
Mások mondták a kurzusról
Rövid sorok a résztvevőktől a Fülöp kurzus után:

20 éves voltam: tele dühvel, indulattal, meg nem 
értettséggel és ürességgel; szívem tele tüskével és 
sebbel. Harcban álltam a világgal, az emberekkel, 
az egész életemmel – mindennel. Azon a hétvégén 
gyökeresen és látványosan megváltozott az életem.  
És ezáltal a körülöttem lévők élete is. Megéreztem,  
hogy szeretnek – úggy, ahogyan senki más nem ké-
pes. Ma már tudok tenni, nem csak elvárni, tudok 
adni, nem csak kapni. Tudok simogatni ütés he-
lyett, mosolyogni vicsorogás helyett. Olyan szere-
tet és öröm lett bennem, amelyik „nem múglik el 
sohasem”. (1Kor 13,8) 

Kovács Frigyes

Én mindkét debreceni Fülöp kurzuson voltam. Má-
sodjára kicsit tartottam tőle, hogy adhat-e még 
úgjat. A válaszom igen. Régen hordoztam magam-
ban egy nagy lelki traumát. Isten csodát tett velem,  
mert meg tudtam bocsájtani annak az embernek a  
családban, aki okozta nekem ezt az egész életemre 
kiható lelki sérülést. Nem hordozom már magam-
ban azt a sebet, amit okozott nekem. A második 
alkalommal ismét vágytam a Fülöp kurzusra, mert  
az elsőn megtapasztalt csodát szerettem volna úgjra  
átélni. Nem vártam hiába. Elhozta számomra az 
Ő békéjét. Megbocsájthattam ismét egy másik csa-
ládtagomnak is, aki bár nem velem tette a rosszat,  
engem is bántott vele. Óriási kegyelmet kaptam is-
mét. 

Erdei Ilona

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::: első evangelizáció
2. Emmausz:::: találkozás Isten Igéjével
3. János:::: a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet :::: a mi életünk története
6. Mózes:::: a felszabadító iskolája
7. Boldogok vagytok:::: út a boldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál:::: az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz:::: evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus:::: olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka:::: a sikeres evangelizáció
5. Apolló:::: a tanító iskolája
6. Damaszkusz:::: Pál evangéliuma
7. Mária:::: az evangelizátor példaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha:::: a reménység tanúi*
2. Péter:::: az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács:::: apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek:::: a liturgiáról*
7. Jetró:::: az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András:::: vízió és módszertan
2. József Barnabás :::: formálás és felkészítés

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fiatalja
– Jézus uralma :::: tized*
– Tetelesztai: Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::: belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::: első evangelizáció
– Ászáf:::: a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1]:::: a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2] :::: a közösség növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::: a közösségi élet megújítása
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A kurzusról

Egy új életet, amelyben megváltozik a gondol-
kodásmódunk, feltör a szívünkben a hit, helyre-
áll a bizalmi kapcsolatunk Istennel, visszaadjuk 
életünk vezetését a kezébe, egyszóval megtérünk 
Jézushoz. Persze Isten partnerként vár ránk: tő-
lünk függ, átvesszük-e ajándékot!

Egy igazi lelkigyakorlat, ami előadásokból, imá-
ból, rajzokból, énekekből és sok-sok gyakorlat-
ból, közös tapasztalatból áll, hogy valósággá vál-
jon, amit hallasz és látsz!

Kurzusigazgató
Bartha Angéla szociális testvér

Koordinátor
Ferenczi Éva

Időpont
2014. április 4–6.

Érkezés: pénteken 17.30-tól.
Kezdés: 18.00-kor, vége kb. 21.15-kor.
Szombat: 8.00 – kb. 21.00.
Vasárnap: 8.00 – kb. 15.00.

A kurzus témáiból

A kurzus fő témája maga Isten: Isten atyai szere-
tete irántunk, a Jézus Krisztus halála és feltáma-
dása által hozott megváltói áldozata, és a Szent-
lélek szeretetének kiáradása a szívünkbe.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen.”

• Jn 10,10

Helyszín
Megtestesülés Plébánia, Borbíró tér 9.

Megközelítés:

– a 2-es villamossal, a Dab Székháznál kell le-
szállni

– a 22-es, 34-es, 35-ös, 36-os, busszal, az Agrár-
tudományi Centrumnál kell leszállni

Szállás
A kurzus „bejárós”: szállásról, reggeliről minden-
ki maga gondoskodik!

Vidékről érkezőknek szállást igyekszünk biztosí-
tani.

Hozzájárulás
4600.- Ft. Az összeg a főétkezéseket, frissítőket 
(tea, aprósütemény), valamint a kurzus technikai 
költségeit tartalmazza. 

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány miatt 
senki ne maradjon el!

Jelentkezés
Részvétel csak a teljes időben (péntek-vasárnap) 
lehetséges, mivel a kurzus témái egymásra 
épülnek! Alsó korhatár : 18 év.

Jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon 
várjuk:

– Postán: Ferenczi Éva, 4032 Debrecen, Károlyi 
Mihály utca 5. 1/14. 

– E-mailben: jzsuzsanna7@gmail.com 
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján: 

http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2014. március 23., vasárnap

Maximum létszám 40 fő. A nagy érdeklődés mi-
att kérünk, jelentkezz mihamarabb, és ne várd 
meg a határidőt.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud-
junk adni a kurzussal kapcsolatosan.

További információ: 

– Ferenczi Éva: +3670 2490732
– Jakab Zsuzsanna: +3630 3612143

Hozz magaddal
– nyitott szívet
– saját Szentírást (teljes, lehetőleg Szt Jeromos 

félét)
– jegyzetfüzetet

Szeretettel várunk!

mailto:jzsuzsanna7@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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