
A KURZUSRÓL

A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az öröm-
híréről szól. Semmi mást nem lehet a kurzuson meg-
tudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? ▪ Neked,

 ha szeretnél keresztény lenni,
 ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi keresz-

tény,
 ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,
 ha már nem tudsz Jézusnak örülni,
 ha lehúz a bűn,
 ha nem érted miért ujjongunk húsvétkor,
 ha magányos (keresztény) vagy,
 ha még nem vagy (teljesen) Istené,
 és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni.

Miből áll? ▪ Előadásokból, imából, rajzokból, éne-
kekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalat-
ból, 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 fo-
gunk rajta elaludni… 

A KURZUS TÉMÁIBÓL

 Isten: szeret, nem szeret?
 Mindig tapasztalom?
 Jézus: a húsvét megoldása
 Kell hinni?
 Mi az hogy megtérni, és minek?
 Szentlélek: csak hab a tortán?
 Néppé tesz

KURZUSIGAZGATÓ
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Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja
nekem az ajtót, bemegyek…

Jel 3,20

IDŐPONT

2006. november 10-12.
Kezdés pénteken 17.00-kor, befejezés vasárnap 
14.00-kor.

HELYSZÍN

Krisztus Király Missziós Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” lépcsőház 
fszt. 35.

Megközelíthető: 
 Nyugati pu-tól a 6-os villamossal a Móricz Zs. 

körtérig kell elmenni, onnan a 41,47,18,118-as 
villamossal Albertfalva kitérőnél kell leszállni.  

 A Keleti pu-tól a piros 7-es vagy 173-as busszal 
a Móricz Zs. körtérig kell elmenni, onnan a 
41,47,18,118-as villamossal Albertfalva kitérő-
nél kell leszállni. 

Az Albertfalva kitérő villamosmegállótól az úttes-
ten át kell menni az onnan már látható OMV 
benzinkút oldalára és a villamos menetirányával 
megegyezően kell tovább haladni. Egy új építé-
sű narancssárga lakóház-sorban lesz a kurzus, a 
„C” épületben.

HOZZÁJÁRULÁS

3.500,-Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. 

A kurzus díja tartalmazza a pénteki vacsorát (250Ft), a 
szombati egész napi étkezést (250Ft+600Ft+350Ft), és a 
vasárnapi reggelit(250Ft) és ebédet(600Ft), valamint a 
kurzus „technikai költségeit” (1.200Ft). Amennyiben a 
reggelit és a vacsorát otthon oldod meg, úgy a kurzus 
díja arányosan csökken. A pénteki vacsorát és az 
ebédeket mindenképpen szeretnénk, ha együtt fo-
gyasztanánk el, mert kevés szünet lesz a délelőtti és 
délutáni program között, így nem lesz lehetőség a bu-
dapestieknek hazautazni.

Kérjük, feltétlenül jelezd, hogy igényelsz-e szállást, 
ez esetben 500,-Ft plusz költséget felszámítunk.

SZÁLLÁS

A kurzusra elsősorban budapestieket várunk, hogy 
a városmisszióra képződjenek, ezért bejárósra szer-
vezzük. Igény szerint azonban szállást tudunk bizto-
sítani, ha hozol hálózsákot.

JELENTKEZÉS MÓDJA

 Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (le-
tölthető a honlapról is).
Cím: Szent András Evangelizációs Iskola

  1116 Budapest
   Fehérvári út 168-178.
  „C” lépcsőház fszt. 35.

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).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2006. november 2., csütörtök

HOZZ MAGADDAL

teljes Szentírást; jegyzetfüzetet; hálózsákot, ha kérsz 
szállást
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TAPASZTALAT

Megismerkedésünk óta jártam templomba a pá-
rommal. A jegyesoktatás, az én elsőáldozásra és 
bérmálásra való felkészítésem egy projektbe tömö-
rült. 

Az érzés, az Isten- tapasztalás hosszú évekig tartó 
hiánya – bennem – azt váltotta ki, hogy ellangyo-
sodott a kezdeti lelkesedésem és a „szokássá” vált 
vasárnapi templomlátogatás egy idő után nyűggé 
vált. 

Ilyen előzmények után hívott el egy ismerősöm egy 
lelkigyakorlatra, amit „Fülöp kurzusnak” neveznek. 

Azonnal kiderült, ez az, ami hiányzott az életemből, 
amióta a templomba betettem a lábamat… Ő 
betöltött egészen az Ő Szentlelkével, átölelt a sze-
retetével. 
Nekem a megtérésemet nyújtotta, ajándékozta a 
Fülöp Kurzus. Igaz, keresőként mentem oda, de 
nem is sejtettem, hogy milyen erővel fog engem 
megtalálni Jézus…

Noé Zoltán, Szeged

   

2005. februárjában vettem részt Zákányszéken egy 
Fülöp kurzuson. Tudjátok tele voltam kérdéssel. Kell 
ez nekem? De mégis menni akartam. Hittem ben-
ne, hogy Jézus hív oda és szerepel az Õ tervében, 
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. 
Megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon gyenge 
vagyok, Isten szeretetében újra átéltem összetört-
ségemet. De nem hagyott el kegyelmével az Úr: a 
közös imában átadtam neki az életemet! És ekkor 
a Szentlélek nagyon szépen, ahogyan akkor en-
gem kellett, megérintett. Adománya a szomjúság 
volt. Szomjat kaptam Istenre, szomjat, hogy belőle 
táplálkozzam. Megismertem az élő, közeli és szere-
tő ISTENT.  

Kiss László, Kecskemét

KÉPZÉSI PROGRAM

LÉPCSŐ: KERESZTÉNY ÉLET

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

LÉPCSŐ: EVANGELIZÁLNI

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

LÉPCSŐ: EVANGELIZÁTOROKAT KÉPEZNI

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 ál-
lásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://szentandras.ujevangelizacio.hu

FÜLÖP KURZUS
– ÚJ ÉLET –

Budapest,
2006. november 10 – 12.
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