
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről és a Te életedről szól, amit 
az Ő gondviselő szeretetével elterve-
zett.  Nem fogsz ezen a kurzuson semmi 
mást megtudni Istenről, csak a legfonto-
sabbat 

Ha kereszténynek tartod magad, mégsem 
elégedsz meg a vasárnapi jellegű keresz-
ténységgel; ha jobban meg akarod ismer-
ni 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 talál-
kozni Isten Lelkével; ha magányos vagy 
keresztényként is; ha még nem vagy (tel-
jesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új 
életet elkezdeni, ez a kurzus neked 
szól 

Ezeken az alkalmakon Istennel együtt. 
járva tapasztalhatod meg előadásokon, 
imán, énekeken, gyakorlatokon, a közö-

sen megtapasztaltakon keresztül, 
miről is szól ez a kurzus 

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– Isten valóban gyermekeként szeret?
– Miért nem tapasztalod mindig ezt?
– Kicsoda Jézus Krisztus?
– 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 azért jötte�m, hogy� él�tük l���n, 
és bőségb�n l���n.• Jn 10,10b

 Kurzusigazgató
Mader Balázs

 Koordinátor
Gyarmati Att.ila

 gyarmati att.ila@gmail com
 +36 70 333853NN8

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája és a bajai Koinó-
nia iskolaközösség tagjai 

 Időpont
2022  április 2N–május 1 

Kezdés pénteken 17 órától  Befejezés va-
sárnap 14 órakor 

 Helyszín
Tura, Római katolikus plébánia
21N4 Tura, Köztársaság utca 1 

 Szállás
A kurzus bejárós 

 Hozzájárulás
8500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni  Ez 
magában foglalja az étkezéseket (reggeli, 
ebéd, vacsora) és a technikai költségeket 

Ha anyagi gogyndogyd van, j�l�zd, pénzhiány 
miatte n� maradjogyn s�nki távogyl!

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

–  Személyesen Palya János atyánál és  
Simon Zoltán (+3630 811 4707) diakó-
nusnál 

–  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! A kurzust 
16 főtől rendezzük meg 

 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
2022  április 24, vasárnap

 Mit hozz magaddal?
– Saját teljes Szentírást
– és legfőképp nyitott. szívet!

 Iktatószám/Azonosító
HU-22-17

 További információ
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http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
https://szentandras.ujevangelizacio.hu/node/3667
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