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 Kérjük, jelentkezz időben!

A nagyteveli Szegletkő 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!

Ez a kurzus neked szól,
– ha többre vágysz a vasárnapi kereszténységnél;
– 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 hitedet;
– ha kíváncsi vagy rá, mit jelent találkozni Isten Lelkével;
– ha még nem vagy (teljesen) Istené, és
szeretnél Istennel új életet kezdeni.

2022. szeptember 23–25.

Ez a hétvége nem csak a fejednek
szól, hanem egész lényednek,
hogy ne csak tudásod legyen,
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hanem valóban meg is tapasztald az élő Istent!

 Helyszín

Korábbi kurzusok résztvevőitől:

Nagyteveli Közösségi Ház

• „Jézus itt volt, megkeresztelkedtem a Lélekkel. Még soha nem éltem
meg ilyen felszabadultan csoportban
a hitemet. Teodóra /eddig: Dóra :)/
• „Hatalmas élmény volt látni a csodákat testközelből, ahogy a Szentlélek átjárja a társaimat és engem is.
Ilyet még soha nem tapasztaltam. A
kurzus megerősített, hogy merjem rábízni az életemet az Úrra.” Andris
• „Isten szeretete valós, amit embereken keresztül is éreztem. Isten jelenlétében CSAK úgy lenni, feltöltődni,
nem csinálni semmit.” Vanda
• „Már rég ezt kerestem, amit itt megtaláltam: új életet Jézussal, Szentlélekkel eltelve. Nagyon várom, hogy
fog átalakítani Isten a mindennapokban.” Ábel

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 További szolgálók

 Időpont
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. Igen, itt az alapokat fogod
megtalálni, de épp ez a lényeg: engedd
meg Istennek, hogy olyan mélyre rakja le
benned veled való kapcsolatának alapjait,
hogy egész életedet biztosan építhesd rá
ezután.

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

Kezdés pénteken 17.15-kor. Befejezés vasárnap 14.15-kor.

8562 Nagytevel, Kossuth Lajos utca 43.

 Szállás

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2022. szeptember 16.

 Mit hozz magaddal?

A kurzus bejárós, de szállást is tudunk
biztosítani.

– saját Szentírást,
– jegyzetfüzetet és
– leginkább nyitott szívet.

 Hozzájárulás

 Iktatószám/Azonosító

6500 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!

 Jelentkezés
Figyelem! A kurzusra való jelentkezéskor
előnyt élveznek a környékbeli plébániák
tagjai.

 További információ
Füszfáné Bognár Katalin
+36 30 870-49-61
bognar.k77@gmail.com

