
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről és a te életedről szól, amit 
az ő gondviselő szeretetével el-
tervezett. Hitünk leglényege-
sebb tanításai hangzanak majd el, 
ami által a résztvevők személyes Is-
ten kapcsolata megfényesedik.

Számos alkalommal láttuk ezt, és biztos 
vagyunk benne, hogy most is ez fog tör-
ténni, csak engedjük, hogy Isten csele-
kedjen az életünkben.

Ez a kurzus neked szól,

– ha Isten elfogadó szeretetére vágysz,
– ha mélyebb kapcsolatot szeretnél Jé-

zussal,
– ha küszködsz a bűneiddel,
– ha gyengének látod a hitedet,
– ha a Szentlélek erejében kívánsz meg-

újulni,
– ha közösséget keresel.

Ez a hétvége nem csak a fejed-
nek szól, hanem egész lényed-
nek, hogy ne csak tudásod le-

gyen, hanem valóban meg is ta-
pasztald az élő Istent!

Korábbi kurzusok résztvevőitől :

• „Hatalmas élmény volt látni a csodá-
kat testközelből, aho� a Szentlélek át-
járja a társaimat és engem is. Ilyet 
még soha nem tapasztaltam. A kurzus  
megerősített,, ho� merjem rábízni az 
életemet az Úrra.” (Andris)

•  „Isten szeretete valós, amit embere-
ken keresztül is éreztem. Isten jelenlé-
tében CSAK úgy� lenni, feltöltődni, nem 
csinálni semmit.” (Vanda)

• „Már rég ezt kerestem, amit itt, meg-
találtam: úgyj életet Jézussal, Szentlélek-
kel eltelve. Na�on várom, ho� fog át-
alakítani Isten a mindennapokban.” 
(Ábel)

Én azért jött,em, ho� életük le�en, 
és bőségben le�en.• Jn 10,10b

 Kurzusigazgató
Bartha Angéla

 Koordinátor
Takács Zsófi
  +36 20 54&&&4'2'
  takacspzsofi)gmail.com

 További szolgálók
Az Új Aratás Iskolaközösség tagjai

 Időpont
2023. január 27–29.

Kezdés pénteken 17 órakor. Befejezés va-
sárnap 15 órakor.

 Helyszín
Göd, Római Katolikus Plébánia

2132 Felsőgöd, Bozóky Gyula tér 2.

 Szállás
A kurzus bejárós.

 Hozzájárulás
7000 Ft. Ha egy családból többen jelent-
keznek, a második személy kedvezmé-
nyesen vehet részt a kurzuson.

Anyagi okok miatt, senki sem maradjon tá-
vol, de fontos, ho� időben jelezze!

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

–  E-mailben elküldve a a beszkennelt 
vagy lefényképezett  jelentkezési lapot 
a takacspzsofi)gmail.com címre.

–  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
2023. január 17.

 Mit hozz magaddal?
– Saját Szentírást,
– jegyzetfüzetet és
– leginkább nyitott  szívet.

 Iktatószám/Azonosító
HU-23-1

 További információ
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