
A KURZUSRÓL

A kurzus az Új Életről szól. Célja, hogy találkozz a ná-
záreti Jézus Krisztussal és hogy újjászüless a Szentlé-
lek által. Sokan járnak templomba, közösségbe 
úgy, hogy még nem találkoztak igazán Jézus Krisz-
tussal, vagy nem köteleződtek el véglegesen mel-
lette. Ha te is ilyen vagy, vagy csak szeretnéd vég-
re hallani Jézus örömhírét - csak erről fogsz ugyanis 
hallani - gyere el és vegyél részt rajta!

Kiknek szól? Neked,
 ha szeretnél keresztény lenni,

 ha több szeretnél lenni, mint

 vasárnapi keresztény,

 ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak 
élni,

 ha már nem tudsz Jézusnak örülni,

 ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni,

 ha lehúz a bűn,

 ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor,

 ha hited talán kicsiny,

 ha Isten Lelke távoli,

 ha magányos (keresztény) vagy,

 ha még nem vagy (teljesen) Istené,

 és szeretnél Istennel egy új életet elkezde-
ni.

Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból,

énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös

tapasztalatból, hogy valósággá váljon,

amit hallasz és látsz.

Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni,

hanem rólad és Istenről fog szólni. Csak

nyitott és őszinte benső kell hozzá. És persze

dinamikus lesz, nem fogunk rajta elaludni...

IDŐPONT

2006. november 03-05.
Kezdés pénteken 17.00-kor, befejezés vasárnap 
14.00-kor.

HELYSZÍN

Római Katolikus Plébánia, 
6346 Sükösd, Deák F. u. 92.

Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda érte.

KURZUSIGAZGATÓ

dr. Kassai Gábor

KOORDINÁTOR

Dr. Surányi Hilda

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Dr. Surányi Hilda

Tel.: 06/20-579-3141

E-mail: sanja89@freemail.hu

„Ha valaki meghallja szavamat, 
és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek...” 

Jel 3,20

HOZZÁJÁRULÁS

Kb. 5.000,-Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. 

A kurzus díja tartalmazza a szállást, a pénteki va-
csorát, a szombati háromszori étkezést, a vasárnapi 
reggelit és ebédet, valamint a kurzus „technikai” 
költségeit.

SZÁLLÁS

Szállást a plébánián biztosítunk, hálózsákot nem kell 
hozni.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL

Betöltött 18 életév.  

JELENTKEZÉS MÓDJA

 Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (le-
tölthető a honlapról is).

Cím:
Dr. Surányi Hilda   6500 Baja, Rókus u. 10.

Kérjük, mellékelj felbélyegzett válaszborítékot, 
vagy e-mail címet, hogy visszajelezhessünk, tu-
dunk-e fogadni a kurzuson!

 Elektronikusan az Iskola honlapján: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu 
(regisztráció szükséges hozzá).

Kérjük, jelentkezéskor részletezd, hogy milyen ellá-
tást kérsz, további feltétlenül adj meg telefonszá-
mot is!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2006. október 27., péntek

HOZZ MAGADDAL

 teljes Szentírást,
 jegyzetfüzetet,
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TAPASZTALAT

Rövid sorok a résztvevőktől Fülöp kurzus után:

 Személyes, élő hitre van szükség ahhoz, hogy 
igazán keresztény életet tudjunk élni, és ne csu-
pán vasárnapi keresztények legyünk. A Szentlé-
lek igazi, hatalmas VALÓSÁG, akit „csak” kérni 
kell, és megkapjuk.

 Sok-sok kincset találtam… Szeretet és a meg-
váltásra való felhívást. Ösztönzést, hogy meg-
valljam bűneimet. Mindenki menjen Fülöpre!

 Az a gondolat nagyon megragadott, hogy Jé-
zus bűnné lett értünk.

 Akinek csak lehet, beszélni fogok Jézusról.

 Békét viszek haza és annak a biztos tudását, 
hogy fontos vagyok Isten számára. Minden 
ember személyesen fontos Isten számára.

 Megértheted a Szentírás legfontosabb üzene-
teit, amit eddig csak olvastál, de nem értettél.

   

2005. február 18-20-ig vettem részt Zákányszéken 
egy Fülöp kurzuson. Tudjátok tele voltam kérdéssel. 
Kell-e ez nekem? De mégis menni akartam. Hittem 
benne, hogy Jézus hív oda és szerepel az Ő tervé-
ben, hogy ott legyek.

Olyan meghatározó volt számomra ez a lelkigya-
korlat, hogy még a mai napig is sokszor eszembe 
jutnak az ott megértett és megtapasztalt dolgok. A 
tanítók úgy szóltak Istenről, hogy csak ittam és it-
tam a szavakat: Mintha csak egy száraz szivacs lett 
volna a lelkem. Szomjat kaptam Istenre, szomjat, 
hogy belőle táplálkozzam. Megismertem az élő, 
közeli és szerető ISTENT.

Ha valaki szeretne találkozni a Szeretet-Istennel és 
megfürödni az Ő végtelen szeretetében az nyu-
godtan menjen el egy Fülöp kurzusra!

Kiss László, Kecskemét

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. LÉPCSŐ KURZUSAI

1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény

életre

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?

3. János – tanítványok iskolája

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista

szemével

5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története

Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása

6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

2. LÉPCSŐ KURZUSAI

7. Pál – evangelizátorok iskolája

8. Dániel – az evangelizátor imája

9. Apolló – prédikátorok iskolája

10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők

iskolája

11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 
evangelizációnknak?

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével

13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó

világa

3. LÉPCSŐ KURZUSAI

14. András – az iskola víziója és módszertana

15. Mária – az evangelizátor mintaképe

16. Biblikus teológia

17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?

18. Péter – az Egyházról

19. Melkizedek – a Liturgiáról

20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása

21. Jetró – az ökumenéről

A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések

állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu

 

FÜLÖP KURZUS
- ÚJ ÉLET -

Sükösd
2006. november 03-05.

HU-06-21
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