
TAPASZTALATOK

Rövid sorok a résztvevőktől Fülöp kurzus után:

• Hazaviszem a kurzusról azt az érzést, hogy 
Isten szeret, úgy, ahogy vagyok. Eddig ezt 
nem éreztem, nem mertem elhinni. 
Hazaviszem a Szentlélek csodálatos 
megtapasztalását. És hazaviszem 
magammal azt, hogy szükségem van 
közösségre, testvéreimre, akiknek viszont 
szükségük van rám.

• Személyes, élő hitre van szükség ahhoz, 
hogy igazán keresztény életet tudjunk élni, 
és ne csupán vasárnapi keresztények 
legyünk. A Szentlélek igazi, hatalmas 
VALÓSÁG, akit „csak” kérni kell, és 
megkapjuk. 

• Még jobban bizonyítottnak látom azt, hogy 
csak Isten az, akire érdemes és lehet 
alapozni az életemet. Valóban fontos 
vagyok Isten számára!

• Az a gondolat nagyon megragadott, hogy 
Jézus bűnné lett értünk.

• Megértheted a Szentírás legfontosabb 
üzeneteit, amit eddig csak olvastál, de nem 
értettél.

• Ha akarod, hogy megváltozzon az életed, 
ha eleged van mindenből, ha szeretnél 
valami mást, GYERE EL EGY FÜLÖP 
KURZUSRA!

• Ha őszintén meg tudod nyitni a szíved, át 
tudod adni magad ezen a hétvégén, Ő 
csodákat tesz benned! Ha el tudod 
határozni, hogy AZ ÚTON jársz, Ő megadja 
neked az erőt és a kegyelmet hozzá! Itt 
megtapasztalhatod Isten végtelen és örök 
szeretetét

• Egy fantasztikus megtisztuláson mentem 
keresztül. Köszönöm, hálás szívvel gondolok 
rád ISTENEM, hogy ide vezettél!

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 a keresztény élet alapjai
1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista 
szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

 hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek 
erejével

 hogyan képezzünk 
evangelizátorokat?
14. Mária: az evangelizátor példaképe
15. Maranatha: a reménység tanúi
16. Péter: az Egyházról
17. Melkizedek: a liturgiáról
18. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
19. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Maranatha: apokalipszis
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája
Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu
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A KURZUSRÓL
A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 
örömhíréről  szól.  Semmi  mást  nem  lehet  a 
kurzuson megtudni  Istenről,  csak a legfonto-
sabbat. 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 

elkezdeni.

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… 

KOORDINÁTOR
Czakó Péter

KURZUSIGAZGATÓ
Nagy Zsolt

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

Jel 3,20

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

IDŐPONT
2013 január 11-13.
Gyülekező, regisztráció kezdete:
pénteken 17:00-kor,
Befejezés: vasárnap 15:00.

HELYSZÍN
Szent János Lelkigyakorlatos Ház 
Eger, Foglár u. 6. 

INFORMÁCIÓK:
A  kurzus  a  lelkigyakorlatos  ház 
előadótermében fog zajlani, és a szállás is a 
házban lesz.  

HOZZÁJÁRULÁS
4500Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál  kell  fizetni.  Ez  magában 
foglalja  a  két  reggelit,  két  vacsorát,  a 
szombati  és  vasárnapi ebédet,  a technikai 
költségeket és a szállást. 

A JELENTKEZÉS MÓDJA
Jelentkezési lap postán: 
Sas Gáborné 
Eger, Rákóczi út 25/A  III/8.
3300

E-mailben: peterczako13@gmail.com

További információ:
Czakó Péter: 70/3456645
Sas Gáborné: 70/3973245

A jelentkezési lap letölthető a honlapról: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/

Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
végig jelen tudsz maradni!

HOZZ MAGADDAL:
 nyitott szívet
 teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)
 jegyzetfüzetet, tollat

Szeretettel várunk!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
mailto:peterczako13@gmail.com

