
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.  

� Értékes vagyok Isten számára. 
Megtapasztaltam, hogy mennyire szeret és 
a tenyerén hordoz engem. Van az 
életemnek értelme, van JÖVŐM 
ISTENBEN!!! Repeső szívvel térek haza. 

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

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

� Ha úgy érzed, elfásultál és az Úrral való 
kapcsolatod "kezelésre szorul", fordulj a 
Szent András Evangelizációs Iskolához! Ha 
azt hiszed, hogy felüdülésre és feltöltődésre 
van szükséged, tölts egy hétvégét olyan 
emberek társaságában, akik szintén erre 
vágynak! Ha egyszerűen csak szeretnél 
nyitottabbá válni az emberek felé, s kissé 
mosolygósabb lenni a hétköznapokban, s 
ha egyszerűen csak KI SZERETNÉL 
CSERÉLŐDNI, vegyél részt a Fülöp 
kurzuson! 

 
 
 

AZ ISKOLA PROGRAMJA 

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

2. Emmausz – mire jó a Szentírás? 

3. János – tanítványok iskolája 

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével 

5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története 

6. Mózes – a felszabadító iskolája 

7. András – az iskola látásmódja és módszertana 

 

LÉPCSŐ KURZUSAI 
8. Pál – evangelizátorok iskolája 

9. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 

10. Apolló – prédikátorok iskolája 

11. Pál titka – a sikeres evangelizáció 

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 

13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa 

14. lukács – hitünk megszilárdítása 

 

LÉPCSŐ KURZUSAI 
15. Mária –  az evangelizátor mintaképe 

16. Biblikus teológia 

17. Péter – az Egyházról 

18. Melkizedek – a Liturgiáról 

19. Péter – az Egyházról 

20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 

21. Jetró – az ökumenéről 
 

 

VÁLASZTHATÓ KURZUSOK: 

a) Az Evangélium 7 fiatalja 

b) Jézus uralma - tized  

c) Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása 

d) Isten Országa – a közösségi élet iskolája 
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Fülöp kurzus 
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő 

és Drogprevenciós Központ 
 Kiskunfélegyháza 

Bajza u. 36. 

2012. március 15-16. 



A KURZUSRÓL 

A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 
örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a 
kurzuson megtudni Istenről, csak a 
legfontosabbat.  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? Tanításokból, 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 
Tarjányi Edit  tel.: 06 30/543-4307 

tedit13@gmail.com 

KURZUSIGAZGATÓ 
          dr. Varga László 

A Szent András Evangelizációs Iskola 
Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei 
iskolaközösség vezetője 

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 
2012. március 15-16. 
Kezdés csütörtökön 9. 00 órakor,  
befejezés pénteken 17. 00 órakor. 

HELYSZÍN 
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és 
Drogprevenciós Központ 
Kiskunfélegyháza, Bajza u. 36., 
(parkolás: az intézmény mögött). 

INFORMÁCIÓK: 

 

A kurzus nem bentlakásos. A jelentkezési lap 
kitöltésével vállalod, hogy a kurzus egészén 
részt veszel. 

HOZZÁJÁRULÁS 

 

3200 Ft, amit a jelentkezéskor kell fizetni. Ez 
magában foglalja az étkezéseket (tízórai, 
ebéd, uzsonna)valamint a technikai 
költségek egy részét. Ha anyagi gondod van, 
jelezd, pénzhiány miatt senki ne maradjon 
távol. 

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 
 
A jelentkezési lapok személyes leadásával, 
telefonon előre egyeztetett időpontban, a 
kurzus koordinátoránál Tarjányi Editnél, 2012. 
március 9-ig.   
Bővebb információt a kurzus koordinátorától 
kérhetsz minden hétköznap 8. 00 és 16. 00 óra 
között a 06 30/543-4307-es telefonszámon, 
vagy a tedit13@gmail.com e-mail címen. 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
 

2012. március 9. (péntek) 
 

HOZZ MAGADDAL 
 

� nyitott szívet 
� teljes Szentírást (ha van) 
� jegyzetfüzetet. 

 

Szeretettel várunk! 


