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+ az Atya új életet fakaszt benned
+ az élő Jézus Krisztusból
+ a Szentlélek erejével.

Egy kurzus, ahol

Az Új élet Krisztusban kurzuson nem lehet semmi mást megtudni Istenről,
csak a legfontosabbat!
Keresztény vagy? Igyekszel jó ember lenni? Tudsz már sokmindent?
 – Mégis úgy érzed, valami még hiányzik és többre vágysz Istentől?
Akkor itt a helyed!

A kurzusról:

Itt nem az a cél, hogy okosabb legyél,
itt az a cél, hogy Istent megtapasztald!

EZ A KURZUS NEKED SZÓL,
  ha szeretnél teljes szívvel keresztény lenni;
  ha vágysz túllendülni azon, amit nem értesz Istennel kapcsolatban;
  ha belépnél Isten örömébe és szabadságába;
  ha lehúz a bűn;
  ha hited erőtlen;
  ha Isten Lelke távoli;
  ha magányos (keresztény) vagy;
  ha még nem vagy (teljesen) Istené,
  és szeretnél Istennel új életet kezdeni.

A kurzus tanításokból, imákból, rajzokból,
énekekből és sok-sok gyakorlatból,
közös tapasztalatból áll, hogy
valósággá váljon, amit látsz és hallasz.

Ez a két nap nem a fejed felett süvít el,
hanem rólad és Istenről szól.

Csak nyitott és őszinte benső kell hozzá.
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A kurzus témáiból:
+ Isten: valóban szeret? 
+ De miért nem tapasztalom?
+ Jézus: miért halt meg?
+ Miben áll hinni?
+ Mit is jelent megtérni, és minek?
+ Szentlélek: mit is kezdjek vele?
+ Köz(ömb)össég

Jelentkezési határidő: 2016. május 20. 
HU-16-31

 Budapest
Uj elet Krisztusban
2016. majus 27-29.-

Egy hétvége Istennel,
hogy megváltoztassa az életedet!

Uj elet 
Kriszt

usban

Időpont: 2016. május 27-29.
  Kezdés pénteken 17:30 órakor, befejezés vasárnap 15:00 órakor.

Jelentkezés:
 - A www.ujevangelizacio.hu honlapon regisztrálva a jelentkezési oldalon, vagy
 - a jelentkezési lap elküldésével a titkarsag@ujevangelizacio.hu címre, vagy
 - a jelentkezési lap leadásával a szolgáló csapat tagjainak.
 Kérjük, csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig részt tudsz venni!

Hozz magaddal:
 + nyitott szívet
 + teljes Szentírást

A szolgálócsapat tagjai: A Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai.

További információ:
  Telefon: 06 30 3691901
  E-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu
  Honlap: www.ujevangelizacio.hu

Helyszín: Budapest VIII., Horváth Mihály téri templom

Hozzájárulás: 5000 forint, amit érkezéskor kérünk fizetni.
  Ez magában foglalja az étkezést és a kurzus technikai költségeit.
  Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány miatt senkinek nem kell kimaradnia!


