
Az Új élet Krisztusban kurzus Jézusról és 
az Ő örömhíréről szól. Semmi mást nem 
lehet a kurzuson megtudni Istenről, csak 
a legfontosabbat.

Kiknek szól? 

Neked,

• ha szeretnél Istennel egy új életet
elkezdeni,

• ha az merül fel benned, hogy Is-
ten távol van tőled,

• hogy megtudd, miért öröm Jé-
zussal élni,

• ha egy jó közösségben szeretnéd 
az Ő szeretetét megtapasztalni.

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

A kurzus témáiból:

• Istennek ajándéka van számodra!
• Atyánk: Szeret engem? Miért 

nem mindig tapasztalom?
• Jézus: a teljes Megoldás
• Mi a hit és a megtérés? Hol a he-

lye az életemben?
• Szentlélek: Az erő Lelke
• Az Egyház, mint közösség: hogy 

tovább növekedjünk.

Korábbi kurzusok résztvevőitől:

„Megtapasztaltam, hogy� Istenben bízva a 
sötétségből a világogysságba juthatogyk úgy�, 
hogy� Ő visz a tenyerén. Bátogyrsággal és bé-
kével térek haza a kurzusról.” 

„Isten e� na�ogyn úgyj ogyldalát mutattaa meg 
nekem és közelebb kerültem Hogyzzá. Ha 
meg akarogyd tudni mi az úgyj élet titka, �ere 
el és ismerd meg az élő Jézust!”

„Jó tudni, hogy� igazi kincs va�ogyk Isten 
számára. Megértettaem, hogy� Jézus Krisztus
Értem is meghalt a kereszten. A Szentlélek 
csogydálatogysan megérintetta.” 

„Megkönnyebbültem, megnyugogydtam, 
mert tudogym nem va�ogyk e�edül küzdel-
meimben a kísértés ellen. Mert Jézus lakogy-
zik a szívemben.” 

 Kurzusigazgató
Jákovics Vilmos

 Koordinátor
Mecseki Renáta

 reni@freemail.hu

 További szolgálók
A szászvári Pál Iskolaközösség tagjai

 Időpont
2023. március 3-5.

Gyülekező, kezdés pénteken 17 órától. 
Befejezés vasárnap 15 órakor.

 Helyszín
PRO Fitness terem
Siófok, Kele utca 19.

 Szállás
A kurzus bejárós.

 Hozzájárulás
8 000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket, a 
szállást és a technikai költségeket.

Ha anyagi gogyndogyd van, jelezd, pénzhiány 
miatta ne maradjogyn senki távogyl!

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

–  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!

 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. február 24.

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

 Iktatószám/Azonosító
HU-23-24

 További információ
Mecseki Renáta
+36 30 288-34-88
mecseki.reni@freemail.hu
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