzük Jézust Úrnak?
– Szentlélek: csak hab a tortán?
– Közösség és Egyház: hogy megmarad-

junk és növekedjünk

„Ha ismernéd Isten ajándékát…”
• Jn 4,10

 Kurzusigazgató
Balassa György

 Lelkipásztor
Tokodi László atya

 Koordinátor
Tóthné Behina Beáta

 behinabea@gmail.com
 +36303981537
 4030 Debrecen, Vértesi u. 30.

 További szolgálók
A debreceni Szent Mihály iskolaközösség 
tagjai.

 Időpont
2020. február 28–március 1.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
17 órakor. Befejezés vasárnap 16 órakor.

 Helyszín
Szent László Plébánia

Debrecen, Füredi u. 6.

 Szállás
A kurzus bejárós. Akinek van szállás igé-
nye, kérjük jelezze.

 Hozzájárulás
6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja az étkezéseket, a szál-
lást és a technikai költségeket.

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

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  Postai úton a koordinátor címére.
–  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! Kurzuslét-
szám max. 30 fő, jelentkezést érkezési 
sorrendben fogadunk.

 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.

 Jelentkezési határidő
2020. február 15.

 Mit hozz magaddal?
Teljes Szentírást és nyitott  szívet!

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-9

 További információ

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
mailto:behinabea@gmail.com
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