
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 A legjobbat akarja neked !  Szeretet-

terve már készen van nála. Bizonyára neked 

is vannak terveid, elképzeléseid saját 

életedről, de ezek jelentéktelenek ahhoz 

képest, amit Isten képzelt el veled 

kapcsolatban.  Nem tudsz akkora boldog-

ságra vágyni, amit Ő eleve el ne tervezett 

volna számodra, hogy benne járj! 

A kurzusról  

Keresztény vagy? Igyekszel jó ember lenni? Tudsz már sokmindent Istenről? 

 – Mégis úgy érzed, valami még hiányzik és többre vágysz Istentől? 

AKKOR A FÜLÖP KURZUSON A HELYED! A kurzus célja, hogy nyisd meg a szívedet az Atya, Jézus és a 

Szentlélek előtt, hogy megtapasztald :  Isten veled van! 

EZ A KURZUS NEKED SZÓL  

 ha szeretnél teljes szívvel keresztény lenni; 

 ha vágysz túllendülni azon, amit nem értesz Istennel kapcsolatban; 

 ha belépnél Isten szabadságába; 

 ha Jézus örömével akarod megélni az evangéliumot; 

 ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni; 

 ha lehúz a bűn; 

 ha hited erőtlen; 

 ha Isten Lelke távoli; 

 ha magányos (keresztény) vagy; 

 ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel új életet  kezdeni. 

A kurzus tanításokból, imákból, rajzokból, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös 

tapasztalatból áll, hogy valósággá  váljon, amit hallasz és látsz. Ez a két nap 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!!! 

Helyszín és időpont 

Velence-újtelepi templom közösségi terme, 

Szent Erzsébet tér 

2013. nov. 30. és dec. 1. (Két egész nap.) 

Tudnivalók 

A kurzus bejárós, de igény esetén szállás megoldható. 

Jelentkezéseddel vállalod, hogy a kurzuson végig részt veszel. 

Hozzájárulás 

4000 forint, amit jelentkezéskor kérünk 

fizetni. Ez magában foglalja az étkezés 

és a kurzus technikai költségeit. Ha 

anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 

miatt senki nem marad távol. 

Jelentkezés 

+ Interneten: ujevangelizacio.hu > Magyarországi iskola > Fülöp kurzus Velence > jelentkezési oldal 

+ Ímélben: a jelentkezési lap elküldésével a kurzusjelentkezes@hotmail.com címre 

+ Személyesen: A szolgáló csapat tagjainál. 

Istennek  terve van veled! 

 Jelentkezési határidő: NOVEMBER 20. 
 

Hozz magaddal  
 nyitott szívet 

 teljes Szentírást 

Szervezők és kapcsolat 
A kurzust a Szent András Evangelizációs Iskola 

Székesfehérvári Egyházmegyei Iskolaközössége tartja 

Koordinátor: Zsombók András – tel: 06 30 8645267 

Ímél kapcsolat: kurzusjelentkezes@hotmail.com 
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