
AJÁNLÓ
„Ha ezt a hétvégét kibírod, akkor kapni fogsz egy 
ajándékot.” - mondta egy résztvevő itt Vásárhe-
lyen. Utalt egy megfoghatatlan ajándékra, mely 
jobbá tehet, ha hagyod. Én úgy vélem jobb, ha 
előre semmit nem tudsz, nincsenek elvárásaid, 
könnyebben és egészben átadhatod magad, s így 
meglepetéssé válhat az a bizonyos ajándék.
Úgy gondolom, ha többet mondanék, az üres fe-
csegés lenne. Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt 
a lelkigyakorlatot.

Csete Nóra, Hódmezővásárhely

Úgy szerette Isten a világot…

Rövid sorok az utolsó szegedi Fülöp kurzus után:
● 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.

● Megértettem, hogy a közösségem minden 
tagjára szükségem van.

● 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.

● Akinek csak lehet, beszélni fogok Jézusról.
● Jézus ígéreteit Ő maga váltja valóra.
● Békét viszek haza és annak a biztos tudását, 

hogy fontos vagyok Isten számára. Minden 
ember személyesen fontos Isten számára.

● Te is gyere, mert az életed múlik rajta!!!
● Feltétlenül gyere el! Ez élet és halál kérdése!

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény élet-

re
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemé-

vel
5. Üdvösségtörténet – a mi  életünk története

Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők is-

kolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 

evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó vilá-

ga

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
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A KURZUSRÓL
A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és 
az örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a 
kurzuson megtudni Istenről, Jézusról, a Szent-
lélekről, csak a legfontosabbat.
Kiknek szól? Neked,
● ha magányosan élsz,
● ha magányos vagy a munkádban,
● ha magányos vagy a tanulásban,
● ha magányos vagy, mert nincsenek ba-

rátaid,
● ha magányos vagy, noha van férjed 

vagy feleséged,
● ha magányos vagy, mert nincs társad,
● ha magányos vagy, mert elhagytak,
● ha magányos vagy, mert senkit sem ér-

dekelsz,
● ha magányos vagy a plébánián,
● ha magányos vagy, mert amikor imád-

kozol, akkor is magányosnak érzed ma-
gad,

● ha magányos vagy, mert belül vagy 
magányos,

● ha a szíved magányos.
Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból, 
énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös ta-
pasztalatból, 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 hoz-
zá. És persze dinamikus, gyors lesz, nem fo-
gunk rajta elaludni… 

KOORDINÁTOR
Mader Balázs

KURZUSIGAZGATÓ
Gyuris Gellért

TEAM
a szegedi Noé Bárkája csapat tagjai

Jézus az Úr!
Róm 10,9

A KURZUS TÉMÁIBÓL
 Isten: szeret, nem szeret?
 Valami gikszer van… 
 Jézus: a húsvét megoldása
 Kell hinni?
 Mi az hogy megtérni, és minek?
 Szentlélek: Mindig velem van?
 Néppé tesz

IDŐPONT
2006. április 21-23. Kezdés pénteken 17.00-
kor (érkezés 16.30-tól). Befejezés vasárnap 
16.00-kor.

HELYSZÍN
Szeged-Csanád Egyházmegyei 
Pasztorációs Centrum
Szeged, Szentháromság u 19.
(Az Aradi Vártanúk terétől 3 percre)

MAXIMÁLIS RÉSZTVEVŐI LÉTSZÁM
A helyszínből adódóan 25 fő.

HOZZÁJÁRULÁS
2.500,-Ft, amelyet érkezéskor kell befizetni. 
Benne van a reggeli, ebéd, vacsora, a kur-
zus „technikai költségei”. Ha anyagi problé-
máid vannak, jelentkezéskor szólj róla.

SZÁLLÁS
A kurzus bejárós. Azoknak akik távolról ér-
keznek, szegedi családoknál tudunk korlá-
tozott számban szállást adni. Kérjük, jelezd, 
ha kérsz szállást.

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Betöltött 18 életév.

JELENTKEZÉS MÓDJA
 Postai úton a mellékelt jelentkezési la-

pon (letölthető a honlapról is), a kurzus 
koordinátorának címezve.

 vagy elektronikusan az Iskola honlap-
ján (regisztráció szükséges hozzá).

Kérjük, add meg e-mailcímedet és telefon-
számodat. Visszajelzést ugyanis e-mailben 
vagy telefonon adunk arról, hogy tudunk-e 
fogadni a kurzuson.  Ha visszajelzés nem ér-
kezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni na-
pokban!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2006. április 16., húsvétvasárnap

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 tollat, jegyzetfüzetet,
 nyitott szívet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Mader Balázs koordinátor
6728 Szeged, Algyői utca 36.
0630/53-77-509
maderb@freemail.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
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